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[Nummer 1]
Gekortwiekt
Dit eerste nummer van de 46e jaargang verschijnt iets later in verband met de helaas
reeds geruime tijd durende ziekte van onze eindredacteur, de heer Veering. Zijn
groot enthousiasme en zijn onverwoestbare werkkracht maken, dat hij nog vanaf
zijn ziekbed de redactiewerkzaamheden zo veel mogelijk regelt, zoals hij dat steeds
- nu bijna 25 jaar! - heeft gedaan.
Onder de gegeven omstandigheden zult u begrijpen, dat de brieven over
taalkwesties niet direct beantwoord kunnen worden. En het laat zich overigens
denken, dat kopij nu extra op prijs wordt gesteld.
Gelukkig wordt de heer Veering nu geholpen door twee assistenten: de heren Van
Caldenborgh en Renkema. Drs. J. Renkema is wetenschappelijk medewerker bij
de Staatsuitgeverij en bovendien is hij als taalkundig adviseur werkzaam voor de
Commissie Duidelijke Taal. Deze commissie - onder leiding van de kamervoorzitter,
Dr. A. Vondeling - houdt zich bezig met de vraag: Hoe kunnen we het taalverkeer
tussen overheid en burger verbeteren? Drs. P.H.M.J. van Caldenborgh is
wetenschappelijk ambtenaar aan de T.H.-Delft bij de onderafdeling der Wijsbegeerte
en Maatschappijwetenschappen. Hij heeft verschillende publikaties op zijn naam
staan op het gebied van het leesbaarheidsonderzoek.
Het blijkt dat ons Congres van 1975 over ‘De taal van Den Haag’ veel stof heeft
doen opwaaien. Daarom hebben wij op onze jaarvergadering van november 1976
weer aandacht besteed aan dit onderwerp. De heer Renkema heeft toen een lezing
gehouden over ‘Taalgebruik en spreiding van kennis’.
Deze lezing zal in het februari-nummer worden afgedrukt. In het nummer dat nu
voor u ligt, vindt u ook nog enkele bijdragen over de taal van de overheid. Reeds
nu kunnen wij u meedelen, dat het februari-nummer voor het grootste deel gewijd
zal zijn aan het feit dat de heer Veering dan 25 jaar redacteur is van ‘Onze Taal’.
Zoals men weet, hebben wij ons de laatste jaren de vraag gesteld of en op welke
wijze het Genootschap Onze Taal zijn wieken wijder zou kunnen uitslaan. Een vraag,
die ook de heer Veering steeds heeft beziggehouden. Voorlopig kunnen we slechts
vaststellen, dat wij ons gekortwiekt voelen. Wij hopen echter dat wij met de hulp
van de zoëven genoemde assistenten en u allen Onze Taal regelmatig kunnen laten
verschijnen en ook aan de voorbereiding van het Congres met voortvarendheid
kunnen gaan werken. Naar wij allen hopen te zijner tijd weer onder de leiding van
de heer Veering zelf.
Mr. J. Klaasesz, voorzitter
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Het schrijven van overheidswege
De titel boven dit verhaal is om ten minste twee redenen onaantrekkelijk. Ten eerste
is hij voor meer dan één uitleg vatbaar: men kan het schrijven begrijpen als de
activiteit van het schrijven, maar het schrijven is ook een berucht ambtelijk synoniem
voor wat gewone mensen een brief noemen. Ten tweede is de titel onaantrekkelijk
door zijn woordkeus: zowel het zelfstandig naamwoord ‘schrijven’ (= brief) als de
verbogen vorm ‘overheidswege’ zijn ouderwets Nederlands en typerend voor de
ambtelijke kanselarijstijl. Aangezien ik het hier echter wilde hebben over enkele
aspecten van de ambtelijke briefwisseling, leek de titel me in al zijn
onaantrekkelijkheid toch niet ongeschikt.
Dank zij de activiteiten van Tweede Kamer-voorzitter A. Vondeling mag het
ambtelijk taalgebruik zich weer eens in een ruime belangstelling verheugen, waarbij
vooral de troonrede als spectaculair object het moet ontgelden. Het verheugen uit
de vorige zin moet men daarbij niet zozeer verwachten bij de ambtelijke opstellers
van het stuk, als wel bij degenen die zorg en belangstelling hebben voor een helder
taalgebruik. De troonrede wordt echter slechts eens per jaar geschreven, terwijl
dagelijks duizenden ambtenaren duizenden ‘ambtelijke schrijvens doen toekomen’
aan de onderdanen van de overheid en aan elkaar. En meer dan die troonrede zijn
het dan ook die brieven van gemeentes en provincies, van fiscus en Rijkswaterstaat
en van al die andere vertakkingen van het bestuursapparaat, die de gewone burger
bereiken en het beeld van de bureaucratie vormen.
Nu is met name de briefwisseling al zeer lang ‘een voorwerp van aanhoudende
zorg’ voor verantwoordelijke bestuurders. Er is dan ook in de loop van de laatste
anderhalve eeuw, om ons nu maar te beperken tot het moderne Nederland, een
aardige verzameling richtlijnen verschenen voor diverse ambtelijke stukken. Die
richtlijnen hebben op diverse punten van de briefwisseling betrekking: vorm, formaat,
adressering, ondertekening. Omdat ze grotendeels totaal onbekend zijn, maar
niettemin interessant zijn voor het inzicht in een belangrijk deel van het bestuurlijk
taalverkeer, nemen we een duik in de archieven der overheid. Bestuurskunde is
een nieuw vak, dus enige oefening is altijd welkom.
Zeer opmerkelijk voor de goede verstaander is direct het oudste stuk. De markante
persoonlijkheid Koning Willem I hield kennelijk niet van overbodige rompslomp als
uitvoerige titulatuur boven en onder de brieven die hij kreeg. Er is een ‘besluit van
den 11en April 1814, nr. 3, houdende kennisgeving der door Z.K.H. gemaakte
bepalingen omtrent den Vorm van Rapporten, Voordragten, Missives, Rekwesten,
enz.’. In de zuidelijke provincies werd dat besluit op de volgende wijze bekend
gemaakt aan ‘de daarbij geconcerneerde Personen en Authoriteiten, bevoegd om
zich anders dan bij Rekweste te mogen adresseeren.’
‘De Commissarissen-Generaal van het Departement der Monden van den Rhijn,
brengen bij deze ter Kennisse van de daarbij geconcerneerde Authoriteiten binnen
dit Departement, ten einde zich daarnaar te gedragen, dat Zijne Koninklijke Hoogheid,
bepalingen willende maken, omtrent den vorm der Rapporten en Voordragten, zoo
wel van de onderscheidene Ministeriële Departementen aan Hoogstdezelve
intezenden, als ten aanzien van de Correspondentie onderling tusschen de Hoofden
der Ministeriële Departementen en andere daarbij geconcerneerde Personen en
Authoriteiten, bevoegd om zich anders dan bij Rekweste te mogen adresseeren,
bij Besluit van den 5en deze No. 3, heeft bepaald:
1. Dat de voorschreve Rapporten, Voordragten of Missives, aan dezelver hoofd
alleen zullen dragen de dagteekening, Plaats der afzending en het Nummer van
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derzelver volgorde, zonder eenige vermelding der Titulature van de Authoriteit aan
wien deze Stukken zijn gerigt, welke alleen aan den voet der eerste bladzijde zal
worden aangewezen.
2. Dat ook de bij het vorig artikel vermelde Stukken niet zullen worden voorzien
van eenig onderschrift, anders dan de onderteekening van den Ambtenaar, door
wien het Rapport, de Voordragt of de Missive wordt afgezonden, met bijgevoegde
uitdrukking van deszelfs kwaliteit.’
Het lijkt me een richtlijn die hoognodig in moderne vorm weer eens gegeven moet
worden voor die ambtenaren die nog brieven adresseren aan ‘De Weledelgestrenge
Heer De Heer Directeur der Domeinen. Ir. De Groot.’
Waar de koning voorgaat, kunnen zijn plaatsbewaarders in de provincie uiteraard
niet achterblijven. Vraagt Willem I echter in duidelijke taal naar het achterwege laten
van overbodige rimram uit de brieven, daar daalt zijn gouverneur reeds af tot
omslachtige voorschriften voor wat er aan ambtelijke ballast bij moet. Meer moeilijke
woorden (inhaesie, geëffectueerd, observatie) en een dreigement aan het eind
kenmerken het ‘Besluit van den Gouverneur der Provincie Noord-Brabant d.d. 25
September 1821, nr. 16, betrekkelijk de Formaliteiten welke bij de Correspondentie
van ambtenaren en andere autoriteiten, met den Gouverneur en Gedeputeerde
Staten, moeten worden in acht genomen.’
‘De Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-Brabant, in aanmerking nemende,
dat er van tijd tot tijd, zoo aan hem als aan Heeren Gedeputeerde Staten dezer
Provincie, door sommige Ambtenaren nog Stukken worden geadresseerd, welke
onderscheidene zaken ter onderwerp hebben: terwijl in anderen de dagteekening
en de Nummers of Letters der Omschrijvingen, ten gevolge van welken dezelven
worden ingezonden, niet of niet naauwkeurig worden aangehaald.
Heeft, tot voorkoming van alle door het geen voorschreve ontstaande onnutte
moeiten, goedgevonden en verstaan, met inhaesie van vroegere deswegen gedane
Aanschrijvingen in deze Provincie, en inzonderheid de Heeren District-Schouten
en Hoofden van Plaatselijke Besturen, nogmaals ten dringendste uittenoodigen, om
te zorgen, dat elke door hun, zoo aan den Gouverneur als aan Heeren Gedeputeerde
Staten, te doene voordragt of verzoek, bij eene afzonderlijke missive of adres worde
geeffectueerd, gelijk mede dat alle Brieven, geschreven ten gevolge van eene
missive of een Besluit van een der gemelde Autoriteiten, eene naauwkeurige
aanduiding bevatten, niet alleen van derzelver dagteekening, maar ook
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van het Nummer of de Letter welke dezelve dragen; zullende, bij niet observantie
van deze formaliteiten, zoodanige Stukken aan derzelver Verzenders worden
geretourneerd, en gehouden voor niet ingekomen.’
En nog steeds, na 150 jaar, staat onder aan het briefpapier van de Technische
Hogeschool Eindhoven (en dat van vele andere overheidsinstellingen) de volgende
zin: ‘Verzoeke één onderwerp per brief te behandelen en bij beantwoording letter,
nummer en datum te vermelden’.

De gouverneur van 1821 had vast niet kunnen denken dat zijn woorden nog zo lang,
op zoveel plaatsen en, vaak, zo vruchteloos zouden doorklinken!
De gouverneur van 1824, een andere, moet een akelig pietje precies geweest zijn
als het ging om de ambtelijke briefwisseling. Als echte bureaucraat stond hij er op
dat aan eenmaal voorgeschreven formaliteiten precies de hand gehouden werd. Hij
aarzelde in 1824 dan ook niet om B. en W. van Eindhoven op de vingers te tikken,
die brieven met een verkeerde afzender durfden te verzenden. Hij deed dat door
middel van de volgende brief, die in het briefhoofd als onderwerp toepasselijk
vermeldt: ‘orde in de correspondentie’.
‘Met eene missive van den Heere Burgemeester Uwer Stad Beambte van den
Burgerlijken Stand, van den 1e dezer, heb ik twee stuks dood Extracten ontvangen
die ik naar dezelver bestemming verzenden zal, doch Art. 100, van het thans in
werking gebrachte Reglement voor het Bestuur Uwer Stad, medebrengende, dat
alle publicatiën, openbare akten en brieven die van Stadswege worden opgemaakt
en geëxpedieerd zullen worden uitgevaardigd op naam van Burgemeester en
Wethouders, volgt hieruit dat soortgelijke inzendingen door het intermédiair van dat
Kollegie, aan mij behooren te geschieden, welke explicatie niet strijdig kan worden
geacht, met de bepaling van Art. 95 van dat Reglement, daar dezelve alleen het
opmaken der akten of Registers van den Burgelijken Stand, aan den Burgemeester
of een gedelegeerde Wethouder overlaat, en deszelfs betrekkingen als zoodanig
met de justitieele autoriteiten schijnt te bedoelen, doch zich geenszins kan uitstrekken
tot de Correspondentie met administratieve instantiën, waarvan de wijze bij het
eerstgemeld artikel duidelijk en zonder eenige uitzondering is voorgeschreven. Naar
aanleiding van deze bedenkingen moet ik Uedelachtb. verzoeken, mij voors:
Extracten voortaan door het intermédiair van Uw Kollegie te doen toekomen.
De Gouverneur der Provincie Noord-Braband,
get. Van Vredenburgh
Het zal niemand verwonderen dat een dergelijke accurate ambtenaar, die in 1826
naar de provincie Zeeland promoveerde, waar hij tot 1853 bleef, in de adelstand
werd verheven en zich voortaan baron mocht noemen.
Het zou te ver voeren hier alle verdere richtlijnen en circulaires over de briefwisseling
in de provincie Noord-Brabant te volgen. Het zijn er nog vele en men komt er al heel
vroeg termen tegen die ook nu, 1977, nog in de ambtelijke correspondentie vaste
kreten zijn: Iets ‘in margine’ vermelden, een stuk om ‘bericht en raad’ sturen. De
eerste uitdrukking zien we bijvoorbeeld al in 1830 verschijnen, als de gouverneur
van Noord-Brabant de bepalingen betreffende de briefwisseling van zijn toch al
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precieze voorganger Van Vredenburgh uitbreidt. De gouverneur namelijk ‘heeft
goed gevonden en verstaan:
1e. De voormelde Kollegien en Ambtenaren te herinneren aan voormelde bepalingen,
volgens welke, in margine der antwoorden op Besluiten en Brieven, zoo door den
Gouverneur als door Gedeputeerde Staten uitgevaardigd, behooren te worden, niet
alleen de dagteekening en het nummer of letter dier Brieven en Besluiten, maar ook
de afdeeling of het bureau en het onderwerp daarin aangewezen: wordende zijl.
uitgenoodigd, om zich voortaan nauwkeurig naar die voorschriften te gedragen, en
tevens, bij uitbreiding van gemeld Besluit, des Gouverneurs verlangen te kennen
gegeven, dat ook in margine der Brieven aan de Provinciale Autoriteit gerigt, edoch
geene antwoorden zijnde, het onderwerp of den korten inhoud dier brieven, mede
aangeduid worde. Enz.’
En in 1856 constateert de dan zittende Commissaris des Konings in een circulaire
aan de gemeenteraden:
‘De stukken, welke ingevolge art. 124 in verband met art. 179 letter d der
gemeentewet aan de gemeentebesturen om berigt en raad worden verzonden,
worden door sommige gemeentebesturen niet zoo spoedig behandeld als de
geregelde loop van den dienst wel zou vorderen. Ik zie mij derhalve verpligt, de
aandacht der collegiën van Burgemeester en Wethouders daarop te vestigen, en
hun te verzoeken de door het Provinciaal bestuur aan hen om berigt en raad
verzonden wordende stukken, binnen 14 dagen na de ontvangst daarvan, vergezeld
van hunne beschouwingen terug te zenden.’

In 1976 is de term ‘om bericht en raad’ bij vele diensten nog volop in gebruik, maar
dan als stempel of afkorting op de brief.
De moderne tijd schrijdt echter voort, zodat ook invloeden van buitenaf tot uitdrukking
komen in de circulaires over de briefwisseling. Een mooi stukje sociale geschiedenis
is weerspiegeld in de volgende twee, waarvan de eerste stamt uit 1888, en de
andere uit 1910.
‘Namens de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, heb ik de eer aan U
mede te deelen, dat te rekenen van Zondag 15 Juli e.k., des Zondags geen afgifte
of bestelling zal geschieden van brieven of andere stukken, welke portvrij verzonden
worden (dienstbrieven of dienstpakketten) tenzij de behandeling daarvan bijzonderen
spoed vereischt en ter aanduiding daarvan het woord “spoed” op het adres is
vermeld.’
Na aanvankelijk veel gemord te hebben over dit gebrek aan dienstverlening, voor
de goede uitoefening van de ambtelijke functie zo dringend gewenst, schikte men
zich in de zondagsrust. Maar toen moest ook de zaterdagmiddag er in 1910 aan
geloven, En nu zijn we er al aan gewend dat reeds in de loop van de vrijdagmiddag
de ambtelijke poststroom tot stilstand komt.
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‘Mijn aandacht werd gevestigd op de gevolgen van de ter post bezorging des
Zaterdags in den namiddag of avond van dienststukken, welke niet meer denzelfden
dag ter plaatse van bestemming aankomen of worden besteld. Het is daarbij tevens
gebleken, dat, vermoedelijk met het doel de afdoening van verschillende zaken nog
geheel in de loopende week te doen vallen, de verzending van die stukken op
Zaterdag belangrijker is dan op de andere dagen der week.
De werkzaamheden, welke voor de postambtenaren op den Zondag daaruit
voortspruiten, zijn niet onbelangrijk. Ten einde te handelen in den geest van het
algemeene streven om de Zondagsrust van het personeel in Staatsdienst zoveel
mogelijk te bevorderen en in deze door een daarmede overeenkomstige handelwijze
aan particulieren een voorbeeld in goeden zin te kunnen geven, heb ik de eer de
medewerking van Uwe Excellentie in te roepen om te geraken tot een algemene
regeling, die voorkomt, dat des ZATERDAGS na 12 uur 's middags ook
dienststukken, welke geen spoed vereischen ter post bezorgd worden.
Het komt mij voor, dat de belangen van den dienst noch die van het publiek door
een zoodanigen maatregel in eenig opzicht behoeven te worden geschaad.’
Nederland zou Nederland niet zijn als er ook niet over centen gepraat zou worden.
En aangezien brieven schrijven, en nog meer brieven versturen, geld kost, is er ook
aan dit aspect in de voorschriften gedacht. Hiervoor wil ik nu eens niet uit provinciale
voorschriften putten, maar uit de Legerorders voor 1927. Daar staat ook een
uitvoerige afdeling in over de Briefwisseling over dienstzaken. Zoals dat in het leger
gebruikelijk is, wordt alles tot in de puntjes geregeld. Zo meldt § 1 sub 4:
‘Het te bezigen papier moet zijn wit en van deugdelijke kwaliteit. Waar zulks aan
de leesbaarheid van de stukken geen afbreuk doet, mogen de vellen papier aan
twee kanten worden beschreven.’
Dat is dan toch weer mooi een paar blaadjes papier verdiend! Meer te verdienen
dan bij het schrijven valt er bij het verzenden. Vandaar de waarschuwing tegen
overbodige gewichtigheid, zich uitend in aantekenen en expresse-verzending,
omschreven in § VII sub 1.
‘Dienststukken van bijzondere waarde of bijzonder belang kunnen aangeteekend
worden verzonden; dienststukken welker verzending en behandeling zeer veel
spoed vereischen, kunnen per expresse-bestelling (tegen betaling vooraf van het
gebruikelijke extra-bestelloon) worden verzonden. Echter moet, met het oog op de
daaraan verbonden kosten, het aanteekenen en het verzenden per
expresse-bestelling zoo spaarzaam mogelijk worden toegepast.’
Maar echt volledig wordt de zuinigheid ten tonele gevoerd in § XIII. Daar lezen
we sub 4 namelijk:
‘Er zij aan herinnerd, dat elk verzonden dienststuk het D.v.O. een zeker bedrag
aan port kost. Dit feit, evenzeer als de wenschelijkheid in het algemeen van zoo
groot mogelijke beperking der officieele briefwisseling, legt den autoriteiten den
plicht op om doorloopend te streven naar vermindering van het aantal te verzenden
dienststukken.’
Nu zou men er als publiek nog sympathie voor kunnen hebben dat, zij het uit
zuinigheids- en niet uit menslievendheidsoverwegingen, gestreefd wordt naar
vermindering van het aantal te verzenden dienststukken.
Maar de ware aard der ambtelijke voorschriften komt in 1927 tot uiting in het
voorschrift sub 5.c van dezelfde § XIII, waar namelijk nog de tip gegeven wordt om

Onze Taal. Jaargang 46

‘zooveel doenlijk gebruik te maken van de gelegenheid tot het verzenden van brieven
en briefkaarten, waarvan de geadresseerden het port betalen.’
Met dit vroege staaltje van toepassing van het profijtbeginsel wil ik deze bloemlezing
uit diverse voorschriften beëindigen. Wie zich met het schrijven van overheidswege
bemoeit, kan dat op vele manieren doen. Die van Koning Willem I lijkt me nog niet
de slechtste!
A.J. Vervoorn

Om van te gruwen
Volgens NRC-Hbld is dr. Vondeling teleurgesteld en ‘zeer bedroefd’ over het
taalgebruik in de Troonrede. Het stuk ‘rammelt’, bevat zinnen ‘om van te gruwen’
en zelfs enkele foutieve zinnen.
Na alle moeite die de heren Vondeling en Renkema zich gegeven hebben om de
Troonrede van 1975 in het Nederlands te vertalen, mochten zij een staatsstuk van
beter taalkundig allooi verwachten.
Het heeft niet mogen zijn. Blijkbaar hebben de opstellers zich zoveel moeite
gegeven om stijve constructies te vermijden, dat ze daarbij van de ene taalfout in
de andere gevallen zijn, zonder er overigens in te slagen ‘onuitsprekelijke’ zinnen
te vermijden.
De minister-president tilde aan de kritiek op de taal van de Troonrede volgens
NRC-Hbld kennelijk niet zo zwaar. ‘Onder de neerlandici betrokken bij de formulering
ervan zijn vele richtingen,’ aldus Den Uyl, ‘o.a. een school-Vondeling.’
Welke ‘richting’ ook bij de Troonrede betrokken was, zij slaagde er niet in althans
de ergste taalfouten te verbeteren. Een kleine ‘selectie’ zal dat aantonen. Maar eerst
een paar algemene opmerkingen.
Aan een Troonrede kun je geen literaire eisen stellen: de vele ongelijksoortige
steentjes, door de ministers aangedragen, laten zich natuurlijk nooit metselen tot
een architectonisch verantwoord bouwwerk. Ik kan me bovendien voorstellen dat
een ‘taalkundige eindredacteur’ huivert om krachtig in te grijpen bij glibberige,
onduidelijke of stijve, abstracte zinsneden, omdat hij vreest dat daarin misschien
een esoterisch politiek kneepje verborgen zit. Maar er zijn, als steeds, grenzen.
Géén corrector hoeft toe te staan dat ministers zich toeleggen op het gebruik van
monsterachtige constructies met naast en daarnaast, b.v. naast kostenbeheersing
wordt verbetering van de preventie nagestreefd, of er geen vuiltje aan de lucht was
en woorden als bovendien, verder, ook, behalve, op de bon waren. Termen als
toegespitst, het gaat om zouden ook met weinig moeite vervangen kunnen worden
door goede Nederlandse constructies. Maar misschien zijn dit in de ogen van
jeugdige ministers en revisoren wel aanwinsten in plaats van germanismen.
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De Volkskrant bood dr. Vondeling al een boeketje lijdende vormen uit de Troonrede
aan. Bij het opsnuiven van de kwalijke geur daarvan moet hij zich afgevraagd hebben
waarvoor hij zich bij de vorige Troonrede zoveel moeite gegeven heeft.
Op het gebied van de interpunctie heerst in het Nederlands veel onzekerheid.
Maar niet altijd: een z.g. beperkende bijvoeglijke bijzin wordt niet door een komma
van het antecedent gescheiden, eenvoudig omdat er bij het spreken in dit geval
tussen antecedent en bijzin geen pauze is. Dit regeltje wordt strijk en zet overtreden.
Eén voorbeeld: een samenleving, waarin minder ongelijkheid heerst. Het ergste is
hierbij dat men bij het voorlezen op een dwaalspoor gebracht wordt. En die Troonrede
is tòch al zo moeilijk voor te lezen!
Als steeds gebruikt de Troonrede weer veel lange, liefst vreemde woorden:
productiepotentieel, inflatietempo, meerjarenplanning, stadsvernieuwingsbeleid.
Soms kunnen ze wel een mootje missen: in het zinsverband van de Troonrede kan
best sectie gepleegd worden op sector van onderwijssector. Nu zijn veel van die
woorden eendagsvliegen en dan is er geen aas je pijn. Soms echter worden ze
gebruikt in de benaming van wetsvoorstellen en dan ziet het er minder gunstig uit.
Gelukkig weet de spraakmakende gemeente hier wel raad op: misschien vermoeden
sommige Nederlanders niet eens dat VAD vermogensaanwas betekent. En met de
33 letters van (algemene) arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat het net zo.
En dan nu enkele afzonderlijke ongerechtigheden.
het aangekondigde nieuwe instrument. Een instrument kan niet aangekondigd
worden; wèl de vervaardiging ervan.
een bescheiden groei van de koopkracht van burgers. Is dat een speciaal soort
koopkracht?
regelingen zullen ter hand worden genomen. Neen, het regelen kan ter hand
worden genomen; regelingen worden getroffen.
Nieuwe inspanningen zullen op gang worden gebracht. Alweer mis: men kan zich
hoogstens opnieuw inspannen. Maatregelen om het agrarisch produktiepotentieel
op een verantwoord peil te houden. Bedenkelijke voorkeur voor lange, vreemde
woorden en voor abstractie in de tweede macht. Waarom niet: het productievermogen
van landbouw en veeteelt? Dat verantwoord peil vond(en) de opsteller(s) zeker erg
mooi, want in de volgende alinea komt het nog eens voor. Het is een glibberige
term, waar men alle kanten mee uit kan, zodat ik er ook geen gelijkwaardige term
voor kan vinden.
Als wij die voorzichtigheid betrachten komt een prijsstijging binnen ons bereik die
lager is dan in enig jaar na 1970 haalbaar is gebleken. Zoals het hier staat lijkt het
eerst of prijsstijging een begerenswaardig goed is. Tussen twee haakjes: de bijzin
die begint met die lager is, is ‘uitbreidend’, en had nu eens wèl door een komma
van het antecedent gescheiden moeten worden.
Voorstellen ( ) om de sociale partners ( ) in staat te stellen ( ) hun
verantwoordelijkheden waar te maken. Verantwoordelijkheden draagt men, voelt
men, deelt men, neemt men op zich; waarmaken moeten de opstellers van de
Troonrede zich nog steeds als schrijvers van goed Nederlands.
Een belangrijke uitbreiding ( ) van de instrumenten voor het voeren van een
inkomenspolitiek. Niet de instrumenten worden uitgebreid, maar het aantal
instrumenten of het instrumentarium.
De regeling in werking stellen. Een regeling kan men treffen, maken; men kan
haar niet in werking stellen: dat gebeurt met een machine. Hoogstens kan men een
regeling in werking laten treden.

Onze Taal. Jaargang 46

De eigen verantwoordelijkheid van met name het bijzonder onderwijs. Ik zat er
gewoon op te wachten: de mode van de dag, het totaal overbodig gebruik van met
name.
Groepen die om sociale of economische redenen tot dusver het minst profijt van
het onderwijs hebben gehad. Er is hier geen sprake van redenen, maar van oorzaken.
Het bestaande beleid wordt versterkt en uitgebreid. Wie heeft ooit een beleid - en
dan nog wel een bestaand beleid - zien versterken en uitbreiden?
Twee-derde van alle woningen ( ) draagt dus de kenmerken van een enkele
generatie. Zou het niet beter zijn te schrijven: weerspiegelt de bouwkundige
opvattingen van één generatie?
De regering vertrouwt erop dat het mogelijk zal zijn de behandeling van de ( )
wetsontwerpen ( ) in deze zittingsperiode tot een goed einde te brengen. Laat ik in
mijn onschuld nu altijd gemeend hebben dat niet de regering maar de Kamers de
wetsvoorstellen behandelen! Terwille van de kwaliteit van het water is het verheugend
dat overeenstemming is bereikt over de verdragen ( ). Wie dat terwille van de kwaliteit
van het water per se gebruiken wil, moet het natuurlijk achteraan zetten. Het is
verheugend dat verdragen zijn gesloten ter wille van de kwaliteit van het water.
Maar waarom niet: Water is een levensbelang. Daarom is het verheugend, etc.
Om redenen van energiebesparing en vrijetijdsbesteding. Motto: waarom
eenvoudig als het ook ingewikkeld kan. Een gewoon mens had geschreven: Om
energie te sparen en meer gelegenheid tot besteding van de vrije tijd te scheppen.
Het kabinet beraadt zich over een wettelijke regeling van een commissaris van
algemeen belang. Gaat dat zien: een commissaris die geregeld wordt; hoe doe je
dat? Het slot van de Troonrede houdt zich bezig met Defensie en Buitenlandse
Zaken. Als dit gedeelte is opgesteld door de erbij betrokken ministers, dan verdienen
zij lof, want op dit stuk valt zelfs met de slechtste wil weinig aan te merken.
Tot mijn verbazing vond NRC-Hbld in de Troonrede heel wat te waarderen: de
zinnen zijn korter en daardoor leest de Troonrede vlotter dan vorige jaren. Over
ongerechtigheden zwijgt de krant. Ze heeft ze dus òf niet opgemerkt, òf ze - tegen
haar gewoonte in - met de mantel der liefde bedekt. Geen van beide mogelijkheden
treft door haar waarschijnlijkheid.
Het zou niet gek zijn als de kamerleden eens duidelijk lieten blijken beter
Nederlands in de Troonrede op prijs te stellen. Natuurlijk in de eerste plaats omdat
het belangrijkste staatsstuk in goed Nederlands geschreven dient te zijn. Maar
misschien ook nog om een andere
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reden: ik zou me kunnen voorstellen dat iemand ging twijfelen aan de politieke
geloofwaardigheid van wie zo slecht het Nederlands hanteren.
D. de Vries, Wageningen

Arnhemse strijd tegen ambtelijke taal
Ondanks alle aandacht, vooral van de lagere overheid, voor de verbetering van de
communicatie tussen bestuur en burgers, ondanks alle pogingen tot democratisering
van het bestuur, ondanks de toenemende openbaarheid van ambtelijk en bestuurlijk
apparaat, is het virus van het ambtenaren jargon nog lang niet uitgebannen.
Er is veel lofwaardige mentaliteitsverandering gaande en de dienst aan de burger
komt meer en meer voorop te staan.
Allerwegen worden professionele overheidsvoorlichters aangesteld, om vakmatig
richting te geven aan het communicatiebeleid.
Met elkaar, bestuurders en ambtenaren, zijn wij ons er van bewust geworden,
dat wij naar de burger toe moeten, en hij niet alleen naar ons. Wethouders en
ambtenaren besteden menige avond om de wijken in te gaan, om met de burgers
te praten, om dat rechtstreekse individuele contact tot stand te brengen.
En we zien gelukkig ook resultaten. We zien dat die burger langzamerhand meer
geïnteresseerd raakt in gemeentelijke zaken. We zien dat hij meer betrokken raakt
bij onderwerpen die direct of indirect zijn belangen raken. Hoewel het aarzelend
gaat, is er een gesprek op gang gekomen. De resultaten van dat gesprek zijn
weliswaar vaak nog teleurstellend, maar het contact is gelegd en de contouren van
de kanalen waarlangs de communicatie loopt, beginnen zich duidelijker af te
tekenenen.
Is het dan niet merkwaardig, dat een van de belangrijkste kanalen waarlangs de
overheid haar burgers bereikt, nl. het geschreven woord, nog zo weinig aandacht
krijgt?
De gemeentelijke correspondentie en de beleidsnota's die steeds meer geschreven
worden met de bedoeling een breder publiek te bereiken, vertonen in veel gevallen
nog het niveau en de mentaliteit van het 19de-eeuws regenten-systeem.
We kennen ze alle: de ambtelijke stijlbloempjes, de brallende volzinnen die een
heel simpele boodschap verpakken, waarvan de ontvanger wel moet denken dat
er meer achter steekt, de duistere verhalen, doorspekt met geleerd klinkende
uitdrukkingen, die moeten verbergen dat de schrijver ook niet weet waarover hij het
heeft.
Natuurlijk wordt er wel aandacht aan besteed. Er wordt veel over gepraat en veel
over geschreven. Alleen, er wordt niets tegen gedaan. Onleesbare brieven worden
nog steeds trouw getekend door de secretaris en de burgemeester en
gemeenteraden keuren nog altijd, zij het steeds meer onder protest, nota's goed
die door de meeste leden nauwelijks begrepen zijn.
Enige ambtenaren in Arnhem heeft dit zo verdroten, dat ze een jaar geleden het
initiatief namen tot de oprichting van een actiegroep. Je moet, zo zullen ze hebben
gedacht, met de tijd meegaan, en dus niets meer vriendelijk vragen, maar via een
actiecomité eisen stellen.
De groep noemde zich zelf de Arnhemse anti-ambtelijke ambtenaren of kortweg
gezegd: de stijlgroep 4x A.
Bij de eerste presentatie in de plaatselijke en landelijke pers en - uitvoeriger - in
het Arnhemse personeelsorgaan ‘Ambtskreten’, bleek al direct dat het de bedoeling
van de initiatiefnemers was de zaak ludiek aan te pakken. Ludiek om al te
gezagsgetrouwe ambtenaren en bestuurders niet af te schrikken. Dat ook dat
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anonieme karakter duidelijk als grap was bedoeld, bleek al snel uit gepubliceerde
foto's waarop leden van de anonieme actiegroep, weliswaar met een kartonnetje
over de ogen, maar toch duidelijk herkenbaar stonden afgebeeld.
De forse aanpak tegen de taalvervuiling, die de actiegroep voorstaat, is in Arnhem
aangeslagen. Bijvalsbetuigingen kwamen van ambtenaren, wethouders, raadsleden
en journalisten.
Maar niet alleen uit Arnhem, ook uit allerlei andere delen van het land kwam
ondersteuning. Zo werd de groep uitgenodigd door Kamervoorzitter dr. Vondeling,
die, zelf ook een fel bestrijder van het ambtelijk taalgebruik, hun een hart onder de
riem stak en er op aandrong toch vooral door te gaan.
De acties zijn er op gericht om op vriendelijke, maar toch indringende wijze de
vinger te leggen op elke vorm van oneigenlijk taalgebruik.
Degene die zich binnen de gemeente Arnhem daaraan schuldig maakt, kan
rekenen op de ontvangst van een roodgekleurd plakplaatje met het woord ‘afgekeurd’.
Het eerste exemplaar moesten ze overigens aan zich zelf toekennen, omdat ze in
eerste instantie het plakplaatje sticker noemden.
Een oplettende ambtenaar wees hen daarop en ze straften zich zelf. Het aardige
is, dat de actie succes lijkt te hebben, dat ambtenaren rekening houden met het
risico dat ze lopen om in het openbaar op de vingers getikt te worden. Tekenen van
opleving worden dan ook door de groep beloond met een groen plakplaatje
‘goedgekeurd’.
Nu de actie ongeveer een jaar oud is, heeft de groep gemeend uit de anonimiteit
te moeten stappen. Dat wordt ook hoog tijd, want de aandrang van velen om lid van
de te worden is zo groot, dat daaraan niet meer voorbij kan worden gegaan.
Er mag dan ook verwacht worden, dat binnenkort de actie zal worden
overgenomen door een grote groep ambtenaren en bestuurders van de gemeente
Arnhem, die met elkaar het taalbederf te lijf zullen gaan.
De plannen daarvoor liggen klaar. Zo zal het kunnen gebeuren dat tijdens
raadsvergaderingen spandoeken zullen verschijnen wanneer een raadslid zijn
bedoelingen niet simpel genoeg naar voren brengt.
En diezelfde raad zal zich moeten uitspreken over klaagschriften van de actiegroep
over niet-duidelijke gemeentelijke publikaties. En het college van b. en w. zal
ongetwijfeld, als ondertekenaar van de meeste correspondentie, veelvuldig de
plakplaatjes van de dossiers en mischien wel van de deur van de collegekamer
moeten verwijderen.
Hoe dan ook, het is een goed teken dat een actie, begonnen door een handvol
enthousiaste ambtenaren, overal zoveel weerklank vindt en dat aanhangers te
vinden zijn
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in alle geledingen van het ambtelijk en bestuurlijk apparaat.
En nu maar hopen, dat de actie niet alleen humoristisch wordt opgevat, maar dat
zij uiteindelijk zal leiden tot het gebruik van gewoon, eenvoudig, voor ieder begrijpelijk
Nederlands.
A. Voorbergen, hoofd afd. Voorlichting Gem. Arnhem

Vreemde Nederlandse woorden
De beroemde wiskundige Simon Stevin (gest. 1620) heeft zich een onverwoestbare
populariteit verworven door de uitvinding van de zeilwagen, maar ook door zijn
streven om voor wetenschappelijke begrippen gezonde Nederlandse woorden in te
voeren, met name in zijn eigen vak. Aan hem hebben we dan ook termen te danken
zoals middellijn, driehoek, vlak, aftrekken, delen, wortel; in andere talen is men voor
de naamgeving in de wiskunde doorgaans bij Grieks en Latijn gaan lenen. Toch
wekt ook puur Nederlands wel eens meer bevreemding dan ‘vreemde’ woorden van
uitheemse oorsprong, zoals blijkt uit het volgende citaat:
‘Het genereren van alle klieken van een ongerichte graaf is een van de
klassieke “niet-polynomische” problemen.’
(M. Rem, Associons and the closure statements, diss. Eindhoven, 1976,
p. 117)
Buiten zijn context roept deze zin - althans bij mij - een mengsel van meewarigheid
en ongerustheid op: ach ja, zo'n ongerichte graaf, ziet hoe hij wederom zijn bord
niet leeg eet en aldus klieken genereert; anderzijds: zo'n ongerichte figuur kan toch
heel wat ellende beweeg brengen. Zijn kinderen wel veilig....?
Maar binnen de context van een dergelijk en zeker niet praatgraag vak als
wiskunde is het vernieuwde gebruik van vertrouwde woordvormen toch een gelukkig
symptoom. Immers, het is bijna regel in het wetenschappelijk taalverkeer om voor
nieuwe zaken en begrippen zoveel mogelijk, zo niet uitsluitend, uitheemse vormen
te verkiezen boven woorden van vertrouwde en Nederlandse snit. Een taal wordt
beter naarmate men er meer van eist.
Jan Bakker

Paper
Prof. Frielink snijdt in O.T. van sept. 1976 een interessant en voor het Genootschap
nogal wezenlijk onderwerp aan: Waarom willen wij het gebruik van begrijpelijke taal
bevorderen?
Frielink ziet moeilijkheden in subjectieve overwegingen, die afhankelijk zijn van
wat iemand ‘mooi’ of ‘beeldend’ vindt. Hij is van mening dat taal in de eerste plaats
een communicatiemiddel is en daarom begrijpelijk behoort te zijn. Daar ben ik het
van harte mee eens, maar er valt wel iets meer over te zeggen.
Communicatie is niet altijd eenvoudig en als doel van taalgebruik ook niet altijd
eenduidig.
1. Soms wil ik wel eens iets zeggen waar ik het met mijzelf nog niet helemaal
over eens ben. Ik heb een boodschap, maar een deel van die boodschap is voor
mijzelf nog niet duidelijk. Of ik aarzel nog de gedachte uit te spreken (vanwege de
mogelijke gevolgen bij voorbeeld). Of misschien heb ik nog andere redenen mijzelf
niet volledig uit te spreken. De studenten in Frielink's voorbeeld werden verplicht
een werkstuk in te leveren ter oefening in het schriftelijk weergeven van gedachten.
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Zonder op de hoogte te zijn van de betreffende situatie, stel ik mij voor dat het
volgende zich zou kunnen hebben afgespeeld. Dat werkstuk diende als voorbereiding
op de (latere) scriptie, waaruit mag worden afgeleid dat het niet de bedoeling was
dat het in omvang, diepgang e.d. op hetzelfde niveau als de scriptie zou staan. De
nieuwe oefening moest aan de andere kant toch ook niet al te lichtvaardig worden
opgevat, maar gezien de moeilijkheden bij het invoeren van nieuwe onderdelen in
studieprogramma's was het allerminst eenvoudig ook maar enigszins nauwkeurig
aan te geven aan welke eisen het resultaat tenminste zou moeten voldoen. En het
was wellicht ook niet wenselijk dat zo precies te zeggen, want dergelijke informatie
pleegt discussies uit te lokken, die de invoering van het werkstuk zeker niet
gemakkelijker gemaakt zouden hebben. Kortom de voorstanders van het werkstuk
gaven er de voorkeur aan zich ‘half-duidelijk’ uit te drukken. Een modieuze, aan het
Engels ontleende term kwam daarbij uitstekend van pas. Die zou, wie weet, ook
nog minder nadenkende lieden kunnen aanspreken, die bij voorbeeld een ‘opstel’
zeker niet zouden ‘zien zitten’.
Of deze verklaring van mij voor de keuze van het woord ‘paper’ nu wel of niet juist
is, doet niet zo erg veel ter zake. Het wil slechts illustreren dat er soms (en ik denk
eigenlijk: dikwijls) allerlei eerbare en oneerbare motieven bestaan om de dingen
niet bij hun naam te noemen. Wij willen tegelijkertijd iets zeggen en iets verhullen.
2. Het woord ‘paper’, gebruikt in Nederlandse universitaire kringen, behoort zeker
tot wat door mensen die geinteresseerd zijn in taal, jargon genoemd wordt. Een
woord dus dat slechts in beperkte kring gebruikt en begrepen wordt. Over jargon is
in O.T. natuurlijk veel meer en veel beter geschreven dan wat ik te bieden heb,
vooral over de redenen waarom we het niet moeten gebruiken. Los daarvan zou
men zich echter ook kunnen afvragen waarom jargon desondanks zo veel en zo
vaak gehoord wordt. Ik denk dat in ieder geval één van de sociale functies ervan
de bijdrage aan groepsvorming is. Ongetwijfeld is geheimtaal van groot nut wanneer
mensen de veiligheid van een groep zoeken, en het wordt op grote schaal en op
allerlei niveaus toegepast voor dat doel. Wanneer binnen een bepaalde groep zekere
ongeschreven wetten aanvaard zijn, is het gebruik van codewoorden zeker niet in
strijd met de stelling dat taal begrijpelijk behoort te zijn. In tegendeel het verrijkt het
taalgebruik zelfs. Een codewoord betekent binnen de groep waarvoor het bedoeld
is meer dan het woord alleen. Het bevat een aanduiding (door de gebruiker) en een
herkenning (door de ontvanger) van een zee van gemeenschappelijke gevoelens
en ervaringen. (Interessant is natuurlijk nog of dat op een bepaald niveau niet ook
geldt voor taal in het algemeen...)
3. Communicatie als doel van taalgebruik, daar kan ik gemakkelijk mee instemmen,
maar dan wel met toevoeging van een paar vragen:
Wat is het doel van die communicatie? en:
Om wie gaat het eigenlijk?
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4. Ik zou O.T. niet lezen als ik niet zelf ook een groot voorstander was van duidelijk
en mooi taalgebruik. ‘Paper’ in het Nederlands vind ik verwerpelijk, vooral omdat
het zo lelijk is, zelfs binnen de groep, die het met een bepaald doel erg duidelijk
vindt.
Barend E.M. Linders Sulhamstead Engeland

De Algemene Nederlandse Spraakkunst
Een interessant bericht komt tot ons uit Nijmegen. Daar wordt Prof. M.C. van den
Toorn werkleider van een project dat in het begin van de jaren '80 de eerste
Algemene Nederlandse Spraakkunst moet voortbrengen. Extra belangrijk is dat
zowel uit Nederland als uit Vlaanderen deskundigen meewerken. Tot heden is een
compleet naslagwerk voor de geldende regels van vorm- en zinsleer in onze taal
nog nimmer verschenen. Ook de verschillen in taalgebruik tussen Nederland en
België moeten in de nieuwe Spraakkunst aan de orde komen, zo is afgesproken.
De wetenschappelijke leiding berust bij een driemanschap, bestaande uit de
Belgische hoogleraar G. Geerts uit Leuven, dr. L. de Rooy van het Amsterdamse
Instituut voor Dialectologie, Volks- en Naamkunde en prof. Van den Toorn. De
Nijmeegse werkgroep bestaat uit vier redacteuren. Subsidies zijn toegezegd door
de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek en het
Belgisch Fonds voor Collectief Fundamenteel Onderzoek. Het initiatief is uitgegaan
van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Deze vereniging wil onderwijs
en studie van het Nederlands aan buitenlandse universiteiten ondersteunen. De
behoefte aan een volledige grammatica wordt met name gevoeld bij de circa 350
docenten die in vele landen het vak Nederlands onderwijzen. Naar schatting volgen
jaarlijks aan ruim 160 instellingen zo'n 4.200 niet-Nederlandstalige studenten een
cursus Nederlands.
Het communiqué van de Katholieke Universiteit, waarin de Algemene Nederlandse
Spraakkunst wordt aangekondigd, geeft enkele voorbeelden, die ik graag overneem.
Enigst kind... bemoei je met je eigen... dat ken ik niet doen... hij is groter als ik...
vier veel voorkomende fouten tegen een juist gebruik van het Nederlands. Maar
wat is ‘juist’ als het gaat om een levende en dus veranderende taal? Anders gezegd:
hoe zit onze taal nu eigenlijk precies in elkaar? Waarom is er géén verschil in
gebruikswaarde tussen de meervouden ‘appels’ en ‘appelen’, maar wel tusen de
meervouden ‘benen’ en ‘beenderen’? Het meervoud van leraar is in Nederland
leraren, maar in België zegt men leraars. Hoe zit het nu eigenlijk?
Taal is voortdurend in beweging. Wie zijn eigen taalgebruik of dat van anderen wil
toetsen, zal dus moeten omzien naar een boek dat alle geldende spraakkunstregels
op een toegankelijke en begrijpelijke manier presenteert. Het woord geldend is
hierbij natuurlijk een addertje onder het gras, want wat is geldend? Het is mogelijk
daarover uitvoerig te theoretiseren. Vele taalkundigen concentreren zich op diepe
structuren, of op de historische ontwikkeling van de taal; anderen houden zich meer
bezig met beschrijving van onmiddellijk waarneembare verschijnselen in het
Nederlands van nú. (Als bijvoorbeeld steeds meer mensen spreken over ‘enigst
kind’ in plaats van over ‘enig kind’ dan zou op den duur de eerstgenoemde vorm
wel eens kunnen worden geaccepteerd en grammaticaal ‘juist’ kunnen worden...)
Bij de samenstelling van de Spraakkunst zal men ervan uitgaan, dat het boek
een spraakkunst moet zijn, waarin de taalbeschouwing zo consequent mogelijk
ondergeschikt wordt gemaakt aan het praktisch doel. Derhalve zal de Spraakkunst
sterk registrerend zijn en niet opiniërend. Dat wil zeggen: het boek zal
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spraakkunstregels vastleggen, ze niet beïnvloeden. De juiste uitspraak van de taal
zal overigens niet aan de orde komen. De Algemene Nederlandse Spraakkunst is
bedoeld als basis- en naslagwerk, niet als leerboek. Volgens de opzet zal het werk
toegankelijk moeten zijn voor een grote groep: buitenlandse docenten en studenten,
docenten Nederlands, journalisten, ambtenaren. Een overzichtelijke indeling is
belangrijk. Als gebruikers uitsluitsel wensen over het bekende probleem ‘groter als’
of ‘groter dan’, dan zal de een dat zoeken bij het bijvoeglijk naamwoord ‘groot’, een
ander misschien bij de woorden ‘als’, of ‘dan’. Een uitgebreid systeem van
verwijzingen en registers zal dit moeten opvangen.
Voor de uitvoering van het project is contact gelegd met alle instituten voor
Neerlandistiek en Algemene Taalwetenschap in Nederland en België.
Frans Oudejans, Breda
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[Nummer 2/3]
Dr. Jan Veering †
Op donderdag 3 februari 1977 overleed te Delft op 55-jarige leeftijd onze redacteur
dr. Jan Veering. Hij is bijna vijfentwintig jaar directeur geweest van het Genootschap
Onze Taal en tevens redacteur van ons maandblad. Hij was ook organisator van
de tweejaarlijkse congressen van ons Genootschap, en heeft hier vaak als spreker
aan deelgenomen.
Jan Veering werd op 19 november 1921 in Haarlem geboren. Zijn middelbare
opleiding, gymnasium ±, volgde hij aan het College Hageveld te Heemstede. Daarna
studeerde hij Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam, en deed in 1949
doctoraalexamen Nederlandse taal en letterkunde. Hij begon zijn loopbaan als leraar
Nederlands aan de Tijmsma-H.B.S in Den Haag, en was sedert 1955 gedeeltelijk,
en sedert 1958 voltijds als Neerlandicus verbonden aan de T.H. te Delft, waar hij in
1972 lector toegepaste taalkunde werd. Het laatste anderhalf jaar was hij dekaan
van de Onderafdeling der Wijsbegeerte en der Maatschappijwetenschappen aan
dezelfde T.H.
Veering was ook buiten de T.H-Delft op verschillende terreinen werkzaam. Hij
was lid van verschillende normalisatiecommissies van het N.N.I, voorzitter van de
commissie Bedrijfsterminologie, en secretaris van de departementale commissie
ter Bevordering van goed Taalgebruik, hij was lid van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde, bestuurslid van het Instituut Nederlandse Lexicologie,
en voorzitter van de Studiekring voor Technische Informatie.
Als docent was hij verbonden aan verschillende instellingen. Zo was hij organisator
en docent van de Zomercursussen voor Belgische leraren in het kader van het
Belgisch-Nederlands cultureel akkoord, en docent technisch taalgebruik bij het
NIRIA. Hij was in 1971 en 1972 gasthoogleraar aan het Department of Humanities,
College of Engineering, van de University of Michigan in Ann Arbor, waar hij belast
was met het geven van cursussen

in Scientific Writing, en waar hij deel uitmaakte van de onderzoeksgroep Rhetorics.
In het recent verleden was hij lid van de Commissie Duidelijke Taal, en van de
Commissie Nederlandse Taalunie.
Veering was ook als publicist op verschillende terreinen werkzaam. Naast de
redactionele artikelen in Onze Taal schreef hij over modern taalgebruik, onder
andere in de Belgische tijdschriften ‘Taalbeheersing in de administratie’ en ‘Nu nog’,

Onze Taal. Jaargang 46

en in ‘Intermediair’. Hij schreef in het Liber Amicorum van prof. W.F.J.H. Krul over
de Centrale Taalcommissie voor de Techniek, en over het taalgebruik in een rapport
in H. de Boer e.a., Schriftelijk rapporteren. Ook was hij redacteur van het tijdschrift
‘Universiteit en Hogeschool’. Belangrijk werk op het gebied van taaljournalistiek
verscheen in de verzamelbundel ‘Spelenderwijs Nederlands’, Amsterdam 1959. In
zijn proefschrift ‘Mogelijkheden en Moeilijkheden van Taalverzorging’, Delft 1966,
beschrijft hij onder meer de historie van het Genootschap Onze Taal en van ons
tijdschrift, waarvan hij vanaf februari 1952 redacteur is geweest. Deze aflevering
van Onze Taal zou een Jubileumnummer moeten zijn, het is een afscheid geworden.
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In vogelvlucht
‘In vogelvlucht’. Ja, zo stond het er boven mijn bijdrage, die als inleiding had zullen
dienen tot een bijzonder nummer van Onze Taal, gewijd aan het jubileum van
Veering. Op 28 februari 1977 zou hij vijfentwintig jaar aan het Genootschap
verbonden zijn geweest.
Vasthoudend aan mijn gevederde beeldspraak, had ik talrijke vogels van diverse
pluimage zien komen aanvliegen, alle er op belust hun bijdrage te leveren voor een
liber amicorum in notedop. Zij kwamen van heinde en ver: Veering had zo vele
goede vrienden in en om zijn taaltuin, velen, die er met hem hadden samengewerkt,
velen, die zijn taalbehandeling deelden, velen, die bewondering hadden voor de
wijze waarop hij de taal en ‘Onze Taal’ verzorgde.
Ondanks het feestelijk karakter van een jubileum was de grondtoon overal ernstig;
dreigende wolken hadden zich samengepakt. Al enkele maanden werd Veering in
een Delfts ziekenhuis verpleegd. Zij die hem mochten bezoeken kwamen met
berichten terug, die wisselend hoop gaven en het ergste deden vrezen. Veering zelf
gaf ons het voorbeeld van een vasthoudende moed: voor zover zijn krachten dat
toelieten bleef hij met zijn gedachten bij ons blad, waarvan hij de regelmatige
verschijning tot elke prijs verzekerd wilde weten. Geen wonder, in de loop van
vijfentwintig jaren redacteurschap had hij er zo sterk zijn eigen stempel op gedrukt;
je proefde zijn persoonlijkheid er uit, zijn milde kritische benadering, zijn
genuanceerde opstelling, wars van elke zwart-wit constructie. Hij was door zijn vele
relaties in de wetenschappelijke en ambtelijke sfeer, in werk- en studiecommissies,
bij uitstek aangewezen om de juiste medewerkers voor Onze Taal te kiezen, of het
nu ging om schrijvers in het blad of om sprekers op jaarvergaderingen en congressen.
Bij uitstek ook de schakel tussen Noord en Zuid. Zijn persoon paste even goed in
de gulle Vlaamse samenleving als in die welke de mentaliteit boven de rivieren
kenmerkt. Nuchterheid en bourgondische feestelijkheid, voor beide stond hij open.
Ondanks al deze goede eigenschappen en plus-punten had hij nooit kunnen werken
zoals hij gedaan heeft, wanneer hij niet de krachtige ruggesteun had gehad van zijn
vrouw, op wier hulp hij altijd kon rekenen, vooral wanneer de administratieve en
organisatorische rompslomp hem wel eens te veel dreigde te worden.
Het jubileumnummer kwam, zoals u begrijpt, gemakkelijk vol en was persklaar,
toen de bewolking steeds dreigender werd, de lucht trok dicht, de vogelgeluiden
verstomden, het werd donker om ons heen. Op 3 februari kwam het einde. Met
Mevrouw Veering en haar kinderen staan wij verslagen. En toch zullen wij kracht
mogen putten uit het vertrouwen, de moed en vasthoudendheid, waarvan Veering
op zijn ziekbed zolang blijk heeft gegeven. Daarom toch dit Veering-nummer,
getuigend van onze grote sympathie voor vijfentwintig jaar taalverzorging, waarvan
onze vriend zelf een bijna autobiografisch beeld heeft gegeven in zijn academisch
proefschrift, dat als titel droeg: ‘Mogelijkheden en moeilijkheden van taalverzorging.’
Daarvan getuigt nu met grote waardering en erkentelijkheid, nu door anderen
geschreven, dit nummer van ‘Onze Taal’, dat eigenlijk deze keer ‘Zijn Taal’ had
moeten heten.
In onze ogen, die hem niet wilden missen, lag hij daar de laatste maanden
vleugellam terneer: Hij is echter omhoog gevlogen, omhoog geheven boven de
sombere wolken uit, de zon tegemoet.
J. Klaasesz.

Olla vogala...
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In september 1940 begon Jan Veering zijn studie van de Nederlandse Taal en
Letteren aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Die studiekeuze van
toen is definitief en totaal geweest. Tot in de laatste fase van zijn ziekbed hebben
de zorgen over het Nederlands hem bezig gehouden.
Student zijn in de oorlog was geen feest. Jan Veering begon met grote ernst en
toewijding en hij genoot van zijn vak, van bibliotheek en colleges. Maar dat vak
kreeg geleidelijk maar onweerstaanbaar een tragische betekenis: onze moedertaal
en de Nederlandse geschiedenis in oorlogstijd; colleges hadden iets van
contrabande, soms van protest. De vijand luisterde mee. Hoogleraren werden
gearresteerd omdat zij onkreukbaar en onbuigzaam waren.
De wijze waarop Jan Veering zich als neerlandicus heeft ontplooid en werkzaam is
geweest, is zeer persoonlijk geweest. In 1955 werd hij de eerste neerlandicus die
in ons wetenschappelijk onderwijs als hoofdtaak kreeg: de zorg voor doeltreffend
en verantwoord taalgebruik in de wetenschappelijke communicatie. Als
wetenschappelijk medewerker aan de Technische Hogeschool Delft moest hij het
onderwijs in taalbeheersing zelf ontwikkelen. Het buitenland was daarin veel verder;
in Nederland ontmoette men evenveel bevreemding als instemming daaromtrent.
In Delft ontplooide hij een houding tegenover de problemen van taalgebruik, van
formuleren en van technische terminologie, die hem typeerde en die ook te
herkennen viel in zijn opvattingen in zijn blad Onze Taal.
In talloze contacten over ervaringen op het gebied van taalbeheersing kwam in
de loop der jaren één punt steeds sterker naar voren. De taalgebruiker die zich als
volwassene, als vakman in zijn teksten wil realiseren, is slechts zelden als categorie
met wat toegevoegde kennis te helpen. Hij is daarentegen veeleer een individu dat
zelf zijn specifieke problemen moet leren onderkennen om zelf ook een uitweg te
vinden. Hij heeft meer een gids nodig dan een voorschrift omtrent goed en fout.
Veering's houding tegenover anderen werd - zo heb ik hem waargenomen - in
toenemende mate gekenmerkt door zijn schroom om anderen te veroordelen.
Ondanks een zeer lange en intens overwogen ervaring gold niet vooral zijn eigen
wijsheid; hij relativeerde zijn autoriteit, alsook die van anderen en vooral die van
leerboeken. Hij had een open oog voor evolutie, voor ontwikkeling in opvattingen
en inzichten.
Niet de taalregel, maar het probleem zoals de taalgebruiker dat bleek te ervaren:
daar lag Veering's zorg. Anders
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gezegd: hoe men met zijn taal moest leven, als eenling of, in breder verband: in
Zuid- en Noord-Nederland samen. Op dat gebied lagen ook zijn zorgen voor de
toekomst. Hoe waren de kansen voor een werkelijk geïntegreerde benadering van
het Nederlands in ons gehele taalgebied? Zijn gedachten daarover vormden een
lang gekoesterd perspectief. Wat dit voor hem betekende, werd niet bepaald door
roemzuchtige ideeën over een grootse letterkunde, een machtige bloei van het
Nederlands in Europa. Nee: door het uitzicht op de mogelijkheid dat ieder lid van
onze taalgemeenschap zich zó kan uitspreken dat hij begrepen en in zijn taalgebruik
aanvaard wordt.
Jan Veering dacht niet over de taalgebruikers als in soorten te verdelen groepen
die bovendien beantwoorden aan de classificaties van enigerlei didactiek. Hij vertelde
graag, maar niet vaak over ‘ik’ noch over ‘wij’. Hij sprak wie zich tot hem wendde
met een vraag, niet belerend en stellig toe. Ook in zijn stukken en voordrachten
sprak hij niet zozeer de ander toe. Nee, hij dacht en schreef vooral over de problemen
van een ander, als individu. Hij trachtte de ander te tonen wat diens probleem was.
Veering drong zich niet op; karakteristiek voor de bescheidenheid van zijn uitingen
was de derde persoon enkelvoud.
Vijf jaar geleden maakten wij getweeën een voettocht door de Ardennen, Jaques
Perk's wandelingen natrekkend. Terwijl ik achter zijn rugzak aanstapte op een
hellend pad, begon Veering zonder inleiding te citeren: invallende herinneringen uit
collegeteksten, flarden uit de Gotische bijbel van Wulfila en de oudste overgeleverde
Westvlaamse dichtregel: ‘Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda
thu’.
De vreugde, de droom en de tragiek van onze studie in de oorlogsjaren was weer
levend. Ook de dichtregel van toen lag weer paraat, vlak naast de problemen van
taalbeheersing die we daareven hadden besproken.
Jan Veering was altijd neerlandicus, met hart en ziel, zonder gelijkhebberij. Maar
ook altijd met de taalgebruiker binnen de gezichtskring. Zo heeft hij veel betekend
voor zéér velen. Zeer velen moeten hem bitter missen.
Jan Bakker

Afscheidswoord door Michel van der Plas op 8 februari 1977.
Klare taal
Het laatste woord dat Jan heeft uitgebracht was ‘Slapen’. Ik weet het, ik heb het
gehoord, donderdagmiddag jongstleden. Het was een woord van overgave. Hij heeft
er moeite mee gehad zich gewonnen te geven, en dat is een deel van zijn lijden
geweest, een lijden dat zijn sterke vrouw en de kinderen, op wie hij terecht trots was
zo dragelijk mogelijk hebben gemaakt, samen met de artsen en verpleegsters, voor
wie vele weken lang niets te veel was. Het wás een deel van zijn lijden, omdat hij,
die altijd zo sterk en energiek was geweest, nog zoveel werk had af te maken en
nog zoveel plannen had. Toen hij me zei dat hij nog maar vijf jaar leven verlangde,
was hij nog maar vijf weken af van die zucht: ‘Slapen’.
Het is moeilijk voor ons allemaal, ons neer te leggen bij dat weggaan van een
man, nog zo jong, die inderdaad nog zoveel verdienstelijks had kunnen doen. Maar
het past ons, te resigneren, zoals hij het tenslotte heeft gedaan. Zijn allernaasten
hebben dat al gedaan; zij hebben al de kracht gekregen, òm te zien in dankbaarheid
en te zeggen dat het meer dan goed geweest is, wat hij geleefd heeft, voorgeleefd,
gewerkt, liefgehad.
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Hij was een man die boven alles het vermogen had te inspireren. In hoge mate,
en op de eerste plaats, zijn gezin. Hij wist zoveel, hij kon zoveel, hij deed zoveel,
hij zag zoveel. En hij was de man van de klare taal.
In een veel bredere kring was Doctor Jan Veering dezelfde inspirator, vooral op
praktisch ieder onderdeel van zijn vakgebied: de hantering van de levende
Nederlandse taal. Het heeft geen zin zelfs maar een poging te wagen alle
verschillende initiatieven op een rij te zetten die hij op dit gebied ontwikkelde, of de
activiteiten waartoe hij zichzelf en anderen aanzette. Zijn werk als lector in de
toegepaste taalkunde aan de Technische Hogeschool van Delft is voorbeeldig
geweest, - ik zeg het namens anderen die beter weten dan ik. Zijn heel bijzondere
werk voor het Genootschap ‘Onze Taal’, en als hoofdredacteur van het maandblad
‘Onze Taal’, precies 25 jaren lang, en als onvermoeibare organisator van de
congressen van het Genootschap, en als de bezielende promotor van de
Zomercursus voor Belgische docenten, verdient een erkenning van zeer velen méér
dan er hier aanwezig zijn om afscheid van hem te nemen; van hoeveel meer, dat
zou ieder moeten kunnen invullen die het begrip ‘De taal is gans een volk’ ter harte
gaat. Hij was, in aangelegenheden onze taal betreffende, zoals in zijn hele denktrant
en in zijn wereldbeschouwing, nooit een dogmaticus, nooit een partijganger, nooit
een onverdraagzame. Hij was soepel en nuchter, en in zijn klare taal een eerlijke
Erasmiaanse dubber; hij kon bovenal relativeren, zichzelf voorop, - daaraan dankte
hij zijn sterk gevoel voor humor, een humor die ons lang, lang zal bijblijven als een
van de dierbaarste gaven die Jan voor ons in petto had. Laten we hem samen eren,
nu het te laat is hem eens openlijk te zeggen hoe onmisbaar hij is en zal blijven, deze bescheiden, dienstbare, op de achtergrond werkzame inspirator. Toen ik twaalf
was, ging hij door voor veruit de knapste kop van de zesde klas, een kei die met
zijn achttien jaar al legendarisch leek. Het leven zelf relativeert die dingen. Toch
stel ik me hem nog graag zo voor, nu: vol bewondering. Want bewondering past mij
en u; voor dat harmonieuze, sterke bestaan, waarop zijn allernaasten terecht, in
dankbaarheid, trots zijn.
Wèl beseffend dat Jan zelf wars was van al wat riekte naar holle rhetoriek en
zowel in zijn daden als zijn geschriften streefde naar de grootst mogelijke eenvoud,
zoek ik naar een paar laatste bondige woorden voor de gevoelens van ons allemaal.
Laten we, hem ter ere, klare taal gebruiken. En dan uitspreken dat we hem niet
kunnen missen. Maar we buigen ons voor de Heer die geeft en neemt, we nemen
afscheid van een hartsvriend die gebroken werd door Een die sterker was en is dan
hij, - maar die hem intussen
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allang heeft opgericht in een beter bestaan, de wereld van vóór Babel. Adieu, Jan.

Adieu, Jan
Plotseling aan de haal.
‘Slapen’. Klare taal.
Tot niets teruggebracht.
Maar met Vrede bedacht.
Ontledigd tot op het bot.
Maar in de hand van God.

Geen schoolmeester
Veering heb ik leren kennen door Onze Taal, in de herlevingsperiode na de Tweede
Wereldoorlog, toen ik, samen met de toenmalige ANP-directeur Van de Pol, op
enigszins amateuristische wijze trachtte het maandblad in stand te houden. Het
gevaar was pas geweken, toen Veering de redactie op zich nam. In de jaren na '70
werden onze contacten steviger en veelvuldiger. Hij de taalkundige, ik de leek met
een obsessie voor de verschijnselen van de taal.
In mijn Liber Amicorum, bij mijn afscheid als directeur van het ANP, was Veering
zo vriendelijk mij een taalkenner te noemen. Hoewel hij wist dat ik de
taalwetenschappelijke ondergrond miste, zag hij, geloof ik, met scherpe intuïtie bij
mij de nieuwsgierigheid naar datgene wat de taal maakt, wat haar doet leven en
veranderen, en hij ontdekte ook dat wij dingen gemeen hadden: een zeker
wantrouwen jegens de ‘absolute waarheid’, relativisme dus, en een zucht tot spelen
met de taal.
Wat hem betreft, hebben wij allen die karaktertrekken geregeld kunnen waarnemen
in zijn ‘vierkantjesrubriek’, altijd boeiend en verrassend, getuigend van een scherp
observatievermogen, een enkele maal, haast onmerkbaar, flirtend met - om nu toch
maar een wetenschappelijke term te gebruiken - de dieptestructuur. Maar in het
besef, dat Onze Taal toch in de allereerste plaats een genootschap van leken is,
liet hij door diezelfde rubriek een geestige, speelse, wind waaien, die weer zo heerlijk
relativeerde.
De ‘schoolmeester’ speelde hij nooit. En daarvoor moet toch wel wat
zelfbeheersing nodig zijn geweest bij het redigeren van een blad als Onze Taal.
Want we hebben allemaal ons eigen taalgebruik; we hebben onze voorkeur en we
ergeren ons, al naar onze instelling, aan verschillende dingen. We kunnen ook
voortreffelijk harrewarren over wat ‘goed’ is en wat niet, over wat beschaafd is en
wat vulgair. Kortom: we hebben onze stokpaardjes. Veering liet iedere mening aan
het woord komen als ze redelijk was gemotiveerd. Om maar een willekeurige greep
te doen: hij heeft plaats ingeruimd voor degene die ‘doordat’ wilde afschaffen en
‘omdat’ voor reden èn oorzaak wilde doen gebruiken, maar ook aan hem die het
onderscheid wilde handhaven; hij heeft minder puristische naast meer puristische
meningsuitingen opgenomen.
Zoveel leden, zoveel hoofden, zoveel zinnen. Aan die waarheid ontkomt een
genootschap als Onze Taal niet. Het was geen sinecure, redacteur van het orgaan
van zo'n genootschap te zijn. In de afgelopen 25 jaar heeft Veering dat voortreffelijk
gedaan. We mogen hem dankbaar zijn voor wat hij heeft verricht, èn voor het blad
èn voor de veel voorbereidend werk vergende congressen.

Onze Taal. Jaargang 46

En wat mij aangaat, ik zal hem bovendien altijd dankbaar blijven voor de raad en
steun, die hij mij gegeven heeft ook bij mijn andere publikaties op taalgebied.
M.C. Godschalk

V.B.O. - Veering - A.B.N.
In 1954 mocht ik voor de Vereniging ter bevordering van de beschaafde
Omgangstaal, te Knokke, een ‘taaldag’ organiseren die te Brugge met een posthume
hulde aan Evarist Verachtert werd gesloten. Daar heb ik voor het eerst dr. (toen
drs.) Veering ontmoet.
Sedertdien hadden we in Vlaanderen ‘A.B.N. - weken’, die na enkele jaren tot
‘A.B.N. - veertiendaagsen’ werden verlengd en nu al tweemaal ‘Veertiendaagse van
het Nederlands’ heten. Die naamwijzigingen lijken me zinvol voor een evolutie: de
inzet van de V.B.O. voor goed Nederlands in Vlaanderen groeit naar volwassen
inzicht: - de ‘taaldag’ was in zekere zin de feestelijke bevestiging dat de taal van de
Zuidnederlandse gemeenschap geen andere kan zijn dan HET Nederlands (zoals
dr. J. Veering het zei);
- Met ‘A.B.N. - weken’ en ‘-veertiendaagsen’ vervulde de V.B.O. haar plicht (graag
aangegaan!) te ijveren voor de bevordering van het algemene Nederlands als
omgangstaal bij ons;
- Ze kwam tot de erkenning dat het algemene Nederlands niet zomaar de
omgangstaal van een zgn. ‘beschaafde’ elite moet zijn, maar DE taal, HET
Nederlands van de hele cultuurgemeenschap in Noord en Zuid.
Al deze initiatieven kon ik persoonlijk nooit als volkomen geslaagd ervaren als ik
er dr. Veering niet had ontmoet. Hij was er gelukkig gewoonlijk bij!
Hij was zowat de stem uit het Noorden, die tot het lang taalverwaarloosde Zuiden
zei: ‘Goed zo!’
Hij zei het niet paternalistisch, niet met een aanmoedigend knikje, maar met een
gulle glimlach uit lichtende ogen, vanuit een sprankelende geest, gelukkig omdat
we naar elkaar toegroeiden.
Dank, dr. Veering
M. Boey
Hoofdbestuurslid V.B.O.
Alg. ondervz. Vlaamse
Volksbeweging

Oude kopij
Jan Veering, met wie ik in de afgelopen drieëneenhalf jaar nauw heb samengewerkt,
hield zich met velerlei vormen van taal en taalgebruik bezig. Als lector toegepaste
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taalkunde was het vooral de taal als communicatiemiddel die hem boeide, als
redacteur van Onze Taal was het de taal als cultuurbezit. Hij hield van moderne
taal, maar hij veronachtzaamde ook de oude niet.
Enige tijd geleden vertelde ik hem, niet zonder enige trots, dat ik in het bezit was
van een oude bijbel in het Nederlands. Enthousiast als hij was, wilde hij er meteen
meer van weten; en samen hebben we het eerbiedwaardige boek aan een nader
onderzoek onderworpen. Het was een Vorsterman-bijbel. Het exemplaar dat ik in
mijn bezit heb, is een uitgave van 1534 ‘Gheprint Thantwerpen in die Cammersstrate
in den gulden Eenhoren - By my Willem Vorsterman. Voleyndt int Jaer nae die
gheboette Christi ons Saligmakers. M. CCCCC. ende XXXIIII. Den lesten dach van
Januario!’
De eerste uitgave van deze bijbel dateert van 1528, en bevat het Oude zowel als
het Nieuwe Testament. Bijbels in de volkstaal drukken en uitgeven was in die tijd
een riskante onderneming. In 1526 verscheen een Nederlandse bijbel, waarvan de
vertaling gebaseerd was op die van Luther. Deze bijbel die grote populariteit genoot
onder de aanhangers van de nieuwe leer, kon in de ogen van de Moederkerk geen
genade vinden, evenmin als zijn Antwerpse drukker en uitgever Jacob van Liesveldt.
Van Liesveldt heeft er met zijn leven voor moeten boeten. Vorsterman, als goed
katholiek, liet de tekst van de Liesveldt-Bijbel ‘corrigeren’ en van ‘ketterijen’ ontdoen.
Hijzelf is de dans ontsprongen, maar ook zijn bijbel werd al snel door de Moederkerk
verboden.
Het exemplaar dat ik heb is niet geheel gaaf. Dat is in het algemeen gesproken
jammer, maar kan in dit geval gelukkig worden genoemd. In de rug bevond zich
namelijk maculatuur die zich zonder het boek te beschadigen makkelijk liet
verwijderen. Ik kon Jan Veering dan ook een drie-tal perkamentstroken laten zien
met Oudnederlands handschrift. Wij hebben geprobeerd de teksten te ontcijferen,
wat ten dele gelukt is. Hij zou er te gelegener tijd zeker aandacht aan besteden in
Onze Taal. Hij heeft die gelegenheid niet meer gehad.
Op een van de stroken komen enkele regels voor die deel uitmaken van een gebed
dat ook vandaag nog bekend is. Ik wil ze ter nagedachtenis aan Jan Veering hier
afdrukken.
Com hilghe geyst vorvulle
de herten der ghoner de in
dy ghetruwelykē ghelovē
un̄ untfenghe in em dat vu'
dyner leyfdē...

P.H.M.J. van Caldenborgh

Voorzitter en leermeester
Als secretaris van de commissie ‘Algemene Bedrijfster minologie’ waarvan de heer
Veering voorzitter was, heb ik het genoegen gehad sinds 1967 in de commissie
(vanaf de oprichting hiervan) met onze ‘Onze Taal’-redacteur samen te werken.
Zoals destijds Dr. Buiskool, die in de commissie voor Taal en Techniek een
vergelijkbare functie had, en tevens taaladviseur van Philips' Interne taalcommissie
was, voor menigeen een bron van taalwijsheid betekende, is de heer Veering voor
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mij behalve een prettige en tolerante voorzitter steeds een interessante leermeester
geweest.
Terwijl wij van de heer Buiskool, tijdens de commissievergaderingen, vooral veel
leerden over de theorie van de taal (hij doceerde vaak, zoals voor een klas, en vond
daarbij steeds een aandachtig gehoor), had de heer Veering een neiging de taalzaken
te relativeren aan de tijd. Wij leerden daarbij dat wij niet al te strak moeten
vasthouden aan bepaalde taalprincipes. ‘Het is allemaal niet zo zwart-wit’, als wij
dat soms denken. De taal is een levend iets, de taal evolueert, zoals de mens en
de techniek, hetgeen dan ook weer niet wil zeggen dat wij die taalprincipes kunnen
laten vallen en de taalregels naar eigen goeddunken kunnen toepassen. Echter
binnen bepaalde normen moet er ruimte zijn voor een zekere vrijheid en soepelheid
van uitdrukken’.
De heer Veering kon dan ook tolerant zijn tegenover vroeger veroordeelde
taalvormen of spontaan gevormde nieuwigheden. Terwijl ik als volgeling van Dr.
Buiskool de neiging had om een ‘uitvinding’ zoals ‘uw terechte keus’ te veroordelen,
daar tot nu toe een attributieve functie van het woord terecht onbekend was (zie
Van Dale), kon de heer Veering er wel begrip voor tonen dat men in zo'n geval er
behoefte aan had zich in deze ongebruikelijke vorm uit te drukken. Wie zijn wij om
onze stem tegen een nieuw taalverschijnsel te verheffen, als onze leermeester
goedkeurend heeft geoordeeld?
Terwijl de heer Buiskool vooral een taaltheoreticus was, kenden wij de heer
Veering in het bijzonder als een taalfilosoof, met wie het daarom zo fijn was om over
de taal te praten, omdat hij dat altijd deed op een ongekunstelde, ongecompliceerde
manier, zo heel gewoon menselijk, niet bang om de beperktheden en
onvolkomenheden te erkennen van de taal, van zij die haar gebruiken, maar ook
van diegenen (waartoe hij zelf ook behoorde) die geacht worden er zoveel meer
van te weten dan wij, omdat zij er zoveel studie van gemaakt hebben, omdat zij er
hun beroepsbezigheid, hun roeping van gemaakt hebben, onze leermeester, onze
‘spellingmakers’, onze woordenboekenschrijvers, onze taalredacteuren, onze
taaladviseurs, onze taalcommissievoorzitters.
Hij leerde ons ook om geen ‘taalfanaten’ te worden en ons niet al te druk te maken
om al die (menselijke) taalfouten waarmee wij dagelijks geconfronteerd worden, en
die vaak nog het meest gemaakt worden door diegenen die zich het hardst over
anderen beklagen. Nee, kwaad worden, dat heb ik nooit gezien van de heer Veering
en de dingen waarover hij zich wat mij betreft gerust kwaad had mogen maken,
werden vaak met een of andere filosofische of snedige opmerking afgedaan.
En wat het taalgebruik betreft en alle moeite die wij doen om een juist taalgebruik
te bevorderen, wij hebben het goed van de heer Veering geleerd:
Je niet kwaad maken dat er op het ogenblik zo'n spel-
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lingschaos in Nederland heerst; daar doen wij allemaal een beetje aan mee. Tenslotte
is het een manier om je individualisme ermee te onderstrepen.
Je niet kwaad maken als de ‘Engelse ziekte’, het niet aan elkaar schrijven van
samenstellingen, een volksziekte dreigt te worden: Epidemieën zijn een tijdelijk
verschijnsel.
Je niet kwaad maken, als je als terminologiecommissie tien jaar lang vergeefs bij
het Ministerie van Onderwijs aanklopt om officiële landelijke goedkeuring van en
subsidie voor de publikatie van een woordenlijst te verkrijgen, waaraan door een
aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven met zoveel animo en volharding is
gewerkt: De aanhouder wint (of niet?).
Je niet kwaad maken als gebleken is dat de verwachting ten aanzien van de
spellingsvereenvoudiging (door minder aandacht behoeven te schenken aan de
spelling een beter taalgebruik, c.q. stijl, te verkrijgen) niet is uitgekomen: Wat niet
is, kan nog komen.
Je niet kwaad maken als je beroepshalve een tekst onder ogen krijgt waarvan de
stijl zo gebrekkig is dat er niet veel van te begrijpen is: Meestal blijkt dan de auteur
er zelf ook niet veel van te begrijpen.
De heer Veering was blijkbaar niet alleen een leermeester voor de leden van de
commissie waarvan hij voorzitter of adviseur was, hij was dit blijkbaar ook voor de
lezers van ‘Onze Taal’, want uit de artikelen die hij in ‘Onze Taal’ schreef hebben
de lezers vaak heel wijze lessen kunnen trekken en zij hebben daaruit kennis kunnen
nemen van zijn heldere inzichten, zijn ruime blik op taal en taalgebruik, zijn
relativerende levensbeschouwing en zoveel andere prettige menselijke
eigenschappen, die ik herken uit de contacten die ik met hem heb gehad in de
commissievergaderingen.
C.J.M. van der Weijden.

Een laatste groet uit het zuiden aan
Dr. J. Veering
Het is wat stil geworden op het front van de beschaafde omgangstaal. Weinigen
durven daar nog met luider stemme op te komen voor een keurige, verzorgde
uitspraak. Het wees-een-heer-in-het-taalverkeerdevies is wat elitair gaan klinken.
Dialect is ‘in’, zowel in radio- en tv-interviews als in de talloze muzikale esbattementen
waarmee we dagelijks via dezelfde media worden overspoeld. Niets tegen dialect,
zelfs niet tegen een zweempje dialect in een beschaafd vertoog. Niet meer kunnen
horen waar iemand vandaan komt, ik zie daar het nut niet van in. Alleen moet men
weten waar het ene kan en het andere niet. Dialect is de rijke bron, de basis zelf
waaruit en waarop onze cultuurtaal is opgebouwd, zonder dialect geen taal. De
Groningse boer, de Antwerpse havenarbeider, de Brabantse metselaar of de
Katwijkse visser zouden zonder hun dialect zichzelf niet meer zijn. In Nederland
heeft zich in de loop der eeuwen uit en boven de dialecten een cultuurtaal ontwikkeld.
In Vlaanderen is dat proces, door omstandigheden die wij allen kennen, veel, veel
moeizamer verlopen. En toch willen wij Vlamingen een beschaafd volk zijn. Dat zijn
we trouwens al eeuwen krachtens de rijkdom van ons cultureel erfgoed. Wij willen
volwaardige medespelers zijn in België én in het Europese concert der volkeren.
Wij staan op onze taal- en volksrechten, wij komen daar massaal voor op en zijn
verontwaardigd als eraan wordt getornd. Maar zodra we onze mond opendoen is
er veel kans dat het misgaat. De taalverzorging als een soort ‘Spätling der Kultur’?
Ik schaam me dezer dagen wel wat voor Vlamingen in gemeenteraad en op de
publieke tribune uit dat zuidelijke randgebied van de hele Nederlanden, dat de pletrol
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van de brutaal en wetteloos opdringende francofonie moet tegenhouden. In een
slechte bui zegt men tot zichzelf dat ze eigenlijk niet beter verdienen dan door de
francofonie te worden platgewalst want ze hebben het nog altijd niet begrepen.
Ik schaam me ook wat voor degenen onder ons die voor beschaafdsprekenden
willen doorgaan maar de regels, het mechanisme niet of onvoldoende kennen en
uitglijden over niet meer in te tomen zinsconstructies, verkeerde klemtonen, slechte
vertalingen uit het Frans of Engels, en dit goed menen te moeten maken met lukrake
grepen uit het Noordnederlandse jargon en met al de modewoorden die je nu voor
microfoon en camera moet opdienen om erbij te worden gerekend. Misschien schaam
ik me voor deze categorie nog wel iets meer dan voor de eerste. Het voorgaande
klinkt wat emotioneel en is dat ook wel. In de grond gaat het, binnen het grotere
cultuurpatroon van Vlaanderen om een achterstand op het gebied van de
taalbeheersing, een achterstand die evenwel kan worden ingelopen als onderwijs
en bestuur daar het nodige voor doen. Als men het leraren- en nog meer het
onderwijzersbestand nu eindelijk eens mobieler ging maken in Vlaanderen dan was
het pleit al bijna gewonnen.
Het hele Nederlandse taalgebied, Vlaanderen in de eerste plaats maar Nederland
ook (nu meer dan vroeger), heeft nood, meer dan andere ons omringende landen,
aan een zuivere en toch soepele taal, natuurlijk produkt van een goede
taalopvoeding. Velen doen hun best maar het proces is nog lang niet voltooid. De
perfecte taalbeheersing als door en in het ‘Bühnendeutsch’ of ‘the King's English’,
is voor wat het Nederlands betreft, nog altijd een streefdoel voor belangrijke groepen,
zelfs uit de leidende lagen van de bevolking. Dat iemand als Dr. Veering zich al een
kwarteeuw lang voor dat doel heeft ingezet, met al zijn energie, verdient een hulde
van dankbaarheid van onze kant maar verdient ook eens duidelijk te worden
bevestigd als uiterst waardevol, broodnodig, ja onmisbaar werk voor onze
gemeenschappelijke Nederlandse cultuur. Toen ik begon met te zeggen dat het wat
stil was geworden op het front van de beschaafde omgangstaal, gold dat niet voor
Dr. Veering. Zijn werk is niet nutteloos geweest, wel integendeel.
Juist nu, meer dan ooit, moet het in de geest waarin hij het al zo lang heeft
volvoerd, door zijn medewerkers met kracht en enthousiasme worden voortgezet.
Dit wensen wij namens al degenen in Vlaanderen die het met het goede
Nederlands goed menen.
Walter Thys
Oud-voorzitter van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
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Kunnen gilzen rijen?
Een probleem waar de heer Veering destijds veel aandacht aan heeft besteed.
Liever gezegd: een deeltje van een groter probleem: maak vragen van de vorm
kunnen iksen ijen? Iksen moet een echt woord zijn dat als meervoudig onderwerp
dienst kan doen, en ijen moet een echt werkwoord zijn, en iksenijen moet op zijn
beurt weer een echt woord zijn. Voorbeeld: zie boven. Of nee, dat voorbeeld is niet
goed: gilzen is geen echt woord. Zo is ook kunnen schorsen neren twijfelachtig,
omdat het niet duidelijk is of het meervoud schorsen wel bestaat.
Formeel is kunnen honden rennen wel goed, maar inhoudelijk niet omdat er geen
twijfel aan is dat honden inderdaad kunnen rennen, en omdat bovendien de
samenstelling hondenrennen uit honden en rennen niets verrassends heeft. Bestaan
er dan wel goede voorbeelden? Jawel.
Neem bijvoorbeeld kunnen leeuwen rikken? Semantisch heeft leeuwerik noch
iets met leeuw, en al evenmin iets met rikken te maken. Bovendien is de vraag als
zodanig van niet-triviale aard: tot dusverre is nog niets bekend over de mate waarin
sommige diersoorten in staat zijn het kaartspel te beheersen. Enigszins op hetzelfde
vlak (dat van de dierpsychologie) ligt de goede vraag kunnen hazen winden?
De filosofisch meest diepgaande vragen krijgen we, wanneer we ons afvragen in
hoeverre levenloos geachte objecten in staat zijn tot menselijke ervaringen.
Bijvoorbeeld: kunnen bakken lijen?
Minder geslaagd is een vraag van het type kunnen hopen lozen? Er zijn hier
namelijk teveel vervangingsmogelijkheden van hopen: kunnen werken lozen, kunnen
baarden lozen, kunnen banden lozen. Op die manier verdwijnt het verrassingseffect.
Een beetje aardig is wel kunnen maten lozen? Dit omdat maat en mateloos beide
ook matroos kunnen betekenen, als we tenminste van een gallicisme af en toe niet
vies zijn.
Nog meer topologisch geöriënteerde problemen zijn: kunnen hinden lopen? (niet
sterk qua vorm: ik zou niet weten waarom hinden niet kunnen lopen) en kunnen
hoeven laken?
De meest mysterieuze vraag die ik tot dusverre ben tegengekomen, en waarop
ik geneigd ben bevestigend te antwoorden, maar dat kan best wensvolle denking
zijn:
Kunnen basten naken?
Piet Uit den Boogaart

Naoorlogse verengelsing van ons taalgebruik
(Uit een lezing, gehouden voor oud-alumni van de Leidse hogeschool op de
herdenkingsbijeenkomst in Londen op 26 november 1976).
Het onderstaande is oorspronkelijk geschreven voor de herdenking van
de rede die Cleveringa hield bij het ontslag van de joodse hoogleraren in
1940. Zijn redevoering gaf ruggegraat aan degenen, die zochten naar
een manier om zich schrap te zetten tegenover de vreemde invloed in
ons staatkundig leven. ‘Onze Taal’ heeft zich van meet af aan ten doel
gesteld: het Nederlands houden van het Nederlands. Hemelsbreed is het
verschil tussen een met doodsverachting uitgesproken protest tegen het
wederrechtelijk optreden van een bezettende overheid in oorlogstijd, en
het gemoedelijk waarschuwen tegen ongewenst taalgedrag van niets
kwaads beogende medeburgers. Toch is er verwantschap - een waakhond
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heeft het nodigste gemeen met een wolf, een kat met een leeuw. Nu weet
iedere lezer wel, dat het redacteurschap van Veering ons tijdschrift heeft
doen dienen tot veel ruimer doeleinden dan de barbarismenbestrijding,
die eerst centraal stond. Ook door zijn eigen artikelen, die evenals zijn
lezingen voor ons genootschap veel verrassends brachten over het
Nederlands binnen en buiten de muren - altijd voorbeelden van doordacht
en levendig taalgebruik. Maar, de verdediging van onze moeder-taal tegen
overbodige import en naäping heeft altijd zijn steun gehad. Daarom meen
ik dat deze (bekorte) ‘Cleveringalezing’ in een ‘Veering-nummer’ op zijn
plaats is.
U weet uit ervaring, dames en heren, dat de macht van de vreemde taal zich de
ene keer laat gelden zonder dat u het wilt of zelfs zonder dat u het weet, de andere
keer doordat u toegeeft aan een verleiding. In Nederland zijn er, de eeuwen door,
groepen in een situatie geweest die overeenkomst vertoont met de uwe. Die groepen
zijn telkens groter geworden. Het Latijn bedreigde of verleidde de intellektuelen, het
Frans de ‘betere kringen’, met het Duits kwam in de oorlogstijd vrijwel iedereen in
aanraking, maar tegen die vijand was men gewapend en invloed uit die jaren kan
men met enige moeite nog maar terugvinden in zeldzame sporen als arbeidsinzet
en oostpriesterhulp. De Engels-Amerikaanse overstroming sinds 1945, die ook bijna
iedereen bereikt, omvat meer gebieden des levens, en bovendien wordt er door
niemand een dijk tegen opgeworpen.
In mijn opsomming kan ik u het verschijnsel natuurlijk niet volledig beschrijven.
Ten eerste beschik ik maar over beperkt materiaal, afkomstig van wat ik te horen
of onder ogen kreeg. Ten tweede dwingt het kader van een lezing tot een keus. Ook
is het bedenkelijk, dat ik niet scherp datgene wat algemeen of in een bepaalde kring
gebruikelijk is, zal scheiden van op zichzelf staande vertaalfouten. Maar mijn indruk
is, dat die kategorieën tegenwoordig in elkaar overgaan, en in ieder geval is de
veelvuldigheid van de individuele vertaalfouten symptomatisch voor dezelfde
geestesgesteldheid waaraan we de verengelsing voor een deel te wijten of te danken
hebben. Eerlijk- en juistheidshalve zal ik toch trachten, het onderscheid tussen
gewoon en zeldzaam, waar mogelijk, te laten uitkomen.
Ik ga uit van de kleinste taalmiddelen en zal toewerken naar de grootste. Het
kleinste leesteken is de punt. Ten aanzien daarvan is veranderd, dat men in
letterwoorden meestal geen punten meer schrijft, dus VARA voor ‘Vereniging van
Arbeiders-Radio-Amateurs’, KV voor ‘Kö-
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chels Verzeichnis’ en zo meer. Voor de komma als leesteken (in decimale breuken
is hij door de punt vervangen) moet ik u herinneren aan de oude gewoonte om die
op zijn Duits te plaatsen ter afscheiding van bijzinnen, b.v. in: ‘Hij heeft me niet willen
zeggen, waarvoor hij kwam, tot ik geheimhouding beloofde’. Nog omstreeks 1950
stond er in een handleiding voor het eindexamenopstel, dat tussen twee
persoonsvormen van werkwoorden een komma op zijn plaats was. Een jaar of tien
later gaf de uitgeversbond aan auteurs de raad om alleen een komma te plaatsen
waar het voor de duidelijkheid nodig was. Twee komma's vormen een
aanhalingsteken. In het Nederlands als in het Duits staat het vóór de aanhaling
onder aan de regel, aan het eind bovenaan. Maar hoe langer hoe meer ziet u de
inverted commas, enkele of dubbele, alleen bovenaan staan.
Ik kom nu tot de letters, dus tot de spelling. Daar weet ik alleen maar over te
zeggen, dat het woordje o, de uitroep, tegenwoordig bijna altijd met een h verlengd
wordt. Van de letters kunnen we overgaan tot de woorden, en daar is, zoals u raden
kunt, enorm veel te oogsten. Dat wordt u duidelijk als u de nieuwste druk van het
Handwoordenboek van Koenen van 1½ jaar geleden, naast de vorige druk legt.
Achterin staan de Engelse woorden bij elkaar ten behoeve van gebruikers die de
uitspraak willen weten. Die lijst is bladzijden langer dan hij was. Nou zegt dat
natuurlijk niet alles. Een woordenboek maakt geen onderscheid tussen woorden
die in algemeen gebruik zijn zoals sorrie en okee, lunsj en toalet, en technische
termen die alleen door ingewijden gebezigd worden zoals bit en digit, of topic en
comment. Daar is alweer heel veel gradueel verschil tussenin. Wat drugs zijn weet
ieder die een krant leest of een T.V.-toestel heeft, al kan hij het woord niet uitspreken,
maar binnen een veel beperkter scene spreekt men van weed en pot en shit, over
een afkickboerderij voor geflipte junkies. Lang niet iedereen weet wat een deejay
is of een scriptgirl, inzoomen of playbacken. In de kantoorwereld is part-time bekend,
bij de zgn. media: free-lance. Maar in alle kringen hoor je op vrijdagmiddag of
zaterdagmorgen prettig wiekent.
Aan dat laatste woord hoort u dat de nabootsing van Engelse taalklanken soms
maar slecht lukt. Andere afwijkingen hebt u in poelóver en riezeúrtsj, in een
life-uitzending, dikwijls ook met een f gespeld. Aan de uitspraak van plestik wordt
u de betekenis van het Amerikaans gewaar.
We gaan ook graag onze eigen gang met het Engels. U kent van vroeger al het
woord lunchroom. Na-oorlogs is pocket, een verkorting van pocket-book.
Er is een hele generatie opgegroeid met vier nieuwe woorden: mixen, link, set,
en keen. De Londense korrespondent van mijn krant schreef: ‘De Ierse regering is
er kien op, internationaal te laten zien, dat zij de terroristen wel degelijk aanpakt’.
Ik heb meermalen aan mijn studenten gevraagd, nog wel neerlandici, waarom ze
in hun skriptie set schreven in plaats van stel, of reeks of serie, een andere keer
waarom ze een tussenschakel of een verbinding nou zo nodig een link moesten
noemen, en altijd keken ze me dan aan alsof ik van een andere planeet was komen
aanzetten.
Niet op onwetendheid maar op kommerciële overwegingen berust wat ik aantrof
op een reklamekaartje van het restaurant ‘Hoog-Brabant’ in Utrecht, dat ik van de
week met toestemming van de kelner in mijn zak heb gestoken. Ik lees enkele
woorden en uitdrukkingen voor, waarbij ik zulke als lunch, bar en lounge oversla,
All-in-gastvrijheid, pub, air-conditioned ruimte, pocketinformatie, een snelle snack,
de counter van de Brabant Grill, een exclusieve mix van de barkeeper. Het is
natuurlijk ook een konkurrerend tegen elkaar opbieden, wat maakt dat een kapper
niet meer coiffeur op zijn winkelruit zet, maar barbershop, en de sigarenboer de
voorkeur geeft aan rookshop. Een stapje hoger op de maatschappelijke ladder en
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u treft iets dergelijks aan, een beetje gemaskeerd door geleerde uitgangen van de
woorden, maar met hetzelfde bestanddeel van dikdoenerigheid. Ik beperk me tot
één facet van dat hogere leven. Enige jaren geleden heeft ons Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen een Amerikaans adviesbureau in de arm genomen
in de hoop dat dat na studie zou kunnen vertellen hoe ons onderwijs gereorganizeerd
moest worden. Dat bureau heeft een aantal Nederlandse doctorandi het vak geleerd
en het gevolg is dat nu alle nota's van het ministerie vol staan met woorden als
initieel, implementeren, optimalizeren, en zo meer.
Het is ook een taalverandering, al vindt u daar geen sporen van in het
woordenboek, als een woord een andere gebruikssfeer krijgt, b.v. ruimer verbreid
of veelvuldiger geschreven wordt. De ouderen onder u, die zich herinneren hoe
sorry een woord van het hockeyveld was, dat je daarbuiten uitsluitend kon zeggen
tegen mensen die je tutoyeerde, zullen zich verbazen als ze horen hoe dit nu door
iedereen tegen iedereen wordt gezegd, en pardon vervangen heeft. Zo zijn ook all
right, in orde, goed, afgesproken vervangen door okee, dat net als wiekent voor de
oorlog op veel kleiner schaal in gebruik was.
Zo iets gebeurt ook met zuiver Nederlandse woorden, die b.v. een andere
betekenis krijgen. Denkt u aan het werkwoord boeken, dat niet meer alleen betekent
wat het reisbureau voor de klant doet, maar ook wat de klant doet op het reisbureau.
De klant boekt passage of een reis, en het werkwoord bespreken bestaat alleen
nog in woorden als bespreekbureau en bespreekgeld voor plaatsen in de
schouwburg.
Heel dikwijls zijn deze veranderingen een ergernis voor de schoolmeester, die er
alleen de vertaalfout in ziet. Ik kan mijn schoolmeestersaap niet aldoor in de mouw
houden. Oordeelt u zelf. In de hele berichtgeving over de oorlogvoering in Viet-Nam
hebben de mij bekende dagbladen nooit het woord berg gebruikt - men maakte
alleen maar melding van heuvels, terwijl daar toch knapen van over de 2000 meter
bij waren. Ander voorbeeld: terwijl dagelijks dodelijke ongelukken, natuurrampen,
moorden en oorlogshandelingen worden bericht, zijn er nooit lijken te vinden, nooit
een stoffelijk overschot, altijd alleen maar lichamen.
Ik wissel in het volgende de algemene verschijnselen af met gevallen die naar ik
hoop op zichzelf staan, maar, zoals ik in het begin al zei, je weet maar nooit.
Niet helemaal uniek, maar toch wel een uitzondering is het bericht, dat een minister
van buitenlandse zaken op reis is gegaan met zijn jonge bruid Nancy. Nu zijn we
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tegenwoordig erg tolerant ten aanzien van voorechtelijke intimiteiten, maar ik denk
toch dat de heer Kissinger, als hij Nederlands kent, dit liever niet zo in de krant had
gehad.
Iemand stelt het zoveelste onderzoek in naar de moord op president John F.
Kennedy. ‘Op de röntgenfoto zag ik een donker voorwerp in het brein’. Het is alsof
je zou lezen: ‘Hij werd dodelijk getroffen door een granaatscherf in zijn zier’.
Ik heb al meermalen gelezen dat iemand kurator, of misschien moet ik zeggen
kjoeréter, van een museum was. Maar nog maar één keer dat een bekend zakenman
geen minister kon worden aangezien hij in een echtscheidingszaak in de Verenigde
Staten betrokken was als korrespondent.
Nu een aantal voorbeelden die zó frekwent zijn dat je haast wel van
taalveranderingen moet spreken, al is het helemaal niet uitgesloten dat ze tijdelijk
zijn. Formule in plaats van recept. De pianist Rubinstein laat men op een vraag naar
het geheim van zijn lange leven antwoorden: ‘Als ik een formule had, zou ik ze
verkopen’.
Het woord probleem heeft het woord moeilijkheid je mag wel zeggen van zijn
plaats gedrongen. Dat blijkt het duidelijkst als je leest dat zekere problemen
‘overwonnen’ zijn in plaats van ‘opgelost’.
Een klakkeloze vertaling van generous is edelmoedig. De NRC schrijft ‘dat een
aantal westerse staten edelmoedige bijdragen hebben gegeven voor humanitaire
en andere hulp’ en in een artikel dat het volgend jaar hoopt te verschijnen in het
jaarboek Dutch Studies komt het citaat voor: ‘Ik vind ons al een erg edelmoedige
huisbaas geweest’, waar gewoon koelant bedoeld is.
Meestal laat men het Engelse woord de vorm van een bastaardwoord houden,
zoals bij initieel en implementeren het geval was. Ik noem selektie, dat niet alleen
in de grammofoonplatenwereld de plaats is gaan innemen van keus of bloemlezing.
Een tijdlang is essentieel in de betekenis van belangrijk in gebruik geweest, maar
nu is het op zij gegaan voor relevant. Gekonfronteerd werd men vroeger uitsluitend
met personen, tegenwoordig met alles. Filosofie betekent niet alleen wijsbegeerte,
maar ook overweging of op zijn best grondgedachte. Pathetisch komt voor in de
betekenis van aandoenlijk, sympathie in de betekenis van medelijden, administratie
in de betekenis van regering of kabinet, nominatie in de betekenis van
‘kandidaatstelling voor de verkiezing van een president van de Verenigde Staten’,
kompetitie ben ik al meer malen tegengekomen niet als ‘geheel van wedstrijden dat
tot een kampioenschap leidt’, maar als synoniem van konkurrentie. Je ziet ook
zeldzame woorden tot alledaagse worden, zoals gigantisch voor reusachtig, kruciaal
voor beslissend, spektakulair voor opzienbarend, appartementsgebouw voor
flatgebouw. Niet alleen is recent tot een veelgebezigd bijvoeglijk naamwoord en
zelfs bijwoord geworden, maar men heeft in navolging van recently er het
potsierlijk-deftige recentelijk aan toegevoegd, dat gewoon onlangs betekent.
U zult misschien niet zo gemakkelijk geloven dat ook de woorden nieuwkomer
en wereldwijd na-oorlogse toevoegingen aan onze woordvoorraad zijn. Ze zijn niet
in strijd met onze taalregels gevormd. Laatkomer b.v. hebben we al lang, en nieuw
in de betekenis van zopas of kort tevoren is te vinden in nieuwgeboren; in de
Middeleeuwen bestond het woord nieucomelinc. Wereldwijd is niet helemaal te
vergelijken met hemelhoog of duimendik, want we kunnen wel spreken van de wijde
wereld, maar niet zeggen zo wijd als de wereld. Maar het is blijkbaar aantrekkelijker
dan wereldomvattend, zoals nieuwkomer misschien plastischer is dan nieuweling.
Je ziet zo iemand helemaal onbedorven en onwetend en groen binnenkomen.
Voor ik van de woorden naar de woordgroepen overga, noem ik nog een
werkwoord dat in het Engels in twee woorden geschreven wordt. U kent to swear
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in, dat bij rechters en andere funktionarissen beëdigen betekent, maar ook wel
gebruikt wordt met betrekking tot koningen, wanneer wij inhuldigen zeggen. Tot mijn
verbazing ben ik al enige malen in dit verband in Nederlandse kranten op het
werkwoord inzweren gestuit, dat vroeger alleen gebruikt werd in verband met
geïnfekteerde wonden.
Van de op het Engels geïnspireerde woordgroepen is een van de kleinste dit land
als men zijn eigen land bedoelt. Het wordt vaak gezegd in een ontevreden stemming,
maar eergisteren in een televisie-gesprek met vader Drees hoorde ik het nog in
helemaal objektief zinsverband gebruiken.
Sportverslaggevers zeggen soms als een wedstrijd op zijn end loopt: ‘nog tien
minuten te gaan’ voor te spelen. Een koereur heeft b.v. nog ‘vier ronden te gaan’ in
plaats van voor de boeg.
Voor iemand die weet wat pleiten is, moet het vreemd zijn als hij leest dat een
verdachte schuldig gepleit heeft. U kent zowel Engels als Nederlands en begrijpt
dus dat bedoeld is: bekend of zijn schuld toegegeven.
Als men in het Engels zegt: ‘He used to believe in resurrection and I think he still
does’, dan moeten wij zeggen: ‘en ik meen dat hij dat nóg doet’. Het is een volslagen
nieuwe konstruktie in het Nederlands als iemand schrijft, over het beleid van een
voormalig president van de Verenigde Staten: ‘De miljoenen tonnen bommen en
granaten die hij heeft afgeworpen en afgeschoten en nog doet over het schiereiland’,
of in een boekbespreking: ‘Veel wat Nederland beroerde of nog doet komt men in
dit boek ternauwernood tegen’.
Een woordgroep is ook ongelukkig zijn met, waarvan het tegendeel, gelukkig met,
helaas pleegt te worden voorafgegaan door niet. Beide komen in de plaats van
gekant zijn tegen, bezwaar hebben tegen, opkomen tegen.
Nu kom ik aan die figuurlijke uitdrukkingen waaraan het Engels zo rijk is. Zoals
we in het Nederlands spreken van een graantje meepikken, de huik naar de wind
hangen, de kool en de geit sparen, een klap van de molen beet hebben, zijn handen
vol hebben, zo kent het Engels zijn skeleton in the cupboard, a bee in his bonnet,
bats in the belfry, a flea in one's ear, a busman's holiday, enz. enz. Sommige van
zulke metaforen, zoals de technische term luidt, zijn al in de vorige eeuw ongelukkig
vertaald, zoals het land van de Rijzende Zon in plaats van Opgaande Zon, de Zieke
Man van Europa in plaats van de Zieke. Degene die ik zoëven genoemd heb, zijn
nog niet in letterlijke vertaling in gebruik, maar andere des te meer.
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Ik geef u een kleine bloemlezing uit het artikel dat ik al noemde en dat bestemd is
voor Dutch Studies 1977. ‘Banken laten niet graag het achterste van hun tong zien.’
‘De regeringspartijen dwingen het kabinet niet, het achterste van zijn tong te laten
zien.’
‘Wat ik deed was in de beste belangen van mijn land.’ ‘Bij de lunch bleek Engeland
op 79 voor 1 op fluweel te zitten.’
‘Sinds vorig jaar oktober werd de basis Keflavik weer een heet punt.’
‘Uit de hoeken van haar ogen blijft ze (dat is een schaatskampioene die pech
heeft gehad) naar Innsbruck-1976 kijken.’
‘Europa zou in geval van een massale aanval Amerikaanse toezeggingen moeten
krijgen.’ Dit is een bijzonder hachelijk geval. U begrijpt dat toezeggingen van militaire
hulp enz. te laat komen als men ze krijgt in geval van een massale aanval. Men
moet ze hebben vóór het geval van een massale aanval. Het Engels kan in beide
betekenissen in case gebruiken, maar wij maken verschil.
‘De Washington Post heeft met grote moed zijn nek uitgestoken en de toorn van
het Witte Huis getrotseerd’. ‘De show wordt gestolen door een dame, die een sigaret
kan roken met haar billen’.
‘Barbarenhorden die niet waard zijn dat we onze kleine vinger naar ze uitsteken’.
‘We moeten niet al onze eieren in één mandje leggen’. Vooral dat leggen is hier
amusant. Maar wij zeggen nou eenmaal: ‘niet alles op één kaart zetten’.
We zijn gegaan van leestekens naar woordgroepen en staande uitdrukkingen. Nou
rest ons nog het allerwonderlijkste. Het is werkelijk iets heel ongewoons dat een
taal niet alleen woorden en uitdrukkingen uit een vreemde taal overneemt, maar
dat de abstrakte bouw van woordgroepen en zinnen, dus dat we in de taalkunde
de syntaxis noemen ter onderscheiding van het lexicon, naar het voorbeeld van een
andere taal wordt vernieuwd, andere regels krijgt.
Voor drie van die veranderingen, waarvoor ik weer nieuwe bewijsplaatsen heb
sinds ik verleden jaar op een congres in Cambridge er een lezing over hield, geldt
de beperking dat ze vrijwel alleen voorkomen in weekbladen die de getapte stijl van
Time en het vroegere Life nabootsen, zoals Elsevier's Magazine, Panorama, De
Nieuwe Revu.
1. Men begint een zin niet met De Koningin zei of Wim Jansen meent, maar met
zegt de Koningin of meent Wim Jansen. Anders dan in Time en Newsweek
komt hier in het Nederlands nog niet de verleden tijd van het werkwoord voor.
2. Dokter Jan Foudraine is bekend geworden door een boek getiteld ‘Wie is van
hout?’. Zo'n bekende man wordt dan genoemd: ‘Jan (Wie is van hout?)
Foudraine’. Het kan ook een hele pesterige manier zijn om iemand een pijnlijke
kwestie na te dragen, zoals in ‘Prof. dr. P. (Geef mijn portie maar aan Fikkie)
Smits’.
3. De naam van een persoon wordt voorafgegaan door de tweede naamval van
een eigennaam die niet van een persoon is. Dat klinkt een beetje technisch,
maar de voorbeelden herkent u zo, uit de Nederlandse pers of van de Omslag
van Time: VARA's Kloos of Polens Gierek. Dit type woordgroep kon vroeger
namelijk alleen bestaan uit de tweede naamval van een eigennaam + een
woord dat geen eigennaam was: Amsterdams burgemeester, niet Amsterdams
Van Hall, of Elly's mantel, niet Elly's Henk.
4. Het vierde procédé is heel gewoon geworden en komt ook veel in mondelinge
taal voor. Het bestaat in het weglaten van het lidwoord voor een woord
waarachter een eigennaam volgt. Dus wat vroeger alleen in speciale gevallen
kon: Graaf Floris, poes Moortje, Dominee Wauwelaar, dat kan nu bij allerlei
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woorden en zelfs bij woordgroepen, en niet alleen bij mensen en huisdieren
maar ook bij aardrijkskundige namen en andere niet-personen Ik geef u de
oogst uit het Leidsche Dagblad van 10 november, vier gevallen:
1. ‘Ga je nog steeds om met de ex-vrouw van TROS-televisieregisseur
Hank Onrust?’, vroeg ik gisteravond aan Jan Cremer.
2. Shaffy-theater-acteur Hidde Maas.
3. Er werden vragen gesteld door Boerenpartijlid Kronenburg aan de
toenmalige minister van Kultuur, Minister Klompé. Actrices Edda
Barends, Jeanneke Stam en akteur Broes Hartman van
Toneelgroep Studio gaven hun rollen terug.
4. Basketbalkampioen Kinzo/Amstelveen heeft zich gisteravond
enigszins gerevancheerd.

U hoort, iets dat in onze taal in 1940 nog niet mogelijk was, is nu een
allerdoodgewoonst woordgroepsmodel.
Ik heb u met enige illustraties laten horen hoe onze taal in de loop van dertig jaar,
van leestekens af tot syntaktische modellen toe, het voorbeeld is gaan volgen van
het Engels en het Amerikaans. Voorzover mijn werk beschrijvend was, was het
wetenschappelijk, al was de keus van mijn voorbeelden oratisch bepaald. Maar
waar ik, op welke manier dan ook, tekenen van goed- of afkeuring gaf, overschreed
ik de grenzen van de taalwetenschap. Want het taalgebruik, de USUS waarbij naar
het woord van Horatius de spraaknorn en de beslissingsmacht berust, dat is het
onaantastbare oppergezag. De bewerker van een woordenboek gaf in een
vraaggesprek te kennen, dat hij een taalverschijnsel in zijn woordenboek opnam
(honoreren noemen wij dat heel eerbiedig) als hij het twee keer in de krant was
tegengekomen. U kunt nu begrijpen waardoor de omvang van zijn werk sedert de
vorige druk is toegenomen met honderden bladzijden. En nu vraagt u, na dit
tendentieuze betoog van mij, hoe ik dit kan verantwoorden. Want ik heb hier de
katheder van de wetenschap een klein beetje, maar of het veel of weinig was doet
er niet toe, geusurpeerd. Ik kan alleen maar mezelf herhalen, dat is trouwens wat
dat mensen aldoor doen. Toen ik mijn boekje Taaltrouw van een verantwoording
voorzag, die het karakter heeft gekregen van een belijdenis, besloot ik die met een
paar woorden in de stijl van een peroratie. Ik zei ‘dat het karakterloos en onzedelijk
is om je altijd maar tevreden te stellen met het eerste het beste buitenlandse woord
dat je invalt; dat een verantwoordelijk iemand zich bewust hoort te zijn van zijn
verplichtingen aan zijn taal; dat language loyalty, dat Taaltrouw een deugd is’. En
al is dat dan geen zuivere taal-
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wetenschap, het leek me wel iets passends voor de 26e november.
C.A. Zaalberg

Een vergeten hoofdstuk
voor Jan Veering
Van de vele plaatsen waar Multatuli zich uitspreekt over taal, is Idee 41 misschien
wel de opmerkelijkste: ‘Ik leg my toe op 't schryven van levend Hollands. Maar ik
heb schoolgegaan.’ Dat is een intrigerende tegenstelling. Ze betekent niet minder
dan dat Multatuli's ongeëvenaarde stijl te danken zou zijn aan zijn wil om zich van
alle schoolinvloeden te bevrijden. En men kan moeilijk ontkennen, dat er in de taal
van auteurs als Van Lennep, Vosmaer en zelfs Busken Huet iets is dat ons aandoet
als ‘schools’.
Toch is het de vraag of die term niet een etiket is voor een veelheid van
verschijnselen die méer dan aan het onderwijs te wijten zijn aan de heersende
burgerlijke levensstijl, de traditionele schrijftaal, de innerlijke geremdheid, het fatsoen.
Maar zelfs als dit zo is en als men het schoolgaan grotendeels wil vrijpleiten, blijft
er het boeiende feit van de bewust geworden tegenstelling, en van de voorkeur. De
normatieve voorkeur, of als men dat liever wil: de elitaire voorkeur.
Voor Multatuli is het schrijven van levend Hollands, d.w.z. van de toen gangbare
spreektaal, beter dan het hanteren van de geijkte schrijftaal.
Wie de wijzigingen bekijkt die hij heeft aangebracht in de vierde en de vijfde druk
van de Havelaar (1875; 1881) kan nog iets anders constateren. Ten eerste, dat hij
dan herhaaldelijk woorden en zinswendingen gebruikt die ons een beetje schoolser
aandoen; ten tweede, dat hij dan herhaaldelijk een ontleend woord schrapt en het
door een Nederlands woord vervangt. Het is niet altijd duidelijk, om welke reden hij
zo'n wijziging heeft aangebracht, en toch zouden we juist dát zo graag willen weten.
Want al zal de voorkeur soms irrationeel of geheel subjectief zijn geweest, in veel
gevallen is de verandering een kennelijke verbetering - althans van een bepaald
standpunt uit gezien.
Het mag dan schoolser zijn, maar wat er staat is nauwkeuriger; of: door de nieuwe
woordkeus vervalt een ongewenste herhaling; of: het polemische element wordt
aangescherpt. Zo kan men bij het bestuderen van een groot stilist een aantal
ongeformuleerde taalnormen op het spoor komen die even onbetwistbaar tot de
taalwerkelijkheid behoren als de hoorbare en zichtbare taalvormen. Het is in principe
denkbaar dat die normen van mens tot mens verschillen en geen algemene
geldigheid hebben; het is ook mogelijk dat ze van tijd tot tijd verschillen en geen
duurzame geldigheid hebben; maar dit lijkt mij weinig waarschijnlijk. Alleen al het
feit dat de bewondering voor Multatuli's taalbeheersing sinds meer dan een eeuw
heeft standgehouden, ook bij zijn kwaadaardigste vijanden bestond, wijst op een
soort communis opinio. En er zijn talrijke feiten méer.
Geheel de negentiende eeuw door, heeft men zich verzet tegen het toenemend
gebruik van germanismen. Waarom? Deels op aanwijsbare gronden, bijv. omdat
er verwarring dreigde in de betekenis (billijk: rechtmatig; en billijk: goedkoop); of
omdat een ontleende samenstelling een structuur bezat die afweek van de normale
Nederlandse grootstad); of omdat een vreemd woord overbodig is daar er een eigen
goed woord bestaat (middels - door; door middel van). Deels echter komt dit verzet
voort uit het irrationele gevoel, dat de taal een organisme is waarin voor
‘Fremdkörper’ geen plaats is. Dat is noch een romantisch gevoel, noch ook een
typisch Nederlands gevoel: in Frankrijk kan men tegenwoordig beboet worden voor
het openbaar gebruik van Anglicismen. Iedere taalhistoricus vindt dat een even
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absurde als nutteloze bepaling; want wie een taal haar ontleningen ontneemt, houdt
weinig over. Hoe zouden wij het kunnen stellen, zonder Latijnse woorden als kaas
of straat, zonder Griekse als kerk en bisschop, zonder Franse als mode en fantasie,
zonder Duitse als halte en hopman, zonder Engelse als tram en voetbal, om van
veel uitheemser inwijkelingen als almanak, banaan, cacao en tulp maar te zwijgen?
Maar het zijn is nu eenmaal nooit beslissend voor het behoren, en men kan niet
tegelijk Simon Stevin bewonderen omdat hij het Nederlands verrijkt heeft met een
hele reeks eigen wiskundige termen, en zelf alle sluizen openzetten voor de golven
van de buitenlandse taalvloed. Ook als het normatieve soms irrationeel is, hoeft het
nog niet onredelijk te zijn.
Het komt mij voor, dat het onderzoek naar de normatieve elementen in de taal,
in ónze taal, totnutoe een vrijwel vergeten hoofdstuk is. Vrijwel, want inzake het
leesbaarheidsonderzoek is er al wel het een en ander verricht. Wij weten nu dat
lange woorden en lange zinsconstructies de verstaanbaarheid van een tekst
verminderen en dus de communicatie schaden. Niet alle te onderzoeken aspecten
- het gebruik van abstracta bijvoorbeeld, of het gebruik van de lijdende vorm - zullen
zich even duidelijk laten kwantificeren. Dat mag dan jammer zijn, het is geen ramp.
Wij zouden al ver zijn, heel wat verder dan nu, wanneer we wisten welke
ongeschreven ‘wetten’ zich in goed Nederlands doen gelden. Niet om die wetten
daarna tot schoolse voorschriften te maken, laat staan tot verordeningen naar Frans
model. Maar wel om iedereen ervan te kunnen doordringen, dat men op twee
manieren met de taal kan omgaan: als wetenschappelijk waarnemer om te
onderzoeken, te constateren en zo mogelijk te verklaren, zonder voorkeur en afkeer;
én als gebruiker, schrijvende of sprekende, maar altijd handelende, en dus
verantwoordelijk voor zijn taalgedrag en voor zijn houding dienaangaande.
Verantwoordelijk voor zijn eventuele zorg, of verantwoordelijk voor zijn eventuele
onverschilligheid. Of meent men dat ouders minder verantwoordelijk zijn voor de
opvoeding van hun kinderen naarmate ze deze méer verwaarlozen?
Garmt Stuiveling
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Ofwel lees je 't, ofwel laat je 't
Vele taalgebruikers, bezorgd om correct Nederlands, hebben vroeger in verklarende
woordenboeken het woordje ofwel gezocht, tevergeefs echter: Kruyskamp in Van
Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal achtte het woord geen regeltje
waard. Koenen-Endepols in het Verklarend handwoordenboek der Nederlandse
taal (1966) vermeldde het heel even naast oftewel. Wel lezen we in de ‘oudere’
woordenboeken voorbeelden met ofte, maar ja, dat was dan heel lang geleden ook
de gebruikelijke vorm. Ook de vertaalwoordenboeken kennen ofwel meestal niet.
Velen hebben zich dan ook afgevraagd of ofwel wel correct is, of het soms te
gemeenzaam is, of het misschien geen algemeen Nederlands is, enz. En menig
schrijver verbeterde steevast elk ofwel in of. Dat is voortaan voltooid verleden tijd!
De meer recente uitgaven van onze woordenboeken hebben ofwel in zijn eer
hersteld: in de Koenen van 1974 en in de Van Dale van 1976 vinden we ofwel naast
oftewel en of.
Ofwel is niet zonder meer een synoniem van of: slechts in een bepaalde betekenis
van of kun je kiezen, namelijk in de ‘onderscheidende of tegenstellende functie van
of’ (Van Dale '76). Koenen (1974) verwijst naar betekenis 1. 2 van of, en dat is ‘1.
nevenschikkend voegwoord; 2. gelijkstellend’. Het voorbeeld daarbij is ‘een
adverbium of bijwoord’; wij kunnen inderdaad ook ‘adverbium ofwel bijwoord’ zeggen.
Als onderscheidend voegwoord of als sterke bevestiging komt ofwel niet in
aanmerking. Niemand haalt het in zijn hoofd ‘zich af te vragen ofwel tante vandaag
komt’, voorlopig althans niet.
Daarmee is de betekenis van ofwel vrij precies omschreven: het stelt twee
woorden, begrippen, zinsdelen, zinnen... gelijk of tegen elkaar.
Synoniem van of in die betekenis? Ja, maar met een ander taalniveau. Welke
vorm je kiest, hangt van de stijl en het niveau van de tekst af. Naar mijn ‘taalgevoel’
kan ofwel zelfs niet worden gebruikt in een aantal gevallen waar het volgens onze
omschrijving toch synoniem is van of:
Neem je de rode ofwel de gele? (1)
Rij je door de stad ofwel neem je de singel? (2)
Kom je per trein ofwel met de wagen? (3)
Was het droom ofwel werkelijkheid? (4)

In deze voorbeelden zou of telkens zeer gewoon zijn; de zinnen met ofwel lijken mij
vreemd, zoniet onmogelijk. Vooral zin (2) lijkt mij ongrammaticaal. En toch is ofwel
daar zuiver nevenschikkend.
Het lijkt mij hoe langer hoe moeilijker om ofwel correct te gebruiken! Grammatica's
helpen mij niet, want ook mijn spraakkunsten kennen het niet. Aan of worden
bladzijden besteed, maar aan ofwel?
Dat stond immers niet eens in Van Dale!...
Aanvankelijk meende ik dat het meer op de betekenis aankwam, dan op taalniveau
en stijl; maar zelfs in de juiste betekenis en op het juiste taalniveau is ofwel een
veeleisend voegwoord. Vergelijk even de volgende twee zinnen:
Je weet het: of je gaat met me mee, of je blijft thuis. (5)
Je weet het: ofwel ga je met me mee, ofwel blijf je thuis. (6)
Twee grammaticale zinnen, volledig in orde. Of en ofwel zijn hier synoniemen,
de zinnen zijn gelijk qua taalniveau. Alles lijkt in orde. Ik zou twee gelijke zinnen
moeten schrijven. Maar dat kan niet: omdat ik Nederlandstalig ben, heb ik spontaan
een rechte woordorde gevolgd na of, en een zin met inversie geschreven na ofwel.
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In twee volledig parallelle zinnen gebruik ik nu eens inversie, nu eens niet, volgens
het voegwoord dat ik heb gebruikt en zonder duidelijke reden.
Je weet het: of ga je met me mee, of blijf je thuis. (7)
Dat is een onmogelijke zin. Bovendien, waarom zou ik hier inversie schrijven in twee
nevengeschikte hoofdzinnen? Te meer daar zelfs na het onderschikkend voegwoord
of de woordorde van de hoofdzin vaak de gewone is.
Waarom dan wel inversie na ofwel? De reden kan ik niet aangeven. Wel heb ik
de indruk dat na ofwel vaak inversie optreedt, zelfs in de hoofdzin, zoals in de
volgende voorbeelden:
Ofwel werk ik, ofwel slaap ik.
Ik was in een vreemd land beland, ofwel droomde ik.
Het lijkt me een raadsel.
Misschien kunnen geleerde filologen zich hierover buigen en ons een antwoord
op onze vele vragen bezorgen. Nu het woord officieel burgerrecht verkregen heeft,
komt het wellicht ook voor onderzoek in aanmerking.
R. Haest
UFSIA
Antwerpen

Fritaliaans niet taboe
Het artikel Een Frans experiment door W. Penninckx in Onze Taal van maart 1976
(45e jrg., nr. 3) heb ik met vernieuwd genoegen zitten lezen. Wat daarin wordt
uiteengezet biedt steeds stof tot nadenken: het betreft tenslotte een kwestie die alle
‘bewuste’ Nederlandssprekenden heeft beziggehouden sinds H.L. Spieghel en P.C.
Hooft. In hoeverre heeft het zin vreemde woorden uit onze taal te weren en ze dus
te beschermen van ‘ontaardende’ invloeden van buiten?
De aanleiding was een verrijkende zomercursus Italiaans voor vreemdelingen aan
de Universiteit te Siena tijdens de gloeiende (maar goddank ginds frisse) zomer van
het voorbije jaar. Heerlijk! In een van de mooiste steden ter wereld komen elke
zomer tientallen taalenthousiasten uit alle 's Heren landen bij elkaar. Automecaniciens
en diplomaten, verkoopstertjes en musici, taalprofessoren en
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medici: een bonte groep, die, vooral in de mensa (een mooie oude kerk) zit te
converseren in alle talen die God heeft geschapen. En boven alles uit, met wisselend
succes, de verrukkelijke taal van Petrarca en Dante.
Boeiend (en soms irriterend weer) de vaststelling dat die Braziliaanse priester méér
weet over de structuur en de verspreiding van ons Nederlands dan die Franse
industriëel, die hardnekkig blijft staande houden dat ‘le flamand’ een ‘patois’ is ‘qui
ressemble beaucoup au néerlandais, et qui se parle en Belgique, près de la
frontière... française...’. Hopeloze discussies soms. Een sympathieke Nederlander
uit Den Haag en ik trachten aan een Weense dame uit te leggen dat we dezelfde
moedertaal hebben, tot die Hollander er een eind aan maakt en zucht: ‘Holländisch
besteht eigentlich nicht; es ist ein deutscher Dialekt’... Een Indonesiër studeert aan
een Conservatorium in Hamburg en praat beter Duits en Italiaans dan menig Belgisch
minister Nederlands.
Maar terzake: in hoeverre hebben de Italianen zelf te kampen gehad met of strijden
ze nog tegen de invloed van vreemde talen op hun rijke moedertaal? Vooraan in
de rij komt zeker het Frans. De nauwe verwantschap in oorsprong en woordenschat
van de beide Romaanse talen is er mee de oorzaak van, dat de overgrote
meerderheid van de Italianen er niet eens weet van heeft dat een ware vloed van
woorden als mangiare, viaggio, marmellata, giardino, pista, bicicletta, lingotto, turbina,
in de loop van enkele eeuwen uit Frankrijk is overgekomen. Veel van die ‘francesismi’
zijn er natuurlijk als koek ingegaan omdat ze dadelijk een Italiaans kleedje kregen:
het Franse ascenseur klinkt als ascensore vertrouwd in een Italiaans oor; om van
débuter tot debuttare te komen is maar een stapje. De Fransen namen het Engelse
tourist over als touriste en kort nadien wemelde het in Italië van turisti. Honderden
van die woorden zijn er te vinden. En wie zal nu vertellen wat er voor die taterende
Italianen winst of verlies heeft betekend?
Daarnaast vinden we, vooral in de schrijftaal en vaak in de spreektaal van heel wat
intellectuelen, soms met een ontwapenend Italiaans accent: pied-à-terre, capitonné,
matinée, masseur, défaillance, foyer en noem maar op. Geen land in West-Europa
is aan dit soort ontlening ontkomen.
Opvallend is tevens dat niemand zich daar erg veel zorgen om blijkt te maken.
Reeds in 1869 verklaarde A. Manzoni: ‘la soluzione logica e utile non si può trovar
che nell'uso’ (alleen het gebruik kan een logische en nuttige oplossing bieden).
De academische overheden en zelfs de politieke machthebbers hebben soms
drastische decreten uitgevaardigd. Uit de Mussolinitijd dateert een wetsbepaling
(1940), die met zware straffen dreigde, ‘con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
fino a lire 5000’ (met gevangenisstraf tot zes maanden of een boete van 5000 lire).
En 5000 lire was in die tijd een hele som. Pick-up mocht niet meer, het moest
fonogeno zijn; vol-au-vent was te onnationaal en werd geïtalianiseerd tot ventivolo,
het internationale shaker werd gebannen, het onmogelijke sbattighiaccio klonk zeker
mooier!
Natuurlijk heeft dat allemaal weinig gebaat. Een gezond organisme neemt de
nuttige stoffen op en scheidt de schadelijke af. Tal van voorbeelden zijn hier te
vinden. Het woord milieu, dat, uitgestuurd door Charles Darwin en Emile Zola, op
het einde van vorige eeuw zijn tocht door West-Europa begon, botste in Italië
ongetwijfeld op moeilijkheden bij de uitspraak (de Italianen hebben altijd last met

Onze Taal. Jaargang 46

die eu) en werd tegengehouden door een soort antilichaam: ambiente, een woord
dat men overigens in het Spaans terugvindt.
Van de andere Europese talen heeft na WO II het Engels, mee door de aanwezigheid
van Angelsaksische troepen op het schiereiland, heel wat sporen nagelaten. Maar
wie ooit een Italiaan enkele Engelse woorden heeft horen radbraken, zal dadelijk
inzien dat hier barrières te overwinnen waren, gewoon omdat het hele Italiaanse
fonetische systeem in opstand komt tegen het Angelsaksische. Toch heeft film zich
steviger ingenesteld dan pellicola en is het moeilijk een Italiaans equivalent te vinden
voor bluff en snob. Verdi heeft ooit geschreven dat hij zijn ‘spice’ (speech) voorbereid
had; maar zo'n verhaspeling is een uitzonderingsgeval. Het afweermechanisme
heeft tegen het Engels veel efficiënter gewerkt dan tegen het Frans: die vreemde
stoffen werden gewoon afgestoten of soms vervangen door Lehnübersetzungen
die erg autochtoon aandoen: veel meer leest en hoort men cacciatorpediniere dan
destroyer (en een torpedo heet siluro!), comizio of raduno doen het beter dan
meeting, interview wordt meestal vervangen door intervista. En een skyscraper vind
je er in de vorm van grattacielo, een internationaal gevalletje: Ndl.: wolkenkrabber,
Du.: Wolkenkratzer, Fr.: gratteciel en Sp.: rascacielos.
Alles bij elkaar reageert de Italiaanse taalgemeenschap vrij gezond; ze is trouwens
tamelijk zelfbewust en relatief sterk. Wil dat nu zeggen dat wij in de Lage Landen
de deur daarom wijd moeten openzetten voor alles wat uit den vreemde komt, dat
het allemaal zo'n vaart niet zal lopen? In godsnaam, nee! Wie zich de moeite getroost
om in het Signalement van nieuwe woorden van Dr. Reinsma (Amsterdam-Brussel,
1975) te grasduinen, moet toch even de adem inhouden bij het ontstellend aantal
Engelse woorden dat (vooral onze communicatietaal) binnensluipt. Is het mogelijk
tegen die stroom op te roeien, tenzij in sommige krasse gevallen? Crashen, combo
en days (soldatentaal) zullen mogelijk wel vanzelf verdwijnen; maar of het ook zo
zal gaan met copywriter en establishment? En wat te doen met die stortvloed van
Engelse woorden waarmee de technische revolutie ons overspoelt?
De zaak ligt bij ons wel enigszins anders dan in Italië. De centrale ligging tussen de
grote naties maakt het ons niet gemakkelijk. Nederland absorbeert de jongste jaren
uitzonderlijk veel vreemde, vooral Engelse woorden. Is daar geen snobisme mee
gemoeid? En dan het eeuwenoude Vlaamse verwijt aan het Noorden, dat de
Hollander zoveel Franse woorden gebruikt. God ja, het irriteert ons, Vlamingen, die
dagelijks op de frontlijn staan, soms heel
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erg. Maar wij moeten de hand in eigen boezem steken, en ons eigen taaltekort
aanvullen, dat zich zo vaak uit in het gebruik van een veel omvangrijker pak Franse
termen (vooral uit de techniek), omdat we de Nederlandse gewoon niet kennen.
Dat Frans heeft zich mét het produkt of het voorwerp in ons dagelijks leven gevestigd,
reeds een eeuw lang. Hoewel op dat gebied een hoopgevende vooruitgang vast te
stellen is.
Als ieder voor eigen deur veegt...
J. Persyn
UFSIA, Antwerpen

Taalaspecten van technische terminologie
1.
Wanneer het taalgebruik niet zozeer een doel op zichzelf is, maar een toegepast
middel om informatie te verstrekken en uit te wisselen ten behoeve van het
maatschappelijk functioneren ontstaat behoefte aan duidelijke normen voor dat
taalgebruik. Vorm, betekenis en gebruikswaarde van de gebruikte taalsymbolen
dienen in een dergelijk coderingssysteem even vast te liggen als dat voor wiskundige
symbolen het geval is. Pas dan is taal geen voer voor psychologen of materiaal
voor tekstverklaarders, maar een nuttig en efficiënt middel voor menselijke
communicatie.
Het is mijn bedoeling in het onderstaande een globaal overzicht te geven van
normalisatie in Nederland met betrekking tot vorm, betekenis en gebruik van taal.
Voor specifiek vakterminologische activiteiten zijn vooral de laatste twee categorieën
van belang. Wat het eerste aspect, de vorm, betreft, gelden de algemene normen
ook voor vakterminologie.

2.1. Spelling
Het Nederlands behoort gelukkig tot de relatief weinig talen, die over een standaard
in de zin van wettelijke voorschriften ten aanzien van de spelling beschikken. Dit is
in Europees verband tamelijk vanzelfsprekend, maar daarbuiten is zoiets eerder
uitzondering dan regel.
Voor een gedetailleerd overzicht van alle complicaties, commissies, regelingen
en Nederlands-Belgisch overleg verwijs ik graag naar het in 1974 verschenen boekje
‘De spelling van de Nederlandse taal’ door G.C. Schaap, Staatsuitgeverij, Den Haag.
Voor de taalgebruiker, die bijvoorbeeld voor terminologisch werk graag precieze
voorschriften wil, heeft een en ander twee ongelukkige gevolgen. Ten eerste gaat
er enorm veel tijd verloren, voor twee regeringen (of desnoods twee ministers) het
over een regeling eens zijn. Beiden hebben ze rekening te houden met verschillende
belangengroepen (onderwijs, uitgeverswereld, politieke partijen) en verschillende
maatschappelijke structuren, waarbinnen de taalregels moeten functioneren. Wie
in 1939 moeilijkheden heeft bij de precieze definiëring en beschrijving van een
vakterm, kan niet tot 1954 wachten op een regeling!
Een tweede ongelukkig gevolg van het meerlandenoverleg was, dat de opvattingen
van Noord en Zuid en die van conservatieven en progressieven vaak zò sterk
verschilden, dat voor sommige problemen een compromisoplossing werd gegeven.
Een hoogst ongelukkig aspect voor de vakterminologie is de regeling ten aanzien
van de spelling van bastaardwoorden. Hiervoor zijn vaak twee mogelijkheden
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aangegeven, waarvan een de voorkeur verdient. Welnu, vaktermen zijn door het
internationale karakter van techniek en wetenschap voor het grootste deel
bastaardwoorden. En is voorkeur nu verplicht, of liever: is de tweede vorm nu
verboden? Bovendien lijkt de willekeur waarmee de voorkeursnormen zijn gekozen,
zeer groot. Niemand kan in de praktijk bevredigend werken met de regels voor
kwesties van c of k, c of s, y of i of ie. Sedert ruim twintig jaar wordt thans het
probleem van de spelling van bastaardwoorden weer bestudeerd, zonder dat er
een definitieve en eenduidige oplossing in zicht is.
Er is nog een kenmerk van veel vaktermen waarvoor de bestaande
spellingsvoorschriften onvoldoende houvast bieden. Dat is het samengestelde
karakter ervan. Hoever mag men gaan met het aaneenschrijven van samenstellingen,
uit hoeveel delen mogen ze bestaan? Dat de onduidelijke normen alle ruimte laten
voor persoonlijke (voor-) oordelen bewijst het Bericht voor de negende uitgave van
Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, waarin C. Kruyskamp ‘de
verbale lintworm, of ook horror praepositionis, als de ernstigste ziekte aanwijst
waaraan de Nederlandse taal thans lijdt’.
Samenhangend met het samengestelde karakter van veel termen is tenslotte het
probleem van de tussenklanken -s en -e(n). Ook hier zijn de bestaande regels
onvoldoende om bij terminologisch werk als duidelijke richtlijn te kunnen dienen.
Talloze vellen zijn reeds volgeschreven met ingenieuze redeneringen om te bewijzen
dat de afdeling personeelszaken béter is dan de afdeling personeelzaken en
omgekeerd. En ook de deskundigen op het terrein van de geluidsisolatie kunnen
geen houvast in de spelling vinden om collega's in de geluidisolatie van hun ongelijk
te overtuigen.

2.2. Uitspraak
Vaktermen worden niet alleen geschreven, ze worden ook uitgesproken. Ook voor
de uitspraak bestaat er derhalve behoefte aan richtlijnen en normen. In het algemeen
is dit voor het Nederlands een zeer onduidelijk geregelde zaak. Er bestaan nauwelijks
normen voor de uitspraak van klanken en woorden. Wel zijn er beschrijvingen van
wat er allemaal mogelijk is, maar die geven onvoldoende houvast om een oordeel,
voorkeur of richting uit te spreken. In België is door de grotere onzekerheid omtrent
de norm de behoefte aan duidelijke voorschriften dringender, en het is dan ook niet
toevallig dat het Groot Uitspraakwoordenboek van de Nederlandse Taal van R.H.B.
de Coninck een Belgische uitgave is, die geen Nederlandse pendant heeft. Dat juist
ook weer voor de vakterminologie met zijn talloze samenstellingen en
bastaardwoorden er problemen met de uitspraak, en daardoor behoefte aan duidelijke
normen, bestaan, bewijzen twee opmerkingen uit het Voorbericht van dit
uitspraakwoor-
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denboek. Wat betreft de omvang kent het boek zijn beperkingen.
‘Zeer sterk moest de beperking worden doorgevoerd ten aanzien van de
samenstellingen’.
En wat betreft de bastaardwoorden:
‘Binnen de grenzen van het ABN komen vele nuances en uitspraakvarianten voor,
zoals, om slechts een paar voorbeelden te citeren, de uitspraak van de vreemde
woorden en bastaardwoorden of van bijv. de letter e als a of e in de bijtonige positie
van bastaardwoorden’.
De auteur deed dan uiteraard een keus, zijn keus, uit de varianten. Wie dus wil
weten of hij nu párameter, paràmeter of paraméter moet zeggen, en waarom, en
waar de klemtoon in een nieuwgevormde ingewikkelde samenstelling moet liggen,
heeft in Nederland nauwelijks normatieve richtlijnen bij de hand.
Samenvattend moeten we voor deze taalkundige achtergrond, die bij allerlei
terminologisch werk een rol speelt, constateren dat er voor het Nederlands nog
flinke lacunes zijn. Een gezaghebbende en bevoegde akademie voor taalkwesties,
die permanent werkt, ontbreekt in Nederland, ofschoon er bijvoorbeeld in Onze Taal
regelmatig voor wordt gepleit. Een dergelijk instituut, àls het er ooit zal komen, zal
bij zijn regulerend werk zeker ook met terminologische behoeften rekening moeten
houden.

3. Betekenis
Veel moeilijker, maar daarom misschien ook interessanter, is het normatieve werk
met betrekking tot de betekenis van woorden. Het merendeel van de terminologische
activiteiten is dan ook hierop gericht.
Méér dan de vorm is de betekenis van een woord en vooral van een vakterm aan
verandering onderhevig. Techniek, wetenschap en arbeidsprocessen zijn voortdurend
in ontwikkeling en daarmee ook de terminologie die gebruikt wordt om de inhoud
van vakken en activiteiten te beschrijven. Terminologische lijsten en normen hebben
dan ook de neiging snel te veranderen wat betreft de omschrijving van de betekenis
der betrokken termen. Zo werden in 1973 de 45 vakwoordenlijsten ingetrokken die
tussen 1949 en 1954 waren gepubliceerd door werkcommissies van de toenmalige
Centrale Taalcommissie voor de Techniek (CTT). Ze waren ook nog gecompileerd
uitgegeven als ‘Technische Woorden,’ in 1958. Bij de intrekking werd als motivatie
in het tijdschrift Normalisatie (april 1973) gezegd:
‘Terugziend kan worden geconstateerd dat deze woordenlijsten een grote invloed
hebben gehad op het Nederlands technisch taalgebruik en dat vele door de CTT
ingevoerde termen ingang hebben gevonden.
In de afgelopen jaren zijn reeds enkele van deze woordenlijsten vervangen door
nieuwe, moderne normen voor benamingen. Er moet nu worden vastgesteld dat
ook de nog bestaande CTT-woordenlijsten in verschillende opzichten zijn verouderd.
De techniek heeft zich verder ontwikkeld waardoor veel nieuwe termen zijn ontstaan
en nodig zijn gebleken. Ook hebben sommige van de door de CTT aanbevolen
termen het niet gehaald en zijn de afgekeurde termen gangbaar gebleven. Thans
zijn de opvattingen ten aanzien van vreemde woorden wat liberaler dan in de dagen
van de CTT die toen erg taalzuiverend te werk ging.
Na een onderzoek van de nog bestaande CTT-woordenlijsten is de Commissie
Normtechniek tot de conclusie gekomen dat het onjuist is deze, gezien de
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bovenstaande bezwaren, nog als Nederlandse norm te handhaven. Een pragmatisch
argument is nog dat het (nieuwe) gebruik van de lijsten minimaal is, gezien het
geringe aantal bestellingen. Men zou hieruit kunnen afleiden dat ze hun taak hebben
volbracht.’
Met spijt moeten we vaststellen dat er geen vervangend werk voorhanden is. De
bestaande algemene woordenboeken willen en kunnen nu eenmaal niet voldoen
aan de eis van goede betekenisomschrijving of definiëring van termen uit allerlei
vakgebieden. Het meest gezaghebbende woordenboek voor onze taal, Van Dale's
Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, heeft dit in zijn inleiding bij de 10e druk
(1976) als volgt aangeduid:
‘Hoe ver een woordenboek als Van Dale moet gaan met het opnemen van
technische termen, is een moeilijk probleem; ook is de grens tussen algemene en
vaktaal niet altijd scherp te trekken. Men kan niet verlangen dat Van Dale een
volledige verzameling vakwoordenboeken in zich sluit: de vaktaal is zo
gespecialiseerd dat vele vakken ieder voor zich een woordenboek van de omvang
van Van Dale zouden kunnen vullen, en de specialisatie gaat steeds verder, zodat
zelfs de benamingen van alle specialismen niet alle vermeld konden worden. Er
moest dus een keuze worden gedaan, maar men zal, naar wij hopen, de termen
die men in het maatschappelijk verkeer en bij niet al te gespecialiseerde lectuur kan
tegenkomen toch zelden tevergeefs zoeken. Wat de natuurwetenschappelijke termen
betreft bedenke men dat in het korte bestek dat ons woordenboek toelaat het geven
van een omschrijving die aan alle eisen van volledigheid en wetenschappelijke
precisie voldoet niet altijd mogelijk was; wis-, natuur- en scheikundige formules zijn
in het algemeen niet gegeven. In verband met de hernieuwde belangstelling voor
windmolens is in deze uitgave de molenterminologie nog wat aangevuld.’
Wie tegen windmolens wil vechten kan derhalve beter in Van Dale terecht, dan
die wil weten hoe het met de termen van zijn stereo-geluidsinstallatie zit. Het gemak
waarmee in commissies en discussies over terminologische zaken naar ‘de dikke
Van Dale’ gegrepen of verwezen wordt, verdient dan ook wel enige kritische
benadering! Het zwakke punt van vele woordenlijsten, termenlijsten en
woordenboeken wat betreft de betekenisomschrijving is het gebrek aan onderlinge
samenhang. Een alfabetische aanpak houdt nu eenmaal geen rekening met de
werkelijke samenhang der begrippen en activiteiten, die door de termen worden
aangeduid. Door een alfabetische behandeling van termen komt men slechts door
toeval op het spoor van termen die elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen (hetgeen
bijvoorbeeld door slechte vertalingen kan insluipen), geheel verschillende
betekenissen van dezelfde termen die in verschillende vakgebieden gebruikt worden,
of het ontbreken van een goede term voor een bepaald verschijnsel.
Ter toelichting van de hierbovengenoemde bezwaren

Onze Taal. Jaargang 46

24
mogen de volgende praktijkproblemen dienen.
Door de Stichting Bouwresearch te Rotterdam is een commissie ingesteld om de
termen te ordenen en te definiëren die gebruikt worden bij de organisatie van
bouwprojecten. Doel daarbij is meer eenheid te verkrijgen en daardoor tot efficiënter
voorbereiden en begeleiden van het bouwen te komen. Twee termen die daarbij
aan de orde komen, zijn plan en schema. De commissie wil de behandelde termen
in samenhangende groepen, schematisch weergegeven in de zgn. woordbomen,
en niet alfabetisch behandelen en heeft daartoe een voorstel ter discussie gesteld.
Commentaar daarop verwees naar Van Dale. Voor de ‘bouwtermencommissie’
is een plan ‘een informatiedrager, die het toekomstige gewenste verloop van een
specifiek proces, of de samenstelling van een specifieke zaak beschrijft. Voorbeelden:
bestek, tijdschema.’ Eén instelling reageerde als volgt op het ter tafel gelegde
voorstel: ‘Naar onze mening dient bij het opstellen van dergelijke bomen niet te
worden afgeweken van de rangorde welke het algemeen gebruik aan woorden en
begrippen heeft toegekend.
Het opstellen van woordbomen impliceert immers dat een bepaalde rangorde
aan de daarin opgenomen woorden of begrippen wordt toegekend. Zo is op bladzijde
30 en 31 het begrip “schema” ondergeschikt gemaakt aan het woord “plan”.
Slaat men de grote Van Dale, uitgave 1961, op dan is daaruit juist het omgekeerde
af te leiden. Immers daarin staat:
plan: - ontwerp, aangevende de manier waarop iets moet worden ingericht en ten
uitvoer gelegd.
- ontworpen stelsel volgens hetwelk men iets wil doen.
- opzet, voornemen tot iets.
schema: - getekende voorstelling die een vereenvoudigd of generaliserend beeld
geeft van een inrichting, samenstelling of werking.
- geheel van hoofdpunten of alg. begrippen met behulp waarvan men
verschijnselen, gebeurtenissen of handelingen ordent of overzichtelijk maakt, of dat
als leidraad dient.
nbsp;
Het lijkt de subcommissie niet juist van de algemeen erkende rangorde, zoals die
in Van Dale is opgenomen, af te wijken bij het opstellen van woordbomen.’
De rapporteur van de bouwcommissie, verder aangeduid als A22, heeft daarop
het volgende, verhelderende en interessante commentaar geleverd. Zowel de rol
van Van Dale, als het systematisch en samenhangend definiëren, en tenslotte het
stuiten op ‘ontbrekende’ termen komen hierin goed naar voren.
Evenzo commentaar B waarin kritiek wordt geleverd op de woordbomen. Zoals
nu ook in de herschreven Gebruiksaanwijzing wordt duidelijk gemaakt, worden de
woordbomen a.h.w. automatisch afgeleid uit de definities. Kritiek op een woordboom
is dus steeds kritiek op de definities. Commentator B meent dat soms een algemeen
erkende rangorde van begrippen, zoals opgenomen in Van Dale, geweld wordt
aangedaan. Als voorbeeld worden Plan en Schema genomen: A22 zou schema
ondergeschikt maken aan plan, terwijl uit Van Dale af te leiden zou zijn dat plan
ondergeschikt is aan schema. Tegen die zienswijze is een aantal argumenten aan
te voeren.
Ten eerste. Van Dale over schema: kern is dat het een vereenvoudigde voorstelling
is (in woord of beeld), zonder relatie tot tijd. Plan daarentegen is gericht op de
toekomst, maar kan een zeer gedetailleerde voorstelling daarvan geven, is dus niet
noodzakelijkerwijs vereenvoudigd. Voorzover men een tijdloze aanduiding als
bovengeschikt zou willen kiezen, zou dat voor plan eerder zoiets als voorstelling
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zijn. Een algemeen erkende rangorde tussen schema en plan lijkt dus, moeilijk uit
Van Dale af te leiden.
Ten tweede. Wat bedoelt commentator B met rangorde, en in samenhang
waarmee, met ondergeschikt? In het bovenstaande zijn deze begrippen gebruikt
alsof dat juist was, maar dat dient nader te worden onderzocht. In A22 zijn deze
begrippen niet gebruikt. Wel is er breedvoerig gediscussieerd over de noodzaak
‘algemene’ woorden onderhanden te nemen, omdat daardoor het definiëren van de
schijnbaar zo gemakkelijke ‘specifieke’ woorden pas goed mogelijk werd. Het verschil
tussen algemeen en specifiek werd dan onderzocht met constateringen zoals
bijvoorbeeld: iedere baksteen is een steen, maar niet iedere steen is een baksteen.
Conclusie: steen is een algemener woord dan baksteen. In die zin kan men binnen
A22 spreken van de begrippen rangorde en ondergeschikt. Maar commentator B
bedoelt waarschijnlijk andere rangorden want schema en plan hangen geenszins
samen zoals steen en baksteen, zoals een invuloefening leert. Het speculeren op
wat commentator B bedoelt valt buiten het kader van dit commentaar.
Ten derde. Nauwkeurige lezing leert dat A22 schema niet heeft ondergeschikt
gemaakt aan plan, maar tijdschema aan tijdplan. A22 heeft gemeend dat tijdschema
in de bouw altijd toekomstgericht is en dat dit niet in de term zelf tot uitdrukking hoeft
te worden gebracht. Zo is het nu eenmaal in de bouw. Als zij het woord schema had
gedefinieerd, had het nimmer het woord plan als uitgangswoord gehad. Niettemin
zou het mooi zijn vanuit het oogpunt van een soort ‘woordlogica’ als er zoiets zou
bestaan als ‘tijdplanschema.’
Op dezelfde systematische basis wordt aan de Technische Hogeschool te
Eindhoven door enige studenten gewerkt aan definiëring van termen uit de
elektronische energietechniek, Dit naar aanleiding van de Commissie Modernisering
Leerplan Elektronika en Elektrotechniek, die voor het opstellen van leerplannen op
diverse niveaus van technisch onderwijs graag beschikt over goede en algemeen
geldende begrips-omschrijvingen van de gebruikte vaktermen. Pas wanneer ze
samenhangend behandeld worden, blijkt hoe moeilijk het is om goede, elkaar
uitsluitende definities te geven van begrippen als lijn, kabel en leiding. Tevens blijken
de meeste elementaire begrippen, zoals stroom, het moeilijkst te definiëren. Toch
moet men weten wat stroom is, voor men de draaistroomgenerator van de
wisselstroomgenerator kan onderscheiden. Het is overigens voor de betrokken
elektrotechnici verhelderend om te ervaren dat zoiets elementairs voor hun vak als
stroom zo moeilijk te omschrijven is!
Wat in het algemeen geconstateerd moet worden, is de
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moeilijkheid om vakterminologie-commissies te verwijzen naar een gemakkelijk
verkrijgbare en goede handleiding voor dit systematisch definiëren. De opvattingen
van G.F. Stephan, die hier zeker genoemd moet worden, zitten verscholen in interne
Philips-publikaties. En het zesde hoofdstuk van J. Veering's proefschrift
‘Mogelijkheden en moeilijkheden van taalverzorging’ (1969) is evenmin verkrijgbaar,
en ook onvoldoende bekend als inleiding tot terminologisch werk.
Een centrale taalakademie, waarvan ik het gemis voor Nederland hierboven al
eerder signaleerde, zou door het verschaffen van een dergelijke publikatie in grote
oplage zeer vele taalgebruikers een dienst kunnen bewijzen.

4. Het gebruik
Termen hebben niet alleen vorm en betekenis, ze dienen ook gebruikt te worden
en het is ook ten aanzien van dit gebruik dat normering op enkele punten mogelijk
en gewenst is. Zo zou het bijzonder prettig zijn als er enige richtlijnen te geven waren
voor het probleem wanneer men de vakterm dan wel de algemenere omschrijving
moet gebruiken. Het is onvoldoende en ook irreëel als uitsluitend op stilistische
gronden deze keus gemaakt moet worden. Gezaghebbende commissies uit de
diverse vakgebieden zouden hierover een uitspraak moeten doen: in welk soort
teksten is welk soort terminologie gewenst?
Verder zijn er nog vele twijfelgevallen of men getallen nu in cijfers of in letters
moet (of mag) schrijven. De bestaande norm NEN 3069 over schrijf- en zetwijzen
van grootheden, eenheden en getallen is op het punt van breuken bijvoorbeeld
zeker niet ideaal. Meer nog dan bij andere normen mist men hier argumenten en
achtergronden van de gegeven oplossingen.
Zo is er ook in andere normen nog wel hier en daar iets te vinden wat betreft het
gebruik van vaktermen. Ten aanzien van het taalgebruik in ruimere zin is normatief
optreden, zeker in Nederland, een moeilijke zaak. Vooral aan de kant van de
taalkundigen bestaat er onder invloed van de moderne descriptieve en
theoretiserende taalkunde een zekere aversie tegen normatief optreden. Maar ook
aan de zijde van de taalgebruiker kan men een zeer tolerante houding tegenover
taalzaken aantreffen. Misschien is die, soms aan onverschilligheid grenzende,
tolerantie wel een uiting van de grote levenskracht van het Nederlands en het daarbij
behorende gevoel van zelfbewustzijn? Wie sterk en zelfstandig is, heeft weinig
behoefte aan van boven komende richtlijnen voor zijn taalgebruik. Een akademie
die boetes instelt op het gebruik (dan misbruik geheten) van Engelse termen of
anglicismen lijkt me voor het Nederlands dan ook een ondenkbare zaak. Maar een
gezaghebbend orgaan dat het bestaande en zich ontwikkelende taalgebruik
registreert, begeleidt en eventueel zelfs leidt, missen we in Nederland zeker.
A.J. Vervoorn

Vlaams-van-over-de-grens
Voor het Nederlands werd (en wordt) in België op twee fronten gestreden: tegen
het imperialisme van een vreemde taal en voor de eenheid met Nederland. Op beide
gebieden werd veel bereikt.
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Jonge mensen bijvoorbeeld die een boekje uit de reeks ‘...in oude prentkaarten’
(Europese Bibliotheek - Zaltbommel) bekijken, kunnen hun ogen vaak moeilijk
geloven: je zou denken dat de Vlaamse steden en dorpen in Frankrijk of Wallonië
lagen, want opschriften, straatnamen enz., alles wat in het Frans. Wie nu in onze
steden en dorpen rondkijkt, ziet dat ze weer Nederlands zijn. En zelfs in Brussel
kan men op meer en meer plaatsen opnieuw in het Nederlands terecht.
Wat de taaleenheid met Nederland betreft, die voor de Vlaming zo belangrijk is
(maar beslist niet alleen voor hèm), werd eveneens heel wat vooruitgang geboekt.
Oudminister Harmel, een Waal die behoorlijk Nederlands spreekt, verklaarde onlangs
voor de RTB (Radio Télévision Belge) dat hij het AN in België heeft zien ontstaan,
dat hij heeft kunnen volgen hoe het jaar in jaar uit beter werd. In zijn jeugd had hij
bij ons alleen Frans en dialect gehoord.
Wie aandachtig observeert, kan constateren hoeveel sterker de positie van het AN
geworden is. Uiteraard wordt er in Vlaanderen nog veel dialect gesproken, is het
Nederlands in het Zuiden niet altijd helemaal dat van het Noorden (maar ook bij u
zijn er verschillen), maar dit is een feit: zeer veel mensen in Vlaanderen, ook heel
‘gewone’, kunnen het AN goed hanteren. De ‘eenheid-inverscheidenheid’ lijkt me
voor een goed deel bereikt.
De vooruitgang is er echter niet vanzelf gekomen maar slechts dank zij enorme
inspanningen en onder meer met behulp van de vele ‘taalgidsen’, met name de
boekjes over taalzuivering waarin te lezen viel wat goed Nederlands is en wat niet.
De behoefte aan dergelijke informatie was groot, net als het enthousiasme van de
Vlamingen die hun taal - de taal van de Nederlanden - opnieuw behoorlijk wilde
beheersen. Vandaar dat die boekjes konden worden gehanteerd zonder de gebruiker
al te zeer te frustreren.
Ik heb niet de indruk dat de Nederlanders zich altijd realiseren waar de Vlamingen
nu op taalgebied staan. En dat tekort aan informatie geeft nogal eens aanleiding
tot communicatiestoornissen. Zo tref je Nederlanders aan die ‘zich aanpassen’ en
‘Vlaams’ produceren wanneer ze zich tot ons richten. Soms doen ze dat om
vriendelijk te zijn of leuk te doen, soms ook uit economische overwegingen. Ze
achten het blijkbaar nuttig zich zo min mogelijk als ‘Hollanders’ te presenteren.
Een groot Nederlands confectiebedrijf verkoopt bij ons kleedjes en schijnt zich niet
te realiseren dat jurkje hier al zeer gewoon klinkt en zelfs meer prestige heeft dan
het dialectische kleedje. Het valt niet moeilijk om nog andere
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voorbeelden te geven. Een prachtig voorbeeld vond ik in een boekje van de Walra
Weverijen (Linnenuitzetten voor een levenslange liefde) dat ik, een tijd geleden al,
kreeg van een zeer geërgerde studente. Er stak een stencil bij voor de
kandidaat-kopers in Vlaanderen, een lijstje met Nederlandse termen + de ‘Vlaamse’
vertaling. Ik citeer een paar voorbeelden.
De Vlaming begrijpt het woord adviseren niet! Vandaar dat ‘we zullen je bij de keuze
graag adviseren’ voor hem moet luiden: ‘graag helpen’. Ook vrolijke kleuren zijn
ons onbekend. Voor ons worden die kleuren fris. Nou ja? Geen mens die dat in
Vlaanderen begrijpt. Wij zeggen enfin! Ook een loep kennen wij niet, maar alleen
een vergrootglas. En zo gaat dat verder: verrukkelijk en sjiek worden prachtig,
pakketje wordt pakje, leden werven wordt leden aanbrengen eaz.
Bovenaan wordt ons ‘verzocht’ overal u en uw te lezen waar in de tekst je of jou
staat. Als de auteur van deze woordenlijst ooit eens wat ‘Vlaamse’ reclameteksten
had gelezen, dan had hij kunnen merken hoe algemeen de jevorm daarin wordt
gebruikt.
Plezierig is ook wel dat hij ons nieuwe woorden leert, die geen mens in Vlaanderen
iets zeggen: dinerlaken bijvoorbeeld, i.p.v. tafellaken. Wat hij echter niet vertaalde,
is deze zin: ‘jouw linnenuitzet kan een unieke zijn’.
Hoe dan ook, ik wou dat eens graag signaleren: er bestaat bij ons echt geen
behoefte aan Vlaams-van-overde-grens. Velen glimlachen erbij als ze het horen of
lezen, de studente die mij dat boekje bezorgde was kwaad: ik geloof nooit dat het
‘meiske’ haar uitzet bij Walra zal kopen.
A.E. Verrept

Een kanjer is het niet
Het Nederlands in Vlaams-België vertoont soms opvallende syntaktische afwijkingen
tegenover het taalgebruik in Nederland. Ook daarmee heeft dr. Veering zich
beziggehouden (Vlaams Filologencongres, Brussel (1959), ‘Het Zuidnederlands
taaleigen voor het Noordnederlands taalgevoel’).
Veel syntaktische verschijnselen in het Nederlands in Vlaams-België worden
terecht beschouwd als letterlijke vertalingen uit het Frans (gallicismen), die
gemakkelijk te verklaren zijn door historische en sociologische faktoren. Toch gebeurt
het dat syntaktische overeenkomsten met het Frans onterecht als gallicismen worden
geïnterpreteerd. Zo noemt M. van Nierop een zin als Ik weet niet als de trein al
vertrokken is een kanjer van een gallicisme naar de Franse zin Je ne sais pas si le
train est déjà parti (Taaltuin De Standaard 24/6/76 en 9/7/76). De auteur erkent dat
hem dergelijke konstrukties in Vlaams-België nog niet waren opgevallen, voor prof.
dr. H. Brugmans hem erop attent had gemaakt. Toch zijn dergelijke bijzinnen met
inleidend als i.p.v. of niet zo ongewoon in het Nederlands van mensen die een
dialekt spreken uit de westelijke helft van Vlaanderen. Ik heb de indruk dat ze vaker
gezegd dan geschreven worden. Toch schrijven eerstejaars die Nederlands studeren
aan de Gentse universiteit: De vraag blijft echter open als men dergelijke situaties
helemaal kan beschrijven. - Men kan zich afvragen als een eenheidstaal noodzakelijk
is. - Het is in de eerste plaats de betekenis die uitmaakt als een woord al dan niet
tot de Nederlandse taal behoort. Niet het Frans is rechtstreeks verantwoordelijk
voor dergelijk foutief gebruik van als, maar wel het dialekt. Uit een kleine enquête
is namelijk gebleken dat in de dialekten van West-Vlaanderen en de erbij
aansluitende helft van Oost-Vlaanderen fonetisch geen verschil wordt gemaakt
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tussen het Nederlandse dubitatieve, grammatikaal-verbindende of en het
Nederlandse konditionale als.
Hij heeft me gevraagd o'k (on'k) meega(an) - O'k (on'k) thuisblijve(n), kan ik beter
werken.
Ik heb hem gevraagd ot-ie meegaat - Ot - ie thuisblijft, zal hij wat meer tijd hebben.
Ik heb haar gevraagd o-se meegaat - O-se thuisblijft, zal ze wat meer tijd hebben.
Ik heb hen gevraagd on-ze meegaan - On-ze thuis blijven, zullen ze wat meer tijd
hebben.
Wie zo dialekt spreekt, moet bij het overschakelen naar het Nederlands weten
dat de dialektvorm een dubbele Nederlandse waarde heeft.
Soms doet hij niet de juiste keuze, wat dan leidt tot als i.p.v. of in het Nederlands.
Formuleringen als de vraag als..., niet weten als... lijken ons niet geslaagde pogingen
om van een dialektvorm over te gaan naar het Nederlands. Het zijn dan ook geen
gallicismen en zeker geen kanjers van gallicismen. Dat wordt onrechtstreeks ook
bewezen door het voegwoord as als ‘voegwoord in dubitatieve objektzinnen’ in
Enkhuizen (zie Jo Daan in Fryske Studzjes oanbean oan Prof. Dr. J.H. Brouwer,
1960, 345-349), waar zeker niet aan Franse invloed kan worden gedacht.
St.-Amandsberg
V.F. Vanacker

Taalgebruik en spreiding van kennis
Een beschouwing over de rol die de taal speelt in de informatie die de burger van
*
overheidswege ontvangt.

De taal van de overheid
‘Wat zou u doen als u geroepen werd een land te besturen? De taal zuiveren!,
antwoordde de Chinese wijsgeer Confucius. De toehoorders toonden zich over dit
antwoord nogal verbaasd. Hierop verklaarde de wijsgeer: Als de taal niet zuiver is,
dan is hetgeen gezegd wordt niet hetzelfde als hetgeen wordt bedoeld. In dat geval
blijven de dingen die gedaan moeten worden, ongedaan. Het gevolg is dat (...) het
recht verdwijnt en de mensen in een hopeloze verwarring komen te verkeren.’
(Vergelijk het voorwoord uit A. Pieete, Incorrect Nederlands.)
Welke rol speelt bij ons de taal in het landsbestuur?
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Laat ik maar direct met de deur in huis vallen: de taal speelt hier een duistere rol.
Sterker nog, de taal van de overheid belemmert de spreiding van kennis. Wil de
regering haar leus ‘spreiding van kennis, inkomen en macht’ waar maken, dan zal
zij bij de spreiding van kennis beter moeten letten op de rol die de taal speelt bij de
overdracht van informatie, dan zal zij de leesbaarheid van ámbtelijke stukken moeten
verbeteren.
Ik wil mij graag beperken tot het taalgebruik in ambtelijke stukken. De taal die
politici en wetgevers hanteren mag hiermee niet op één lijn worden gesteld; dat ziet
men vaak over het hoofd. De laatste twee vormen van taalgebruik wil ik liever buiten
beschouwing laten, omdat hieraan helaas weinig te veranderen valt. Ik kom er straks
nog even op terug en op de verschillen met ambtelijke taal, omdat enkele kenmerken
van het zogenaamde politieke en juridische taalgebruik een negatieve invloed
uitoefenen op de taal van ambtelijke stukken.

Ambtelijke stijl
Bestaat er wel een ambtelijke stijl? U bent misschien verbaasd, dat ik deze vraag
nog stel, maar het blijkt bijzonder moeilijk om precies aan te geven wat de speciale
kenmerken zijn van ambtelijke stijl. Het blijft nog steeds onduidelijk waarin de taal
van ambtenaren verschilt van wat men wel noemt: weekbladentaal,
wetenschappelijke taal of doctorandussenproza. Ik zal u niet vermoeien met een
academische discussie over de problemen bij het definiëren van ambtelijke stijl. Bij
het opsommen van de volgende vier kenmerken kan ik volstaan met een beroep
op uw intuïtie en ervaring als taalgebruiker. Uiteraard kunnen de volgende kenmerken
ook voorkomen bij andere vormen van taalgebruik. Ik stel hier alleen dat ze in elk
geval gelden voor ambtelijke teksten.
Het staat wel vast, dat teksten waarmee één of meer ambtenaren zich tot de burgers
richten, een zakelijke inhoud hebben. Vaak zijn het moeilijke en ingewikkelde
kwesties die aan de orde komen; dit houdt in dat het taalgebruik meestal niet zo
eenvoudig is. Daar is niets aan te doen. En bovendien kan het ook gevaarlijk zijn
om moeilijke zaken eenvoudig voor te stellen: eenvoudig taalgebruik kan dan zelfs
verhullend werken! Maar dit terzijde.
Het eerste kenmerk, een zakelijke inhoud, stelt eisen aan de vorm, aan het
taalgebruik: een ambtenaar moet de zaak duidelijk en objectief onder woorden
brengen. Met ‘duidelijk’ bedoel ik hier: geen misverstanden oproepend. En onder
‘objectief’ versta ik: gericht op de feiten, niet beïnvloed door vooroordelen.
Bovendien moet de ambtenaar een ‘toon’ kiezen die past bij de aard van de tekst.
Hij moet de ‘juiste toon’ aanslaan. Dit laatste kenmerk kan ik het beste omschrijven
met enkele voorbeelden. Eerst een voorbeeld uit de muziek: Als een componist
treurige vioolmuziek wil schrijven, kiest hij niet de toonaard E-groot, maar wel
bijvoorbeeld es-klein omdat we deze laatste toonaard als somber en treurig ervaren.
Als de toonaard niet past bij wat de componist wil uitdrukken, dan gaat de
zeggingskracht van zijn stuk verloren.
Hetzelfde geldt voor een schrijver en zijn tekst. Iedereen zal aanvoelen dat een
ambtenaar die voor enkele ministers een studierapport moet opstellen over het
energiebeleid, moeilijk de volgende formulering kan gebruiken: ‘Jongens, die nieuwe
kerncentrales maken dat we straks allemaal naar de knoppen gaan.’ Nee, die
ambtenaar zal dan een toon kiezen die naar zijn idee past bij de inhoud van een
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‘ministerieel studierapport.’ Bijvoorbeeld: ‘Mijne heren, de ontwikkelingen binnen
de nucleaire energievoorzieningen geven aanleiding om een catastrofe te
voorspellen.’ Ik laat nu even in het midden of hier de juiste toon is aangeslagen. Ik
hoop alleen aangetoond te hebben dat het van belang is dat de toon past bij de
inhoud van de tekst en de situatie waarin de informatie wordt overgebracht. Als dit
niet gebeurt, raakt de inhoud op de achtergrond of krijg je bijverschijnselen die de
aandacht van de tekst afleiden.
Samenvattend kan ik nu zeggen: ambtelijke teksten worden in elk geval
gekenmerkt door de begrippen zakelijk (1), duidelijk(2), objectief(3) en een ‘toon
die bij de tekst past’ (4).

Kritiek en kritiek
Maar als we alle kritieken mogen geloven, is eerder het tegendeel waar.
Ambtenarentaal is onpersoonlijk, ingewikkeld, vaag, nietszeggend, ouderwets enz.
enz. enz. Ik neem aan dat u als taalliefhebbers voldoende op de hoogte bent van
al deze kritieken. Het ligt niet in mijn bedoeling hier nog een jammerklacht aan toe
te voegen. En soms kan kritiek ook te goedkoop zijn. Het kost mij bijvoorbeeeld
weinig moeite om de jongste troonrede af te schilderen als een onbegrijpelijke,
liturgische litanie uit het ritueel van de Ridderzaal, maar daar koopt niemand iets
voor.
Bij mijn onderzoek naar de kritieken op ambtenarentaal viel wel op, dat er al kritiek
bestaat vanaf de tijd dat er hier in de Lage Landen een eenheidstaal ontstond. In
1569 waarschuwde Jan van Hout, de stadssecretaris van Leiden, al tegen het
overmatig gebruik van uitheemse woorden in stukken die het landsbelang betreffen.
Voordat ik verder ga met de huidige problemen bij ambtelijke stijl wil ik u eerst
iets vertellen over een discussie in de vorige eeuw tussen de jurist Thorbecke en
de literator Van Lennep. Als u deze discussie hoort en die vergelijkt met de discussie
tussen Den Uyl en Vondeling over de taal van de troonrede, dan zult u ongetwijfeld
zeggen: de geschiedenis herhaalt zich.
Van Lennep liet in 1844 een boekje verschijnen onder de titel Proeve eener
verduitsching der Grondwet. Hierin uitte hij veel bezwaren tegen alle buitenlandse,
onduitsche woorden. ‘Het zal - aldus Van Lennep - lichter vallen het Haarlemmer
Meir leêg te malen, dan de sedert een halve eeuw bij ons ontstane onduitsche
woorden uit de taal te pompen.’ De grondwet geeft door ‘het gebruik van een
verkeerd woord’, door ‘het gemis van klaarheid in een volzin’ aanleiding tot ‘treurige
hairkloverijen en beuzeltwisten’.
Hoe reageerde Thorbecke op deze vertaling van de grondwet? Het volgende
citaat is kenmerkend voor het meningsverschil tussen een staatsman en een taalman.
‘Ik twijfel - aldus Thorbecke - of in eenig beschaafd Land
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der wereld de hulp van een taalkundige van beroep voor zulk een arbeid noodig
zou zijn gekeurd. Zal ook de verdienstelijkste letterkundige een opstel van wet altoos
gelukkig beschaven? Het begrip, dat hij niet heeft gevat, zal hij al schavende
onzigtbaar maken.’ (Mr. J.R. Thorbecke, Bijdrage tot de Herziening der Grondwet,
blz. 14. Editie prof. mr. C.W. de Vries, 's-Gravenhage 1948.) Eigenlijk zegt Thorbecke:
elke verduidelijking pleegt verraad aan de oorspronkelijke tekst. Daarom is er geen
plaats voor iemand die moeilijke teksten wil vereenvoudigen. En hoe reageerde de
minister-president vorig jaar in een brief aan de heer Vondeling op de
vereenvoudiging van de troonrede?: De herschreven troonrede wijkt in betekenis
vijf procent af van de oorspronkelijke tekst. Dus door vereenvoudiging wordt de
oorspronkelijke tekst geweld aangedaan. U ziet het: een zelfde reactie als die van
Thorbecke.
Natuurlijk is het zo, dat een herschrijving nooit precies het origineel weergeeft.
Maar als we de keus hebben tussen een tekst die voor velen moeilijk blijft, én een
herschrijving die weliswaar iets afwijkt van het origineel maar voor velen eenvoudiger
is, dan kies ik voor het laatste. Het gaat toch om de begrijpelijkheid van een tekst.
Het gaat toch om de lezer en de luisteraar. En die zijn in de reacties van Thorbecke
en Den Uyl amper aan bod gekomen.
Steeds weer blijkt uit de kritieken, dat een ambtenaar die informatie wil geven
aan burgers, een taal gebruikt die de informatie-overdracht of spreiding van kennis
belemmert. Hoe komt dit? Wat zijn de oorzaken van deze vorm van taalgebruik,
deze ambtelijke stijl?

De oorzaken van ambtelijke stijl
Helaas heb ik hierover weinig kunnen vinden in de literatuur over de bureaucratie
en de vierde macht. De schrijvers op dit gebied komen ook niet verder dan het
signaléren van het probleem. Uit het boekje Macht over Macht citeer ik:
‘Gezagserkenning is niet mogelijk zonder gezagsherkenning.’ En: ‘Wanneer (...) in
een democratische samenleving “de bevoegde instanties” een onverstaanbare
codetaal spreken tegen mensen wie hun beslissingen aangaan, werken zij hun
eigen verstaanbaarheid en daarmee de erkenning van hun gezag tegen.’ (Prof. dr.
H.R. Wijngaarden, Gezag en Gezagserkenning. In Macht over Macht, blz. 53.
Bilthoven 1975.)
Maar in deze literatuur heb ik niet kunnen vinden hoe het komt dat de overheid
‘een onverstaanbare codetaal’ gebruikt. Daarom wil ik nu proberen om de oorzaken
van ambtelijke stijl aan te geven. Pas als we de oorzaken weten, kunnen we zeggen
wat er aan te doen is.
Als uitgangspunt neem ik de eerder genoemde kenmerken van ambtelijke teksten:
zakelijk, duidelijk, objectief en een ‘toon’ die bij de inhoud en de situatie past. En nu
wil ik vier punten onder uw aandacht brengen, die deze vier kenmerken zó negatief
beïnvloeden, dat de spreiding van kennis wordt belemmerd.
1. ‘zakelijk’ wordt ‘onpersoonlijk’
Het komt zelden voor dat een ambtelijk stuk geschreven wordt door één persoon.
Het ambtelijk stuk is het produkt van een overheidsinstantie.
Bij een tekst met een zakelijke inhoud raakt de persoon onvermijdelijk op de
achtergrond. Maar als meer personen meewerken aan één tekst, dan wordt het
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taalgebruik helemaal onpersoonlijk: Alle betrokkenen van hoog tot laag willen in die
ene tekst iets terug vinden van hun eigen visie. Vaak ontstaan er dan formuleringen
die zo algemeen zijn, dat elke auteur er achter kan staan. Een voorbeeld: Waar is
de persoon in de volgende zin?: ‘Kritiek op het Russisch optreden in Zuidelijk Afrika
mag overigens niet de ogen doen sluiten voor het feit dat...’. Opvallend is ook, dat
er zo weinig persoonlijke voornaamwoorden gebruikt worden in ambtelijke teksten.
Het persoonlijk voornaamwoord ‘wij’ verwordt meestal tot ‘ondergetekenden’, dat
wil zeggen: de naam van een afdeling en een paar onleesbare handtekeningen
onderaan een brief.
Al jaren geleden is uit leesbaarheidsonderzoek gebleken, dat persoonlijke
elementen de begrijpelijkheid en de aantrekkelijkheid van een tekst verhogen. (Dr.
P. van Hauwermeiren, Het Leesbaarheidsonderzoek, blz. 148-155 Groningen 1975.)
Het woord hoog tijd dat de schrijvers van ambtelijke stukken hieruit conclusies
trekken.
2. ‘duidelijk wordt ‘overdreven nauwkeurig’
Ambtenaren menen vaak ten onrechte dat hun teksten even precies moeten zijn
als een wetstekst. Ze verwarren dan duidelijkheid met juridische nauwkeurigheid.
De juridische nauwkeurigheid waarbij aan alles gedacht wordt, maakt dat je zinnen
krijgt waarin enorm veel gegevens zitten. Noodzakelijk voor de jurist, maar niet
bevordelijk voor de spreiding van kennis.
De taal van de wetsteksten moet aan heel andere eisen voldoen dan de taal van
ambtelijke stukken die gericht zijn aan de burgers. Wetsteksten moeten zó zijn
opgesteld, dat niemand er een speld tussen kan krijgen. En een wetsartikel dat
slechts op één manier geïnterpreteerd mag worden, is zelden duidelijk en eenvoudig.
Of met de woorden van staatssecretaris Van Dam tijdens een discussie in de Eerste
Kamer over de taal van een wetsvoorstel: ‘Sinds jaar en dag is de huurwetgeving
een voorbeeld van hoe ingewikkeld de wet wel kan zijn. Dit neemt niet weg, dat een
wet natuurlijk zo eenvoudig mogelijk moet zijn. Eenvoud mag er echter niet toe
leiden, dat de regeling niet zo sluitend mogelijk wordt. (...) Ik moet zeggen, dat mijn
ervaring met wetgeving nog niet zolang is. In ieder geval is zij wel zo hevig, dat ik
tot de conclusie ben gekomen, dat de eerste ontwerpen, die men op tafel krijgt, in
de regel uit zeer korte zinnen bestaan. Hoe langer men er over praat des te
duidelijker het wordt dat er allerlei vluchtmogelijkheden zijn. Als men er dan nog
eens over praat, blijken er heel ingewikkelde en lange zinnen uit te komen.’
(Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 18 februari 1975, blz.
271.)
Nogmaals, noodzakelijk voor de jurist, maar niet bevorderlijk voor de spreiding
van kennis, zoals blijkt uit de volgende lange en ingewikkelde zin uit een ambtelijke
tekst:
‘Met verwijzing naar mijn bereidverklaring om in een
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brief een uiteenzetting te geven over de problematiek van de zogenaamde
deelvergunningen, zoals toegezegd in mijn antwoord op vraag 25 van het verslag
dd. 21 oktober 1976 van de vaste Commissies voor de Volksgezondheid en voor
Milieuhygiëne, voor wat betreft het gedeelte milieuhygiëne, deel ik u het volgende
mede.’ Deze overdreven nauwkeurige mededeling is pas duidelijk na een paar keer
overlezen.

3. ‘objectief’ wordt ‘al te voorzichtig’
Dit derde punt heeft te maken met een kenmerk van het zogenaamde politieke
taalgebruik. Daarom eerst een paar opmerkingen over dat moeilijke begrip ‘politiek
taalgebruik’.
Wat zijn de kenmerken van dit taalgebruik? De literator Greshoff wist het wel: hij
deelt de politici zelfs in volgens hun taalgebruik. ‘Er zijn - aldus Greshoff - twee
soorten politici: die hun taal gebruiken om hun gedachten te verbergen en die hun
taal gebruiken om te verbergen dat zij geen gedachten bezitten.’ (J. Greshoff, Cum
Grano Salis, blz. 25, 's-Gravenhage 1966.)
Ik zal het nu niet hebben over het gebruiken van taal om het gebrek aan gedachten
te verbergen. Wilt u hiervan een leuk voorbeeld, dan moet u eens luisteren naar de
eerste ‘elpee’ van het Simplistisch Verbond. Op deze Simpelpee over Communicatie
parodiëren de heren Koot en Bie interviews met een vakbondsleider en de
ministerpresident onder de titels Krommunicatie en Kortommunicatie. Als u een
minder simplistisch voorbeeld wilt, moet u de roman Ulysses van James Joyce
lezen. In de XHIe episode van deze roman geeft Joyce onder de trefwoorden Kunst
en Politiek een fraai verslag van een ‘Kamerdebat’.
Maar belangrijker dan deze nietszeggendheid lijkt mij het kenmerk ‘voorzichtigheid’.
Dit uit zich onder andere in het gebruik van eufemismen, verzachtende
omschrijvingen voor iets onaangenaams. Zodra de omschrijving zelf onaangename
associaties oproept, verzint men weer een nieuwe term. Voor het begrip ‘bezuiniging’
heb ik de volgende ‘cadeauverpakkingen’ kunnen noteren: bestedingsbeperking beleidsombuiging - herzien van meerjarenplannen - temporiseren van uitgaven.
Degenen die in dit verband ‘nulgroei’ voorstelden, hebben niets begrepen van de
werking van het eufemisme. De omschrijving ‘nulgroei’ voor ‘bezuiniging’ is veel te
doorzichtig.
Deze verhullende voorzichtigheid neemt in de internationale politiek soms erge
vormen aan. Ik kan het niet nalaten een paar voorbeelden te geven. Een
‘machtswellusteling’ heet vaak een ‘krachtig figuur’. En wat te denken van ‘orde
scheppen’ voor ‘terreur uitoefenen’ en de term ‘terreur’ zelf, die in nevelen wordt
gehuld door de omschrijving ‘democratisering van geweld’!
Terug naar Nederland. Wat zou er bedoeld worden met ‘weeffouten in een
discussie’? Een term van Den Uyl naar aanleiding van de meningsverschillen over
de ontwerp-resolutie. Zijn dat niet ‘simpelweg zaken die niet welgevallig zijn aan de
politicus die deze term hanteert’? (J.J. Lindner, De Volkskrant, 13 november 1976.)
Nog twee voorbeelden en dan ga ik weer terug naar ambtelijk taalgebruik. Wat
zegt een politicus als hij eigenlijk bedoelt: ‘Meneer, u liegt!’ Dan zegt hij: ‘Ik heb het
idee dat de feiten die de geachte afgevaardigde naar voren brengt niet helemaal
overeenstemmen met de werkelijkheid’. Let vooral op de woordvolgorde ‘niet
helemaal’. O wee, als er zou staan ‘helemaal niet’. Dat is scherp en onvoorzichtig.
Daar kun je op vastgezet worden. Maar de formulering ‘niet helemaal’ is voorzichtig:
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zo houd je een slag om de arm. Een mooi voorbeeld van de hang naar
voorzichtigheid en de angst om vastgezet te worden, is het overmatig gebruik van
het woord ‘mede’. Als je zegt: ‘mede door feit X valt situatie Y te verklaren’, dan laat
je in het midden of er nog andere feiten zijn die situatie Y verklaren. Minister de
Gaay Fortman heeft dit ook openlijk toegegeven: ‘Wij vergeten nooit het woordje
“mede” erbij te zetten.’ (Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Openbare commissievergadering 33, 21 juni 1976, blz. 1142.)
Deze uitweiding over politiek taalgebruik had ik nodig om het volgende aan te
tonen: De politieke voorzichtigheid (uit angst om vastgezet te worden) wordt vaak
gebruikt in ambtelijke stukken bij een zogenaamde objectieve weergave van de
stand van zaken. Maar objectief is niet hetzelfde als voorzichtig! Een voorbeeld: Als
een ambtenaar heel overtuigd wil zeggen ‘O, dit komt doordat...’, dan zal hij schrijven:
‘De oorzaak hiervoor is...’ En als hij twijfelt en het objectief onder woorden wil
brengen, schrijft hij: ‘Een oorzaak hiervoor kán zijn...’. Maar als die ambtenaar al te
voorzichtig wil zijn, wordt het: ‘Een mogelijke oorzaak kan zijn...’. Of nog voorzichtiger:
‘Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn...’; ‘Een van de mogelijke oorzaken zou
kunnen zijn...’. Tot er uiteindelijk uit de bus komt: ‘Een van de mogelijke oorzaken
zou mede te wijten kunnen zijn aan...’. Als een objectieve weergave verward wordt
met deze overdreven voorzichtigheid, dan ziet de lezer door de bomen het bos niet
meer.
4. ‘de juiste toon’ wordt ‘hoogdravend taalgebruik’.
Taalgebruik dat past bij de inhoud van de tekst en de situatie waarin de informatie
wordt overgebracht, is heel wat anders dan taalgebruik dat het gewicht of de status
van de tekst moet verhogen. Maar helaas zie je heel vaak dat ambtenaren hun tekst
extra status proberen te geven door een hoogdravende taal die helemaal niet past
bij de aard van de tekst. Ik doel hier op de status-elementen ‘oud’, ‘duur’ en ‘veel’,
die zich in het taalgebruik uiten als: archaïsmen, moeilijke woorden en omhaal van
woorden:
a. archaïsmen. Wat dacht u van een zin als: ‘De minister is voornemens telken
jare aandacht te schenken aan de wijzigingen die laatstelijk te dier zake bij wet zijn
vastgesteld.’ Helaas dringen vernieuwingen in de taal slechts langzaam door in het
ambtelijk apparaat. Dit wordt nog versterkt door de hiërarchische structuur van een
overheidsinstantie. De man aan de top die al twintig jaar lang dezelfde briefstijl
hanteert, zal niet zomaar zijn stijl veranderen. Maar dit hoeft toch niet te betekenen
dat in teksten over eenvoudige zaken nog woorden voorkomen als: welker, dezelver,
benevens, nopens, enz. enz. Op zich

Onze Taal. Jaargang 46

30
heb ik niets tegen deze woorden - ik vind ze zelfs mooi! - maar ze moeten passen
bij de inhoud. Als dat niet het geval is, wordt de informatie-overdracht belemmerd.
Hetzelfde geldt voor:
b. moeilijke woorden. Onlangs stelde een Kamerlid een vraag over het aantal
gevallen van zelfverminking in de gevangenis. Maar welk woord gebruikte de minister
in zijn antwoord? ‘Het aantal gevallen van automutilatie bedraagt....’ Dit dure woord
past helemaal niet bij deze eenvoudige inhoud. Dit nog afgezien van het feit dat Jan
Modaal bij automutilatie onmiddelijk denkt aan een kettingbotsing. Ik laat het bij dit
ene voorbeeld, omdat ik nog ruimte nodig heb om ‘omhaal van woorden’ aan te
tonen.
c. omhaal van woorden. De memorie van toelichting op de begroting van
Buitenlandse Zaken (1975) begint met de volgende alinea:
‘Het is er verre van dat zich aan de waarnemer van het wereldgebeuren een beeld
van rust en stabiliteit voordoet. Als een van de hoofdtrekken van de internationale
situatie, en misschien wel de meest typerende, moet daarentegen juist het optreden
van nieuwe, sterk dynamische ontwikkelingen worden aangemerkt, waarvan zich
over het geheel nog moeilijk laat voorspellen tot welke meer duurzame en
substantiële wijzigingen in de internationale verhoudingen zij op den duur zullen
leiden.’
Deze omhaal van woorden draagt zeker niet bij tot de spreiding van kennis. Wel
geeft deze woordenvloed de tekst een extra gewicht. Hetzelfde zou - volgens
methode b hierboven - bereikt zijn met de woorden ‘panta rhei’. Ik althans kan uit
deze omslachtige alinea van ruim 70 woorden niets meer halen dan het oude
beginsel van Heraclites: ‘alles is in beweging’. Maar hoe het ook zij, zo'n hoogdravend
taalgebruik is hier niet op zijn plaats. Tot zover het vierde en laatste punt dat ik onder
uw aandacht wil brengen.
Het lijkt mij bijzonder belangrijk, dat het Genootschap Onze Taal aandacht blijft
schenken aan deze verschijnselen in het taalgebruik van de overheid en dan op de
manier zoals Dr. J. Veering dat gedaan heeft in 1960, het congres ‘Onze taal in het
openbaar’ en in 1975, het congres ‘De taal van Den Haag’. En niet omdat alleen
ambtenaren slecht schrijven of omdat de taal van de overheid uitermate slecht is,
maar omdat het uitermate belangrijk is, dat de taal van de overheid duidelijk is.
Immers, de taal van overheid is ónze taal. En laten wij dan beginnen met de
ambtelijke stijl. De ambtelijke stijl die de informatieoverdracht en de spreiding van
kennis belemmert omdat:
1. het kenmerk zakelijk is verworden tot onpersoonlijk;
2. het kenmerk duidelijk is verward met juridische nauwkeurigheid;
3. het kenmerk objectiviteit is vervaagd tot politieke voorzichtigheid;
4. ‘een toon die bij de aard van de tekst past’ is verengd tot hoogdravend
taalgebruik.
J. Renkema

Eindnoten:
* Dit artikel is een beknopte weergave van de lezing op de Jaarvergadering van 20 november
1976 te Den Haag.
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Testten getest
‘VS testten biologisch wapentuig’. Is de vervoeging van het werkwoord wel juist?
Wij willen de vraag buiten beschouwing laten waarom hier niet het werkwoord
beproeven is gebruikt. Waarschijnlijk klopte het aantal letters hiervan niet met de
ruimte in het desbetreffende krantekopje. Maar wordt het werkwoord testen vervoegd
als andere Nederlandse werkwoorden mesten en pesten? Testen, testte, getest.
Ogenschijnlijk is het correct, maar mag deze analogie worden toegepast? Testen
komt van het Engelse to test, maar er bestaan geen gelijkluidende vertalingen van
mesten en pesten. Wèl bestaan er andere Engelse éénlettergrepige werkwoorden:
to jest (grappen maken) to nest (nestelen) en to rest (rusten). Zij kunnen ons in deze
niet helpen. Dan misschien de tweelettergrepige werkwoorden to arrest, to invest,
to molest? Maar zij geven in het Nederlands werkwoorden die op -eren uitgaan.
Moet het dan zijn: testeren, testeerde, getesteerd? Er zijn echter ook nog andere
Engelse werkwoorden: to digest, to suggest. Zij leveren Nederlandse werkwoorden
die op -ereren uitgaan. Maar tereren, tereerde, getereerd is nog minder aantrekkelijk.
Dan toch maar liever testen, testte, getest?
A. Grootenhuis

De regels van de Nederlandse spraakkunst
Er zijn talloze Nederlanders die denken dat je spellingsvoorschriften bedoelt, wanneer
je het hebt over onze spraakkunst. Men tobt over vind jij naast jij vindt; maar dat wij
grammaticale regels toepassen bij het gebruik van het onnozele woordje er, ontgaat
vrijwel iedereen. Spelenderwijs en zonder er bij na te denken houden we zinnen uit
elkaar die misleidend op elkaar lijken, zoals Gek dat hij gedaan heeft! en Gek dat
hij 't gedaan heeft! Leg het een buitenlander maar eens even uit op een winderige
straathoek wat er hier aan de hand is.
Het grote betekenisverschil tussen beide zinnen hangt af van het minimale woordje
't, dat iemand die niet erg vertrouwd is met onze taal, waarschijnlijk geheel zal
ontgaan. Dat we beide zinnen op de juiste manier interpreteren, berust op de
omstandigheid dat we in iedere zin het model, de systematische bouw herkennen,
zoals we die ook zien in bijv. Belachelijk dat hij er hij liep en Fijn dat hij haar heeft
geholpen. Er zit systeem in onze taalbouwsels, onze woorden en zinnen. Was dat
niet het geval, dan konden we elkaar niet begrijpen. Willekeur en toeval zouden
overheersen; er zou geen taal, maar chaos zijn. Hoeveel systematiek, systemen en
systeempjes wij paraat toepassen in onze gewone omgangstaal, is niet te overzien,
maar het Iaat zich wel illustreren.
Stel dat op uw horloge de kleine wijzer net rechts van de vijf staat en de grote wijzer
even vóór de elf. Hoe vertolkt u deze toestand? U kunt de volgende uitspraken
gebruiken:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

bij vijven of tegen vijven
zeven vóór vijf
zestien uur drieënvijftig
zestien drieënvijftig
vier uur drieënvijftig
vier drieënvijftig

Deze reeks is nog uit te breiden, maar zij is al voldoende geschakeerd. Wezenlijk
voor iedere uitspraak is, dat zij niet toevallig zó is; willekeurige verandering van de
gebruikte formules stuit op bezwaren. Let u maar op.
We zeggen bij, vóór, tegen, na, over vijven, zoals we ook bij enen, tweeën....
twaalven zeggen. Maar bij, vóór, tegen, na enz. dertienen is uitgesloten. De gewoonte
om de tijd wat met de losse hand aan te duiden met behulp van een voorzetsel +
naamvalsuitgang -en achter het getal der uren, is alleen toepasbaar bij een
twaalfurige dagindeling.
Maar er is nog een ander even strikt voorschrift. De regel dat een voorzetsel leidt
tot toevoeging van -en (tegen vijven) geldt weer niet bij de halve uren: bij half vijven
is fout. Dat wil zeggen: hier geldt een regel van en binnen de taalgemeenschap; die
regel is niet zomaar een bedenksel van een ordelievende geweest; het is een regel
die iedereen volgt en wel zó strikt dat afwijking niet aanvaardbaar lijkt dus fout is.
Maar zo strikt is het nu weer niet met voorbeeld b: zeven vóór vijf. Daar mag men
gerust vóór vijven van maken. Beide vormen zijn gangbaar. Ook deze keuzevrijheid
behoort tot onze grammaticaregels. De volgende gevallen (c, d, e en f) zijn
voorbeelden van ingeburgerde maar ook inderdaad gemaakte voorschriften. Zij
berusten op weloverwogen beslissingen omtrent de tijdaanduiding.
De hiervoor genoemde voorbeelden van taalgebruik - dat wil zeggen: feitelijke
toepassing van taalregels - zullen waarschijnlijk niemand enige moeite geven. Je
weet eenvoudig wat goed en fout is. Maar er zijn ook gevallen waar een uitspraak
omtrent goed of fout niet zo simpel is. Een deel van onze spraakkunstregels is
namelijk slechts zelden actueel. En door een soort noodlot wordt dan vaak juist een
fout gemaakt.
Het is altijd een hoofdtaak van Onze Taal geweest om op dergelijke vergissingen
in het wat nevelige gebied van onze spraakkunst te reageren. Onze Taal, zegt maar
gerust: de redacteur dr. J. Veering, heeft dan nooit de taak van gids veronachtzaamd.
Die taak zou ik even - met de trots van iemand die voor het eerst een tram mag
besturen - willen overnemen en wel in twee gevallen. In beide gaat het om
weloverwogen en sympathiek taalgebruik, maar ze liggen zover uit elkaar als maar
denkbaar is.
Traagloosheid - op het eerste gehoor: een fraaie, suggestieve klankvorm, wel
gevuld en lui als een leunstoel; tegelijkertijd in tegenspraak met wat er bedoeld
wordt. Een elektronicus construeerde het woord ter aanduiding van een verschijnsel
dat iedereen wel kent, namelijk dat het elektron niet onderworpen schijnt aan enige
vertraging. Het bezit van die eigenschap kan worden uitgedrukt met de woordvorm
traagheidsloosheid. De ‘heiderigheid’ van die vorm is natuurlijk niet fraai. De
oplossing voor dit schoonheidsfoutje is gevonden door een simpele verkorting die
goed in het oor valt.
Maar dan flitst opeens de twijfel bij een niet elektronischgeoriënteerde lezer: kan
dit eigenlijk wel? Zonder nadenken: nee, dit klopt niet. Maar: waarom niet? en: wat
moet het dan wezen? In een dergelijke situatie moet je het struikgewas der
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spraakkunst in, een gebied waar zelden iemand komt. Je moet vóórrekenen waarom
het zus en niet zó moet zijn.
In het dikke woordenboek van Van Dale staan 135 woorden die zijn opgebouwd
met de woorddelen -loosheid (bloedeloosheid, zedeloosheid, enz. enz.). Bij nader
toezien blijkt in geen enkel geval het eerste lid van zo'n woord te bestaan uit een
bijvoeglijk naamwoord. Om het kort te maken: -loos (= zonder) trad vanouds slechts
op na zelfstandige naamwoorden, later ook na werkwoordstammen (roerloos,
reddeloos); -loos heeft zich nooit verbonden met een adjectief. De welluidende vorm
traagloosheid is in strijd met een taalregel omtrent de betekenisfunctie en het gebruik
van -loos.
Hoe het spraakkunstig dan wel zou mogen? Er is een voorvoegsel on- dat zich in tegenstelling tot -loos - met adjectieven laat verbinden: onmeedogend =
meedogenloos. Het nieuwe woord waaraan behoefte bleek, had kunnen zijn:
ontraagheid. Deze vorm is tenminste grammaticaal juist.
Licht glimlachen. De Maastrichtse dichter Pierre Kemp heeft ons o.m. de volgende
regels nagelaten:

Vandaag wil ik licht glimlachen/voor wie geglimlacht licht wil zien
En daarmee heeft hij ons ook een grammaticaal probleem geschonken;
hoogstwaarschijnlijk niet zonder opzet. De eerste regel ‘Vandaag wil ik licht
glimlachen’ levert geen enkele moeilijkheid op, wanneer men namelijk licht opvat
als een bijwoord: enigszins, niet nadrukkelijk! Maar vervolgens blijkt licht een
zelfstandig naamwoord te zijn, het resultaat van het glimlachen. Daarmee is het
probleem geschapen: niet voor de lezer die de poëzie wil proeven, maar voor de
grammaticus, die wil trachten vast te stellen of dit taalgebruik wel strookt met de
regels van zijn grammatica.
Zo'n grammaticus zegt: ‘Zo kan men bijvoorbeeld stellen dat in het Nederlands
het werkwoord glimlachen intransitief is d.w.z. nooit een lijdend voorwerp bij zich
heeft. Iets glimlachen kan dus niet’. En n.a.v. de geciteerde regels van Kemp vervolgt
hij: ‘Het speciale effect van deze regels kan nu juist mede verklaard worden door
aan te nemen dat hier een regel overtreden wordt, technisch gezegd door aan te
nemen dat deze zin niet grammaticaal juist is doordat glimlachen er transitief (d.i.
met een lijdend voorwerp) in wordt gebruikt.’ (zie H.J. Verkuyl, e.a., Transformationele
taalkunde, Utrecht 1974, blz. 22). Is Pierre Kemp nu ongrammaticaal of niet? Ik
meen dat die veronderstelling, hoe voorzichtig ook geponeerd, nadrukkelijk
afgewezen moet worden. De grondslag, in casu de bedoelde grammaticaregel,
berust op een loze onderstelling. De bewering dat glimlachen nooit een lijdend
voorwerp bij zich heeft, is alleen gegrond op een toch beperkte statistische
waarneming. Niets in de betekenis van het woord glimlachen verandert, wanneer
het ge-
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bruikt wordt met een lijdend voorwerp: ‘de spionne glimlachte haar signaal naar een
barkeeper’ of ‘Carter glimlachte z'n tandpastareclame naar de camera's’.
Wanneer grammatica zou betekenen: een stel regels afgeleid uit het meest
fantasieloze en anti-creatieve taalgebruik, dan zijn spoorrails haar model. Maar dan
staan dichters ook buiten de taalgemeenschap: de hun toegekende vrijheid van
taalgebruik wordt niet gevaarlijk, want zij kàn niet tot officieel te erkennen taalgebruik
voeren.
Een grammatica die de derde dimensie van creatief taalgebruik als zodanig
systematisch buiten beschouwing wenst te laten, is eigenlijk niet interessant meer:
registratie van cliche's.
Jan Bakker

Taal: een ‘sociale quaestie’
Toen Abraham Kuyper het in 1891 over de sociale quaestie had in zijn beroemde
rede bij de opening van het ‘Eerste Christelijk Sociaal Congres’ doelde hij vooral
op de noodzaak van een Wetboek voor den Arbeid. ‘De Overheid helpe den arbeid
aan recht’. Het monumentale woordgebruik in die rede was echter doorspekt met
Latijnse en Franse uitdrukkingen en voor vele kleine luyden onverteerbaar. Wie het
nu ook over sociale zaken heeft denkt evenmin aan taalkwesties, maar aan
werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, lonen, verzekeringen. En wat de
wetenschapsbeoefening betreft: rechten, economie, sociologie, politicologie, zielen opvoedkunde worden tot de sociale wetenschappen gerekend, het taalgebruik
niet.
Ik heb het echter al heel lang vreemd gevonden dat de taal zo weinig als een vooral
sociale zaak wordt aangemerkt. In de studententijd werd ik mij daarvan sterk bewust
toen ik zag dat er een Friese kwestie was en een Vlaamse (om maar dicht bij huis
te blijven). Wellicht was het feit dat ik thuis tweetalig ben opgevoed - in het
Stellingwerfs en het Fries - daar ook niet vreemd aan. Het ABN werd in de naaste
omgeving alleen gesproken door meester, dominee, dokter, notaris en burgemeester,
kortom door de bovenlaag en ‘de bevoegde gezagen’, zoals onze Minister van
Onderwijs en Wetenschappen pleegt te zeggen. Daarom was het in de eerste plaats
een sociale daad, een stukje sociale politiek toen er op bureaus en kantoren bordjes
kwamen te hangen met: ‘Al hwa't wend is Frysk to sprekken hoecht him hjir net to
forbrekken’. Freule Quarles van Ufford (Frou Anne Buma) had het lef om in
Leeuwarden een voorbeeld te stellen door V. en D. te boycotten zo lang ze daar
niet in het Fries werd geholpen. Er waren in de dertiger jaren meer van zulke directe
acties, die voortreffelijk hielpen om de sociale taaldrempels te slechten. ‘Een ieder
heeft (immers) het recht om zich te uiten en begrepen te worden in de taal die hij
beheerst en die in zijn omgeving gangbaar is’. Zo staat het weliswaar niet in de
Algemene verklaring van de rechten van de mens maar het zou er eigenlijk in moeten
staan. Wel staat er in die verklaring dat alle mensen zich jegens elkaar ‘in een geest
van broederschap behoren te gedragen’, en dat iedereen aanspraak heeft op alle
rechten en vrijheden ‘zonder enig onderscheid ... zoals ... taal ...’. En hoe kan het
recht op ‘vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid’ tot gelding komen
als hij feitelijk achtergesteld wordt doordat de middelen waarmee hij het geestelijk
verkeer met zijn omgeving onderhoudt als tweederangs worden beschouwd.
Tweederangs, omdat het dialect of de tongval niet voor vol wordt aangezien.
Achtergesteld omdat de geestelijke elite zich van een taal of woorden bedient die
hij minder goed begrijpt of niet kent?

Onze Taal. Jaargang 46

De grote en onverwachte stemmenwinst die Koekoek in 1967 behaalde, is naar
mijn stellige overtuiging voor een groot deel te verklaren uit de stomme manier
waarop zeer vele Kamerleden reageerden (en de t.v. keek mee!) op de spreektrant
van deze Drentse boer. Omdat naar schatting driekwart van de volwassen
Nederlanders zich geregeld achtergesteld, althans gehinderd voelt door het niet
goed beheersen van het ABN, maar daar niet om uitgelachen wil worden, hebben
velen zich solidair verklaard met Koekoek. Hij vertegenwoordigde daar, in die van
het volk vervreemde Haagse Kringen, de gewone doorsneeman, zonder dure,
geleerde woorden; recht toe recht aan.
Bij de jongste grondwetsherziening werd een adres ter sprake gebracht van het
Instituut voor taal-integratie in Groningen om de moedertaal tot een grondrecht te
verheffen. In het adres, gericht aan de bijzondere Kamercommissie, werden daartoe
een keur van argumenten aangevoerd. Het voorstel kwam echter erg laat en kreeg
daardoor m.i. te weinig aandacht. Minister De Gaay Fortman verdedigde het
regeringsstandpunt, door te stellen dat de bepalingen over de vrijheid van
meningsuitingen en over de vrijheid tot het geven van onderwijs voldoende
waarborgen geven voor ‘het recht in een bepaalde taal - moedertaal of andere - te
schrijven, te spreken en onderwijs te geven’. Hij verwees ook nog naar de bepaling
dat de overheid ‘voorwaarden schept voor maatschappelijk en culturele ontplooiing’.
Het oorspronkelijke voorstel bedoelde een aanvulling te geven op de Klassieke
grondrechten, de vrijheidsrechten. Goed beschouwd zou het bij de nieuwe sociale
grondrechten beter op zijn plaats hebben gestaan. Immers, wat heeft het voor zin
te klagen over de belangstelling van de burger in zijn Staat als de overheden het
vertikken Zijn Taal te schrijven en te spreken. Moet men zich verbazen dat arbeiders
ongezeglijk blijven als directie en stafleden in de ondernemingsraad alleen
inlichtingen geven in het duistere proza van de technocraten. Van werkelijke
mede-zeggenschap komt alleen wat terecht als ook de leiding duidelijk zegt wat er
aan de hand is, de dingen vertaalt voor gewone mensen. Als iemand zich geen
moeite geeft om begrepen te worden dan handelt hij onmaatschappelijk, dan is zijn
gedrag in hoge mate onsociaal. En een geestelijke bovenlaag die meer let op goede
uitspraak en juiste schrijfwijze dan op spreekvaardigheid, stijl en vooral inhoud
schept evenzeer afstand. In de helft van de brieven die ik krijg staat wel zoiets als:
‘neemt U mij niet kwalijk dat ik niet de goeie titels heb gebruikt’, of ‘let U asjeblieft
niet op mijn schrijffouten’. Zó hebben de taallessen blijkbaar op ons ingewerkt.
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Een werkelijk goed sociaal beleid wordt evenzeer verhinderd door hen die zich
blijven verzetten tegen vereenvoudigingen van de spelling. Die spelling is de beste,
die het minste tijd kost om te leren lezen en schrijven. De grote tijdwinst die wij ten
opzichte van het leren van de huidige spelling kunnen maken, zou dan besteed
kunnen worden aan het beter leren spreken en schrijven. Heus, ik heb pas de meeste
stukjes gelezen in de bundel ‘Sluipmoord op de spelling’, maar mijn indruk werd
daardoor alleen bevestigd, dat je tot de progressieve maatschappelijke voorhoede
kunt behoren en tegelijkertijd vreselijk behoudend kunt zijn als het om de eigen,
voor hen kleine, technische veranderingen van werktuigen gaat. Hoe merkwaardig
ook, dat de emoties van vele schrijvers bij het aanroeren van dit onderwerp zo sterk
zijn. Zouden er onder hen ook nog zijn die om gevoelsredenen de voorkeur geven
aan een kroontjespen boven een balpen?
Een goede Taalpolitiek moet bij uitstek een sociaalgerichte politiek zijn. Het
proefschrift van Veering over taalverzorging gaat daar niet over, al staan er in een
paragraaf ‘De handhaving van maatschappelijke scheidingslijnen’ interessante
aanknopingspunten. Voor mij, als niet-taalkundige, zijn de laatste twee bladzijden
van zijn dissertatie de meest interessante. In een nabeschouwing pleit hij voor een
‘snelwerkend adviesorgaan ten behoeve van taalwaarneming, raadgeving en
taalvorming. 't Is te gek dat we nog steeds niet zo'n soort officiële instelling kennen.
Het clubje waarin ik Veering een beetje heb mogen leren kennen doet iets aan de
raadgeving, Het is ook een orgaantje, dat tot nu toe tamelijk vlug heeft gewerkt,
mee dankzij hem.
A. Vondeling (Voorzitter van de commissie ‘Duidelijke Taal’).

Wat heb ik eraan?
Al jaren adviseer ik mijn cursisten, studenten en leerlingen een abonnement te
nemen op Onze Taal. ‘Wat heb ik eraan?’ is dan een veelgehoorde vraag. Ook voor
mezelf is die vraag interessant, dus: ‘Welke informatie in het blad is voor mij, docent
technisch taalgebruik en voordrachtstechniek, van zodanig belang gebleken dat ik
die op een of andere wijze doorgeef aan chemici, h.t.s'ers, verpleegkundigen (of
verpleegsters/ers?), technisch schrijvers en cursisten van vele bedrijven?’ Ik heb
Onze Taal erop nageslagen vanaf 1967. (36e jaargang nr. 1)
Geïnspireerd door Veering houd ik regelmatig een beschouwing over
‘Maatschappelijke aspecten van taalgebruik.’ Uit een inleiding van dr. Geerars (36-1)
is me namelijk gebleken dat taalzorg niet alleen een linguïstisch aspect heeft, maar
eerder nog een psychologisch, sociologisch en pedagogisch. Voor de inhoud van
mijn betoog maak ik verder o.a. graag gebruik van prof. Stutterheims inleiding: ‘Wat
is goed Nederlands?’ (36-1) Zij maken me duidelijk dat ik de aan mijn zorgen
toevertrouwden niet te snel mag verketteren en dat mijn rode pen tolerant moet zijn.
‘De strepen die eruit vloeien,’ zeg ik dus tegen hen, ‘zijn in veel gevallen geen
aanduiding van fouten, maar willen in veel gevallen alleen iets signaleren.’ Met
instemming lees ik Heeroma, (geciteerd 38-8): ‘De nederlandisten beoefenen een
nationale wetenschap die nooit haar humane horizon mag verliezen.’
Bij het geven van onderwijs probeer ik uit te gaan van deze achtergrond, voor
een deel aangebracht door Onze Taal. Jammer vind ik het dat zovele lezers, getuige
hun brieven, een sterk normatieve aanpak in taalkwesties eisen.
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‘Het schrijfproces’ is een ander hoofdstuk. Ik probeer anderen bij te brengen hoe
informatie het best overgedragen kan worden, maar weet uit eigen ervaring hoe
moeilijk het is. ‘Gaat wel’ en ‘Je gaat vooruit’ stond er wel eens onder mijn opstellen
van de middelbare school. Helaas heb ik de leraar slechts één keer durven vragen:
‘Wat gaat er wel?’ en ‘Wat gaat vooruit?’ Hij vond het brutale vragen... Mijns inziens
gaat het nu juist om dat ‘wat’. Welke instrumenten kan ik schrijvers aanbieden opdat
zij met zo hoog mogelijk rendement hun taak: Informatieoverdracht, kunnen
vervullen? Ook al is de vraag (nog) niet volledig te beantwoorden, (‘Je moet ruiken
of iets goed geschreven is’, zei Karel van het Reve eens) Veering heeft de docent
wel bruikbaar materiaal gegeven in zijn artikel ‘Lezen en schrijven’. (36-2)
Leesbaarheid komen we in de loop der jaren vaker tegen. T.M.F. Steen: ‘Korte
zinnen’ (37-5), J. Veering (?): ‘Lof der lengte’ (37-8), P.H.J.M. van Caldenborgh:
‘Moeilijkheid meten’ (43-11), J. Veering: ‘Ridderzaal en huiskamer’ (45-7,8), P. van
Hauwermeiren: ‘Zinsbouw en leesbaarheid’ (45-9).
Voor de informatie-overdracht is de schrijfstijl natuurlijk van belang. Ook hieraan
besteedt Onze Taal aandacht. Een gevleugeld woord is voor mij een kop boven
een artikel van dr. (s-toen nog-) J. Bakker (37-10, 11): ‘Denken met het hoofd van
de lezer’. Zijn woord zou als motto kunnen gelden voor de discussie die Terwan en
Damsteegt in Orize Taal voerden (42-4 en 42-6,7) over ‘De taal van dichters en
technici’. Uit hun artikelen is mij duidelijk geworden wat het verschil is in taalgebruik
tussen beide categorieën, vanaf die tijd dateert mijn opmerking: ‘Het taalgebruik
van de technicus moet eenvoudig en conservatief zijn.’ Bij de vereiste eenvoud sluit
weer een artikel aan van H.E. Kater (43-4): ‘Het nut en onnut van stadhuiswoorden’.
Vanzelfsprekend moet ik over purisme praten, alleen al omdat de taal van de techniek
doorspekt is met ‘vreemde’ woorden. Onze Taal kan er natuurlijk ook niet omheen,
voor mij een gelukkig verschijnsel. Naast andere artikelen gebruik ik Veerings
‘Vreemd’ (36-9), ‘Achttien januari’ (42-5), en van de Belg W. Penninckx ‘Een Frans
experiment’ (45-3). De consequenties van het purisme laten zich namelijk prima
aantonen met behulp van verbannen Engels-Amerikaanse woorden uit de Franse
taal. Industrie du spectacle, pétrolier en aeroglisseur voor show-business, tanker
en hovercraft vergeten velen niet gauw meer. Vol trots kan ik dan ook nog vermelden
dat ook wij invloed hebben gehad op andere talen, bijvoorbeeld het Russisch; ik
haal dan het artikel aan van Leonid Krysen. (43-6)
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Bij de behandeling van de invloed op en van andere talen meen ik wel te spreken
in de geest van Onze Taal als ik het woord van prof. Huizinga aanhaalt ‘Een
overmatig purisme is een zonde tegen de cultuur.’ Aan het laatstgenoemde nummer
(43-6) bewaar ik trouwens toch goede herinneringen. Veering accepteerde een
bijdrage van mij: ‘Wat denkt U van een titel?’ Nog steeds put ik eruit als ik praat
over de eisen die aan een goede titel te stellen zijn.
Ik zou nog meer kunnen terugblikken. Onze Taal heeft aan zo veel onderwerpen
aandacht besteed, onderwerpen die ik behandel en waarvoor ik met graagte uit het
blad put. Spelling, voornaamwoordelijke aanduiding, terminologie, slecht
geformuleerde zinnen, werkwoordstijden, interpunctie,... Ook oefenstof draagt Onze
Taal aan. Velen kennen ‘Knelpunten van procedurele aard’ (43-6), omdat ik deze
tekst nogal eens laat samenvatten in maximaal 200 woorden en 8 zinnen. En één
van de voordrachten gehouden op een congres leg ik bij een cursus
voordrachtstechniek aan de deelnemers voor, met als opdracht: ‘Toets deze
voordracht inhoudelijk aan de normen die aan een goede voordracht te stellen zijn
en geef een beoordeling.’
Het is wel duidelijk: Onze Taal is voor mij een bruikbaar blad. De veelzijdigheid van
onderwerpen, het grote aantal auteurs, de leesbaarheid ook voor niet-nederlandisten
en de lage prijs doen mij de hoop uitspreken dat het blad nog lang zal verschijnen
en steeds meer geïnteresseerden aanspreekt. Als ik nog enkele suggesties mag
doen? Ik kijk verlangend uit naar artikelen die op een leesbare manier onderwerpen
behandelen als ‘Taal en de relatie met logica, psychologie, sociologie, de computer.’
En wie weet komt ‘Taal in de voordracht’ ook nog eens aan de orde. Dan heb ik nog
meer aan Onze Taal.
Bert Edens
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[Nummer 4]
Taal-verkeer(d)
Moeten wij de taal beschrijven of voorschrijven? Dat was de titel van het eerste
redactionele artikel van Veering, in het mei-nummer van Onze Taal in 1952. Hij
stelde deze vraag, als nieuwe redacteur, aan de lezers van Onze Taal. Nu,
vijfentwintig jaar later, heeft er weer een redactiewisseling plaats gehad. Het komt
de nieuwe redactie voor, dat de vraag van Veering nog steeds actueel is.
Er is echter veel veranderd sinds enkele vooraanstaande personen uit de kringen
van handel, pers en wetenschap het Genootschap Onze Taal oprichtten. Het
oorspronkelijk doel was, een dam op te werpen tegen de invloed van germanismen
die onze taal toen bedreigden. Langzamerhand is het doel uitgebreid tot verspreiding
van de kennis van het Nederlands en bevordering van een goed en doelmatig
taalgebruik. Onze Taal wil de vraagbaak zijn voor ieder die geïnteresseerd is in
taalverschijnselen, of in zijn dagelijkse praktijk met taalmoeilijkheden te maken heeft.
Het blad wil op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in
alle zaken die het taalgebruik betreffen. Het richt zich in het bijzonder tot degenen
die in hun beroep veel met taal te maken hebben: onderwijzend personeel,
journalisten, ambtenaren, ouders die hun kinderen leren praten enz. enz.
Wat wil nu eigenlijk zeggen: op taalkundig verantwoorde wijze? Betekent dat, dat
taalkundigen uitspraken kunnen doen over het goed of fout zijn van taaluitingen?
Op grond van welke criteria zouden zij dat moeten doen. De taalkunde beschrijft
immers alleen maar. (In de taalkunde is er steeds sprake van taakbeschrijving en
niet van taal-voorschrijving.) Dat wil zeggen: de taalkundige constateert dat sommige
taalvormen gebruikt worden, en hij probeert alle gebruikte vormen te verklaren.
Moet op grond van een taalkundige ‘regel’ besloten worden dat alle taalgebruik
dat zich aan die regel onttrekt fout is? Men zou evengoed kunnen opmerken dat de
regel fout is, als hij niet alle gebruikte taaluitingen waarop hij betrekking heeft omsluit.
Misschien is het zelfs onjuist om van ‘regels’ te spreken in de zin van bijvoorbeeld
verkeersregels. Verkeersregels zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat
weggebruikers weten waar ze zich aan te houden hebben. Het zijn voorschriften;
ze zijn eens vastgesteld en er mag, op straffe van een bekeuring, niet van afgeweken
worden. Is het de taak van Onze Taal voorschriften te stellen en bekeuringen uit te
delen? Wij menen van niet. Onze Taal registreert, constateert en trekt voorzichtig
conclusies.
Aan Michelangelo wordt de uitspraak toegeschreven: het beeld zit al in de steen,
de beeldhouwer hoeft enkel het overtollig gesteente weg te kappen. Afgezien van
de ‘waarheid’ van deze uitspraak kunnen wij analoog hieraan de vraag stellen: liggen
de regels van taalgebruik in de taal opgesloten, en hoeven wij ze alleen maar bloot
te leggen - ontdekken -, of besluiten wij op grond van een X-aantal waarnemingen
tot regel X, die bij een Y-aantal waarnemingen tot regel Y kan worden? Ontdekken
wij taalregels, of vinden we ze uit?
Wij kunnen taal beschouwen als een systeem van regels. De taalkunde heeft als
doel een zodanig systeem van regels te formuleren dat met behulp daarvan verklaard
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wordt hoe taal functioneert. Een sluitend regelsysteem is tot nu toe niet gevonden.
Dat wil zeggen: wat ongrammaticaal is, valt wel buiten de regels, maar hoeft daarmee
nog niet buiten de taal te vallen. Wat vandaag buiten de regels valt hoeft niet
noodzakelijk morgen ook buiten de regels te vallen. Onze Taal heeft hier een
(on)dankbare taak vraagbaak te zijn voor taalgebruikers die willen weten ‘hoe het
nu eigenlijk moet’, ‘of zus en zo nu eigenlijk wel mag’, ‘of dit en dat eigenlijk niet
ongrammaticaal (= on-Nederlands) is’. In het woord eigenlijk ligt het probleem:
Eigenlijk is het fout, maar het wordt dat hoe
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langer hoe minder. Het taalverzorgende aspect van Onze Taal vindt hierin zijn
voedingsbodem, en tevens zijn bestaansgrond.
Is taalverzorging hetzelfde als taalzuivering? Van taalzuivering kan slechts sprake
zijn als wij taalregels als voorschriften opvatten, of taalwetten als gegeven in de taal
zelf: wat niet tot de regels hoort is fout en moet uitgebannen worden. Taalverzorging
is van heel ander kaliber. Het gaat er daarbij niet zozeer om bekeuringen te maken
op grond van overtredingen maar om het streven van veel taalgebruikers aan te
sluiten bij wat andere taalgebruikers welvoeglijk vinden, het streven zich te
conformeren aan de regels zoals die op een gegeven moment gelden. Ook al zit
het beeld dan misschien niet in de steen verborgen, we kunnen proberen er een
mooi beeld van te maken.
Veel wordt er geklaagd over de invloed van het Engels, Duits en Frans op het
Nederlands. Hoe moeten we onze taal ‘zuiver’ houden? In Frankrijk hebben ze wel
een antwoord op deze vraag: een commissie die bekeuringen uitdeelt aan instellingen
die zich bedienen van het ‘franglais’, het verengelste Frans. Dit zou in Nederland
niet mogelijk zijn. Uiteraard moeten we niet uit luiheid of pronkzucht uitdrukkingen
uit andere talen overnemen. Maar we kunnen ook niet zomaar onze grenzen sluiten.
Het probleem is: hoe vinden we een middenweg? Ook het Nederlands heeft op zijn
beurt invloed op andere talen; denk bijvoorbeeld aan de woorden ‘polder’ en
‘apartheid’. En, niet alleen het Nederlands ontleent woorden aan andere talen. Het
Duitse woord ‘Berufsverbot’ bijvoorbeeld is ook doorgedrongen in het Engels, het
Frans en het Italiaans: the berufsverbot, le berufsverbot, il berufsverbot. Over het
gebruik van buitenlandse woorden is het laatste woord nog niet gezegd. Maar wel
staat vast, dat het taalgebruik zich gelukkig niet laat dwingen in het keurslijf van
regels en voorschriften.
Heel interessant vinden wij een vergelijking tussen het Nederlands en andere talen.
Wij willen graag meer aandacht besteden aan de vragen: Hoe zien buitenlanders
onze taal? Wat valt hun daarin op? Wat vinden ze moeilijk? We willen hiertoe een
serie openen onder de titel ‘Onze Taal Buitenslands’. Aan de docenten Nederlands
aan buitenlandse universiteiten hebben wij gevraagd om samen met hun studenten
een bijdrage te leveren. Wellicht bestaat de mogelijkheid dat abonnees op Onze
Taal gaan corresponderen met Nederlandsstuderenden in het buitenland.
Hierop aansluitend, in het kort nog een opmerking over de verhouding tussen het
Nederlands en het Vlaams, voor veel Nederlanders nog een vreemde taal. Vorig
jaar is er een rapport verschenen onder de lange titel: Ontwerp voor een Nederlandse
Taalunie, rapport van de werkgroep ad hoc inzake de oprichting van een
Belgisch-Nederlands orgaan van samenwerking en advies op het gebied van de
Nederlandse taal en letterkunde. De gedachten die in dit rapport zijn neergelegd
lijken ons bijzonder waardevol. Binnenkort volgt een bespreking van dit rapport in
ons maandblad. Ook het komende congres zal zich bezighouden met dit onderwerp.
Waarschijnlijk kunnen dan de contacten met onze zustervereniging in België, De
Vlaamse Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal (V.B.O.), verstevigd worden.
Niet alleen de verschillen tussen het Nederlands en andere talen kunnen in ons
tijdschrift aan bod komen. Wij willen ook graag aandacht blijven besteden aan de
verschillende vormen van taalgebruik binnen de Nederlandse taalgemeenschap:
de afstand die er bestaat tussen de taal van de Drentse boer en de Katwijkse visser;
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de taalverschillen die samenhangen met leeftijd, het man of vrouw zijn, de sociale
klasse, de situatie en het werk. Uiteraard komen ook aan de orde: het onderscheid
tussen gesproken en geschreven taal en de verschillen tussen het taalgebruik van
vroeger en nu. Op al deze punten zijn er verschillen aan te wijzen in klanken,
woordgebruik en zinsbouw. Soms is die rijkdom aan variëteiten heel moeilijk onder
woorden te brengen. Maar we hopen nog eens een beroep op u te kunnen doen
via taalenquêtes.
Taal kan men tenslotte ook beschouwen als communicatiemiddel. Wij communiceren
- spreken, schrijven, luisteren, lezen - met behulp van taal. Taal maakt hier onderdeel
uit van een groter geheel: het communicatieproces. En hier gelden niet alleen
taalkundige of literaire regels. In het communicatieproces gaat het niet zozeer om
bloemrijke taal of om correcte, verzorgde taal maar om duidelijke taal. Vooral de
laatste jaren is in Onze Taal aan dit aspect veel aandacht besteed, en terecht vinden
wij. Bij dit onderwerp komen dan vragen aan de orde als: Wie is de schrijver? Wie
is de lezer? Welk standpunt heeft de zender? Wat wil hij van de ontvanger gedaan
krijgen als die zijn boodschap heeft gekregen? Welke factoren belemmeren het
communicatieproces? Welke stijl moet de schrijver kiezen? Met sommige van deze
vragen komen we buiten het gebied van onze taal maar niet buiten Onze Taal.
Het doel ‘verspreiding van de kennis van het Nederlands’ willen wij nastreven door
resultaten van de taalkunde en andere wetenschappen die zich met taal
bezighouden, op een prettig leesbare manier onder uw aandacht te brengen. Wij
denken hierbij aan nieuwe inzichten op het gebied van grammatica en betekenisleer,
de resultaten van het leesbaarheidsonderzoek en aan vragen als: Hoe functioneert
taal? Wat houdt het leesproces in? Wat is de band tussen taal en psychologie,
sociologie en logica? Hoe leert een kind praten? Hoe leren wij een vreemde taal?
enz. enz.
Onze Taal is geen wetenschappelijk tijdschrift, noch voor de letterkunde, noch voor
de taalkunde, noch voor de taalbeheersing. Deze drie gebieden hebben hun eigen
tijdschriften, maar hiermee is niet gezegd, dat ze niet tot onze taal met en zonder
hoofdletter behoren. Het eigene en unieke van Onze Taal is, dat het op alle gebieden
van taalgebruik registreert en adviseert. En niet alleen voor de letterkundige, de
taalkundige, de leraar, de taalzuiveraar of de taalhobbyist, maar voor elke
taalgebruiker. Niet alleen de vakman is aan het woord in Onze Taal, maar ook en
vooral de taalgebruiker in welke hoedanig-
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heid dan ook. Onze Taal is beperkt in omvang, maar er is plaats voor iedereen die
taal gebruikt en weten wil hoe anderen dat doen.
Tot besluit nog twee opmerkingen: Wij laten elke mening - ook al zijn wij het er
niet mee eens - aan bod komen, mits deze goed is gemotiveerd. En verzoeken om
een bepaald taalprobleem aan de orde te stellen, zullen wij steeds inwilligen. Wel
kan het voorkomen, dat u dan enkele maanden moet wachten tot wij in staat zijn
het probleem overzichtelijk te behandelen. En dat zal problemen genoeg geven bij
Onze Levende Taal.
P.H.M.J. van Caldenborgh
J. Renkema

Over spelling is het laatste woord nog niet gezegd
Over spelling is het laatste woord nog niet gezegd. Deze zin, of iets van gelijke
strekking, is al heel wat keren uitgesproken. Steeds weer bleek zo'n voorspelling
ook uit te komen. Opnieuw is de voorspelling uitgekomen door het verschijnen van
een boeiend artikel van G. Geerts, J. van den Broeck en A. Verdoodt. Het artikel
heet: ‘Successes and failures in Dutch spelling reform’, en is opgenomen in het
boek Advances in the creation and revision of writing systems ed. J.A. Fishman,
Den Haag/Parijs, 1977. De zesenzestig bladzijden van Geerts c.s. gaan over de
geschiedenis van de Nederlandse spelling, over allerlei vroegere spellingen en
spellinghervormers, over Siegenbeek en de spelling van De Vries & Te Winkel, over
Kollewijn en Marchant, over het Groene Boekje en tenslotte over de Commissie
Pée-Wesselings. Van de periode vóór 1947 geven ze alleen een samenvattend
overzicht van wat daarover bekend is. Het belangrijkste stuk gaat echter over de
veranderingen van 1947-1954 en over de voorstellen van de Commissie
Pée-Wesselings van 1969. Daarbij ging het hun in de eerste plaats om de reacties
op die veranderingen en voorstellen. Er is heel wat materiaal verzameld en geordend.
Het is een echt wetenschappelijk artikel, met allerlei informatie die nauwkeurig
verantwoord wordt maar die geen mens interesseert.
Bijzonder aardig is evenwel het overzicht van argumenten pro en contra
spellingvereenvoudiging. Uit een grote verzameling kranteartikelen, opstellen,
interviews, enz. hebben de auteurs de argumenten van voor- en tegenstanders
bijeengelezen. Samen blijken dat er nog geen twintig te zijn. Dat betekent, dat in al
die honderden artikelen uit de spellingstrijd steeds maar weer dezelfde argumenten
gebruikt werden. Dat klopt met de ervaring van wie de discussies indertijd gevolgd
heeft. Alle opgesomde argumenten zijn geijkt en vertrouwd. Als je ze op een rijtje
zet, realiseer je je nog eens hoe weinig nieuws eronder is.
Een paar van de belangrijkste zijn bijvoorbeeld: spelling-onderwijs vergt veel te
veel tijd op school en daarom moet de spelling eenvoudiger worden; een
vereenvoudiging van de spelling tast het vertrouwde woordbeeld aan en zoiets
bemoeilijkt het lezen; een nieuwe spelling doet afbreuk aan de banden met de ons
omringende culturen en met eigen vroegere cultuuruitingen; spellingvereenvoudiging
verkleint de sociale ongelijkheid. Het zou weinig moeite kosten er meer op te noemen.
In het artikel van Geerts c.s. staan ze allemaal keurig bij elkaar. Gezien de grote
hoeveelheid verwerkt materiaal, zal het gegeven overzicht wel tamelijk compleet
zijn.
Het is goed om hierbij te bedenken dat de bedoelde wijzigingen en
wijzigingsvoorstellen bijna geheel neerkomen op een systematischer toepassing
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van het fonologische principe: een één-op-één-verhouding tussen klank en letter.
Hoewel Geerts en de zijnen dat niet noemen, is in vele discussies een verdere
aanpassing van de spelling aan het spreken blijkbaar een doel op zichzelf. Een
spelling die ‘fonologischer’ is, is alleen daarom al beter. Men zou dit het fonologische
argument kunnen noemen.
De reeks argumenten typeert een spellingstrijd. De argumenten samen zijn als het
ware karakteristiek voor wat er toen gaande was, ze geven daarvan een hoogst
interessant beeld. De laatste jaren is er echter een en ander veranderd, waardoor
het geschetste beeld niet meer geldt voor de situatie van nu. Hierbij kunnen we in
het midden laten wat precies ‘de laatste jaren’ zijn. Het is voldoende om vast te
stellen dat de accenten tegenwoordig anders liggen, dat er nieuwe geluiden klinken
en oude verstommen, kortom dat het ‘klimaat’ nogal ingrijpende veranderingen heeft
ondergaan. In het artikel van Geerts c.s. wordt daar natuurlijk niet over geschreven,
want zij onderzochten een stukje geschiedenis. In verschillende opzichten waait de
wind nu uit een heel andere hoek. Aan de hand van zes punten zal ik proberen dat
te verduidelijken.
In de eerste plaats zijn er binnen de taalwetenschap belangrijke veranderingen
geweest. Eén daarvan is dat de opvattingen over wat een foneem is, nogal veranderd
zijn. Tegenwoordig zullen vele taalkundigen niet meer zo makkelijk als voorheen
de fonemen van een taal aanwijzen. En wat ze dan uiteindelijk wèl een foneem
noemen, is zo abstract dat dat niet best correspondeert met de gehoorde
spraakklanken. De meningen zijn meer verdeeld dan ooit. Met als gevolg dat de
overeenstemming over de taalkundige grondslag voor een fonologische spelling
veel minder is geworden.
Een tweede kwestie is de toenemende twijfel over wàt eigenlijk een betere spelling
is. Betekent dat, dat een spelling gemakkelijker te leren is, of betekent het dat ze
zich beter laat lezen? Velen houden het er nu op, dat een spelling die kinderen
gemakkelijk kunnen leren niet zo geschikt is voor een redelijk niveau van schriftelijk
taalgebruik en dat, omgekeerd, een spelling die zich op dat niveau redelijk goed
laat schrijven en lezen, voor kinderen te moeilijk is. Er schijnen aanwijzingen te
bestaan dat een consequent fonologische spelling makkelijker te leren is, maar
moeilijker om te lezen. Bij het lezen immers ontcijfert men niet letter voor letter,
maar neemt men veel grotere gehelen waar: woorden of zelfs groepen woorden.
Dan kan het belangrijk zijn dat de spelling ook iets van de structuur van de woorden
aangeeft, desnoods ten koste van de nauwkeurigheid in het weergeven van de
uitspraak. Voor de lezer gaat het erom, dat de spelling datgene biedt wat hij als
lezer nodig heeft. Welnu, dat is vermoedelijk
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niet in de eerste plaats de opeenvolging van fonemen, maar bijvoorbeeld
aanwijzingen voor de woordstructuur. Bepaalde vaste stukken van woorden worden
dan steeds op dezelfde manier gespeld, ongeacht de uitspraak. Een spelling die
dàt doet, noemen we een morfologische spelling. Onze huidige Nederlandse spelling
zit er tussen in: een beetje fonologisch en een beetje morfologisch. Het blijkt dat
veel schoolkinderen juist met de laatstgenoemde aspecten van de spelling moeite
hebben, (paard in plaats van paart bij paarden; hij wordt in plaats van wort bij worden
en hij loopt; enz.)
In de derde plaats kunnen we wijzen op nieuwere theorieën binnen de
onderwijspsychologie. Voor het spelling-onderwijs kunnen we dat als volgt kort
samenvatten: als onze spelling moeilijk te leren is, kan dat betekenen dat die spelling
te moeilijk is; maar het kan ook betekenen dat we kinderen niet op de juiste leeftijd
de juiste dingen leren. Misschien is spelling iets dat je beter pas aan 10- of 12-jarigen
kunt onderwijzen dan aan 6- à 8-jarigen. Een heleboel moeilijkheden van onze
spelling vloeien voort uit de morfologische aspecten ervan. Een kind van 6 of 8 kan
wellicht een prima-fonologische spelling best onder de knie krijgen, maar niet een
meer morfologisch opgezette spelling. Zou nu om de een of andere reden
(bijvoorbeeld om de leesbaarheid) desondanks een spelling van het laatste type de
voorkeur verdienen, dan zou het wel eens beter kunnen zijn, de kinderen hiermee
pas aan boord te komen als ze iets ouder zijn. Dan pas hebben ze een zodanige
taalkennis dat ze die goed kunnen leren.
Een vierde verandering aan het spellingfront is de toegenomen belangstelling voor
de sociologische kant van de zaak. Een nieuwe spelling kan op zichzelf voortreffelijk
zijn, maar toch op grote weerstanden stuiten. Ook al zijn zulke weerstanden dikwijls
niet erg redelijk, ze zijn er nu eenmaal en men moet er rekening mee houden.
Sociologen en sociolinguisten zijn de laatste jaren in spelling-discussies een hartig
woordje mee gaan spreken.
In de vijfde plaats moet er op gewezen worden, dat de laatste tijd veel vaker dan
voorheen moeilijkheden worden verwezen naar de wetenschap: dat en dat zou eerst
eens wetenschappelijk uitgezocht moeten worden. Aangezien er op het gebied van
de spelling bijzonder weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan is, is zo'n verwijzing
bijna altijd raak. Het betekent overigens dat voorlopig allerlei beslissingen en
uitspraken worden opgeschort en uitgesteld. Of dit ooit tot meer gefundeerde
standpunten zal leiden, kan men met enig recht betwijfelen. Binnen de wetenschap
worden zelden concrete antwoorden en meestal extra problemen gevonden.
Bovendien zijn er heel wat zaken die zich nu eenmaal niet lenen voor
wetenschappelijk onderzoek.
Als laatste in deze reeks van zes, is er de omstandigheid dat de maatschappelijke
waarde van correct spellen lijkt af te nemen. Er komen steeds meer mensen, ook
in het onderwijs, die niet zo zwaar tillen aan spelfouten. Het belang van
spelling-onderwijs staat dikwijls ter discussie. Aan de zes hierboven genoemde
punten kunnen misschien best enige andere toegevoegd worden. Voorlopig zullen
we het echter hierbij laten. Het zal duidelijk zijn dat het algemeen gevoelen omtrent
spellingverandering drastisch veranderd is. De spellinghervormers van tien of twintig
jaar geleden hebben de wind tegen gekregen, veel meer dan destijds ooit het geval
was. Niet doordat er zoveel betere argumenten uitgedacht zijn, want dat is nauwelijks
het geval. Wel worden er ten dele andere argumenten gebruikt. De zes genoemde
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veranderingen van hierboven hebben dit met elkaar gemeen, dat ze zich allemaal
verzetten tegen een spellingvereenvoudiging in fonologische zin op korte termijn.
De tijd van spellingvereenvoudigingen lijkt voorbij. Al hoeft dat niet te betekenen
dat er niet meer over spelling wordt nagedacht en geschreven. Over spelling is het
laatste woord nog niet gezegd.
J.M. van der Horst

Vertaalwedstrijd troonrede
Enkele dagen na Prinsjesdag 1976 hebben de eindexamenleerlingen van de O.G.
Heldring-Mavo in Den Haag onder leiding van hun lerares Nederlands, mevrouw A.
Reitsma, een vertaling van de troonrede overhandigd aan de heer Vondeling, de
voorzitter van de Commissie Duidelijke Taal. De Commissie Duidelijke Taal probeert
een antwoord te vinden op de vraag: Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan de
verbetering van het taalverkeer tussen overheid en burger? In de commissie, die
in 1973 is ingesteld, zitten naast de voorzitter van de Tweede Kamer
vertegenwoordigers van enkele departementen en andere overheidsinstanties. Ook
het Algemeen Nederlands Verbond, het Genootschap Onze Taal en de Parlementaire
Pers zijn vertegenwoordigd.
In een gesprek met de leerlingen van de O.G. Heldring-Mavo over de pogingen van
de Commissie Duidelijke Taal om de taal van de overheid te verduidelijken, kwam
ook de vraag naar voren: Hoe zouden andere leerlingen de troonrede vertalen?
Deze vraag bracht de commissie op het idee een vertaalwedstrijd te organiseren
voor de bovenbouw-klassen van de middelbare scholen.
In een brief aan de docenten Nederlands werden de volgende voorwaarden
genoemd:
1. De inhoud van de vertaling moet overeenkomen met die van de oorspronkelijke
tekst.
2. De tekst moet geschikt zijn om voor te lezen.
3. De zinsvolgorde moet logisch en helder zijn.
4. De zinsbouw en het woordgebruik moeten eenvoudig zijn.
De commissie kreeg zestien vertalingen binnen. Ze werden beoordeeld door een
jury die bestond uit:
A. Vondeling, voorzitter van de Tweede Kamer.
H.J.M. Vrouwenvelder, vice-voorzitter Commissie. Duidelijke Taal.
D. van Duyne, plv. secretaris-generaal Algemene Zaken.
J. Veering, lector toegepaste taalkunde, T.H. Delft.
J. Renkema, taalkundig adviseur, Staatsuitgeverij.
Het beoordelen van de zestien vertalingen was een moeilijk karwei. Aan alle teksten
was bijzonder veel zorg besteed. De jury was verrast door de talrijke goede vondsten
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en door de treffende vertalingen van moeilijke woorden. Uiteindelijk - ‘na ampele
overweging’ zoals dat in Den Haag heet - kwam de jury tot de conclusie dat de
Gereformeerde Scholengemeenschap uit Amersfoort de beste vertaling had gemaakt
van de troonrede 1976. Voor een eervolle vermelding kwamen in aanmerking de
vertalingen van de Rijksscholengemeenschap Hamaland te Winterswijk en het
Lauwerscollege te Buitenpost.
Het viel de jury op dat een groot aantal zinnen door bijna alle scholen verkeerd
zijn vertaald. Waarschijnlijk ligt dit aan de moeilijkheidsgraad van de oorspronkelijke
tekst. Het geeft te denken als bovenbouw-leerlingen onder leiding van hun leraar
Nederlands er niet in slagen een tekst, bestemd voor alle Nederlanders, zonder al
te veel fouten te vertalen! Voor de uitdrukking ‘individuele bedrijven’, vond de jury
de vertalingen: ‘aparte bedrijven’, ‘kleine bedrijven’, ‘afzonderlijke bedrijven’,
‘alleenstaande bedrijven’ en ‘zelfstandige bedrijven’.
Opvallend waren de fouten bij de vertaling van de zin over de inflatiecorrectie.
Gelukkig hebben de inzenders bijna allemaal een poging gewaagd om deze moeilijke
zin te herschrijven. Hieronder volgt eerst de zin uit de troonrede met daaronder de
zeventien vertalingen. Zestien uit de vertaalwedstrijd en de vertaling van de
Heldring-Mavo. De vertalingen met een asterisk zijn door de jury goedgekeurd. De
andere zijn afgekeurd omdat ze naar het oordeel van de jury de inhoud niet goed
weergeven, of te dicht bij de oorspronkelijke tekst liggen.
Troonrede 1976:
De inflatiecorrectie zal voor 80% worden toegepast.
Vertalingen:
1. Van de waardevermindering van het geld wordt 80% vergoed.
2. De vermindering van de waarde van het geld zal voor 80% worden verbeterd.
* 3. Door inflatie betalen we veel teveel belastingen, daar krijgen we 80% van terug.
4. De lonen zullen voor 80% worden aangepast aan de geldontwaarding.
* 5. De geldontwaarding veroorzaakt schijnbaar hogere inkomens waardoor men
ten onrechte meer belasting moet betalen. Om dat voor het grootste deel recht
te trekken, worden de belastingtarieven voor 80% aangepast.
6. De inflatiecorrectie zal voor 80% worden toegepast.
7. De inflatie-correctie gaat voor 80% door.
* 8. De tegemoetkoming in de belasting ten gevolge van de waardevermindering
van het geld, de z.g. Inflatiecorrectie, zal volgend jaar 80% bedragen.
9. De aanpassing van de inkomsten aan de geldontwaarding zal voor tachtig
procent plaatsvinden.
10. De lonen zullen met 80% van de geldontwaarding verhoogd worden.
11. Het plan om de geldontwaarding tegen te gaan zal voor 80% worden uitgevoerd.
12. De vergoedingen in verband met de gestegen prijzen worden uitgekeerd.
13. We kunnen de inflatie met 80% tegengaan.
14. De herziening van de geldontwaarding zal voor 80% worden toegepast.
*15. De in de wet geregelde aanpassing van de tarieven van de loon- en
inkomstenbelasting om de drukverzwaring als gevolg van de inflatie teniet te
doen, wordt voor 80% toegepast.
16. De geldontwaarding zal voor 80% worden goedgemaakt.
17. De tekorten die t.g.v. de inflatie ontstaan, zullen voor 80% door de regering
worden gedekt.
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Toevallig stond deze moeilijke zin uit de belastingparagraaf ook het jaar daarvoor
al in de troonrede: ‘In de loon- en inkomstenbelasting wordt een correctie voor de
geldontwaarding voor 80% toegepast,...’ Deze zin is door Vondeling en mij als volgt
vertaald: ‘Door de geldontwaarding betaalt iedereen meer loon- en
inkomstenbelasting. De gevolgen hiervan maken wij voor 80% ongedaan,...’ Deze
vertaling is toen goedgekeurd door de departementen. Zie Anne Vondeling en Jan
Renkema, De troonrede van Ridderzaal naar huiskamer, Den Haag, Staatsuitgeverij
1976. In de toelichting op onze vertaling stond: ‘Deze moeilijke zin over de correctie
voor de geldontwaarding in de loon- en inkomstenbelasting is zonder uitleg nauwelijks
te begrijpen. Hoevelen zouden hier de goede verstaander zijn die aan een half
woord genoeg hebben?’
Het is jammer dat de samenstellers van de troonrede zich hiervan niets hebben
aangetrokken. De vertalingen van de troonrede 1976 bewijzen dat wij gelijk hebben
gehad. Wij zijn benieuwd naar de volgende troonrede en uiteraard ook naar andere
overheidsteksten die voor de burger zijn bedoeld. De troonrede diende alleen maar
als voorbeeld om onnodig moeilijk taalgebruik aan de kaak te stellen.
J. Renkema

Komma's van Couperus
Het systematisch en goed gebruik van de komma behoort tot de hoogste verfijningen
van het taalgebruik, die in Nederland denkbaar zijn. Er zijn ook slechts weinig
schrijvers die op dit punt (de komma, dus) de perfectie bereiken. Slechts weinigen
beschikken over ‘plain comma sense’, zoals L. Foley in The Journal of Technical
Writing and Communication het probleem aanduidde, dat voor Engelstalige schrijvers
even groot is als voor de Nederlandse; misschien troost u dit laatste.
Nu wordt het de schrijver in Nederland ook niet erg gemakkelijk gemaakt door de
willekeur, vaagheid of onvolledigheid der richtlijnen die de diverse taalgidsen geven
voor het gebruik van komma's. Nederlands dikste (meer dan 400 blz.), oudste en
bekendste (10e druk) gids voor schriftelijk rapporteren bijvoorbeeld geeft over de
komma de volgende drie zinnetjes, waar u weinig wijzer van wordt.
‘Anders dan voor de punt bestaan voor het gebruik van de komma geen vaste regels.
Een komma is een teken dat een rust aangeeft, het maakt een lange zin
overzichtelijk, een minder geslaagde zin nog aanvaardbaar. Twijfelt men, laat dan
de komma weg.’
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Ik vind de tweede zin, ook al staan er zelfs twee komma's in, toch totaal
onaanvaardbaar, om niet te zeggen: nonsens.
Dan is mij het voorbeeld van Louis Couperus heel wat liever. Deze grootste stilist
van de Nederlandse taal beschreef dezelfde willekeur van het kommagebruik heel
wat luchtiger, zelfs spottender dan ons hedendaagse leerboek. In Couperus' bundel
‘Van en over mijzelf en anderen’ staat een aardig cursiefje (Couperus noemde het
‘feuilleton’) waarin zijn vriend Jan hem een tekst laat lezen ter goedkeuring.
‘Maar Jan!’ zegt hij, héél verwonderd. ‘Het is waarachtig wel goed, wat je daar
hebt samengeflanst! Het is geestig, en er is stijl in! Je beweerde, dat je nooit kon
schrijven! Je kan heel goed schrijven! Je moet maar eens méér met een feuilleton
voor me invallen.....’
(‘Dat nóóit!’ zei Van Speijk!)
‘Alleen,’ zegt Louis en leest vluchtig de bladen over, die hij mij uit de trillende
vingers genomen heeft, ‘er mankeert iets aan, Jan... Maar dàt is gemakkelijk te
verhelpen.....’
‘En wat mankeert er dan, Louis?’ vraag ik, gevleid, en nieuwsgierig. ‘Komma's,
beste Jan’, zegt Louis kalm en een beetje droog. ‘Komma's. Vergeet nooit, Jan, als
je weer schrijven gaat, dat komma's je halve stijl maken. Maar zoals ik zeg, het is
een gemis, dat heel gemakkelijk is te verhelpen. Geef mij dus’ - voltooit Louis - ‘maar
even dat antieke Chinese ivoren doosje aan, dat, schuin, drie centimeter vanaf mijn
inktkoker staat, Jan....’
Ik vond het ivoren doosje dàdelijk en bracht het aan Louis, die zich half oprichtte
vanaf de gouden kussens. Zijn ‘slanke vingers’ openden voorzichtig het doosje en
tussen de tippen dier vingers nam Louis sierlijk, zoals een vroegere markies snuif
nam, een hoopje komma's en strooide die over de bladen heen mijner ‘Belangrijke
Mededelingen’.....
Ook hier vindt u geen richtlijnen, want Couperus schreef geen leerboek. Misschien
komt er iemand anders nog wat positiever op de komma terug om u wel wat
duidelijker houvast te geven.
A.J. Vervoorn

Reclametaal
Tot de bescheiden, maar kenmerkende attributen van onze huidige beschaving
behoren de prentbriefkaart zakjes-met-reclame van de kantoorboekhandel. Leest
u deze reclame? Over het algemeen heeft u daar geen behoefte aan: u kocht uw
kaarten met een ander doel, dan waarheen de reclame u wil leiden. Soms echter
kan zij een bron van inspiratie zijn.
Juist wilde ik zulk een zakje bij het oud-papier leggen, zodat het opnieuw een
nuttige functie kon vervullen, toen ik besefte, dat zijn tekst het maakte tot een
document van taalkundige, ja cultuurhistorische waarde.
Deze tekst luidde als volgt:
Agfamatic Pocket
mit sensor + repitomatic.
In welke taal is deze tekst gesteld?
Een woord-analyse bracht mij in een moeilijk dilemma.
De tekst bevat drie woorden - die tot geen taal behoren, omdat het geen woorden
zijn, maar schijnwoorden: ‘Agfamatic’; ‘sensor’ ‘repitomatic’. Er blijven maar twee
woorden over: ‘Pocket’ en ‘mit’. Het eerste is zuiver Engels, het tweede zuiver Duits.
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Zetten wij de resultaten van onze woord-inventarisatie op een rijtje, dan schijnen
de kansen voor het Engels het grootst: ‘Pocket’ is een ‘naamwoord’, ‘mit’ slechts
een woord met een verbindende, dus secundaire functie. Hoewel de drie
schijnwoorden niet mee mogen doen, hebben zij alle drie meer een Engelse dan
een Duitse habitus. Echter: de woord-inventarisatie blijkt hier niet de goede methode:
onderzoeken wij de ‘zins’ bouw van de mededeling, dan komen wij tot een veel
sneller en veel exacter resultaat: er is dan geen twijfel mogelijk: het woordje ‘mit’
stempelt de tekst tot een mededeling in de Duitse taal!
Wij kunnen ons erover verbazen, welke determinerende macht het woordje ‘mit’
hier blijkt te bezitten.
Wij kunnen ons verder verbazen over de zéér smalle basis, waarop deze macht
berust: op de basis van de letter i. Immers, vervangt men deze letter door een e,
dan is deze tekst even onbetwist een Nederlandse als hij voorheen een Duitse was.
Wij kunnen ons wederom verbazen over de opzienbarende eenvoud van deze
vertaling van het Duits in het Nederlands (over het algemeen geen gemakkelijke
opgave, wanneer men niet in omschrijvingen wil vervallen). Daarboven is de vertaling
van een exactheid, die anders nooit wordt bereikt, wegens het verschil in taalkarakter.
De Duitse en de Nederlandse tekst zijn naar zin en inhoud identiek!
Hoe is dat mogelijk?
Omdat het levend zinsverband hier in werkelijkheid niet meer bestaat! Wat wij
zien is slechts de buitenkant: het uiterlijk omhulsel, leeggegeten door de reclame,
die zich meester maakt van het woord, dit vervormt, en gebruikt voor andere
doeleinden dan waarvoor het is bestemd. Het is er mee als met de rups, die de
larven bergt van de sluipwesp: uiterlijk lijkt hij volkomen gaaf, maar het blijkt slechts
de buitenkant te zijn, inwendig is hij leeggegeten.
In onze tekst is dit leegeten van nabij te volgen, in symbolische duidelijkheid. Het
eerste woord ‘agfamatic’, bestaat uit twee onderdelen: ‘agfa’ en ‘-matic’. In het eerste
herkent u de parasiet: het foto-merk Agfa; in het tweede herkent u de prooi: het
woord ‘automatic’: het ‘lichaam’, ‘auto’, hetwelk het begrip van het in zichzelf.....
insluit is reeds opgeslokt, alleen het ‘staartgedeelte’, ‘-matic’, steekt nog naar buiten!
Zo ligt de tekst voor ons, als een tot in de kern vermolmde taal. Wij kijken ernaar
als naar een vermolmde balk. Deze lijkt een stevig stuk hout, maar hij draagt niet
meer: je prikt er zo doorheen. Het is slechts een buitenkant, die je ziet: inwendig is
hij vergaan; bij de eerste aanraking valt alles uiteen. Evenzo is het met onze tekst:
het eerste woord brak reeds onder onze ogen uiteen maar ook beide stukken zijn
(taalkundig) niets meer waard. ‘Agfa’ is in het geheel geen woord, doch een stel
letters; ‘-matic’ is slechts een staartje, zonder lichaam; ‘sensor’ is een na-maakwoord,
dat geleerd, en daardoor imponerend klinkt.
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‘Repito’ is een onbegrijpelijk brokstuk van iets onherkenbaars; en ‘-matic’ zal wel
weer ons staartje zijn, nu tweedehands gebruikt. In deze molm zijn slechts twee
intacte stukken overgebleven: ‘Pocket’ en ‘mit’: de beide ‘echte woorden’. Het zijn
de schroef en de spijker, die zich uit de molm laten trekken. Hiervan is de schroef
echter reeds danig verroest: ‘Pocket’ is ‘zaj’ en niet ‘zak-fototoestel’, zoals de
afbeelding die de tekst vergezelt, ons wil doen geloven.
Alleen het kleine ‘mit’ is nog springlevend; het heeft zijn eigen oorspronkelijke
functie onaangetast behouden; Het was dan de baas, zoals wij zagen.
P.T. Kipp
Utrecht

Varieteit en variete
Proeve van een jargon-woordenboek met alternatieve verklaringen (handig bij het
lezen en beluisteren van de massamedia):
afbouwen - 1. de bouw voltooien, zodat er niets meer aan te doen valt; 2. slopen,
zodat er ook niets meer aan te doen valt.
afstandelijk - onverschillig; hij gedraagt zich afstandelijk: 't kan 'm geen donder
schelen.
centraal staan - term uit het spel ‘blindemannetje’: wie geblindoekt midden in de
kring wordt gezet, staat centraal.
conflictsituatie - (tussen meer personen) herrie; (bij een individu) hij bevindt zich
in een -: hij zit te dubben.
‘Exact!’ - (als antwoord op om bevestiging vragende zin:) ‘Krek!’
functioneren - (van zaken) werken; (van personen) gewoon doorgaan.
inschatten - schatten na een aanloopje, zich warmschatten (vgl. zich warmlopen
voor een wedstrijd).
locatie - gewoon: plaats.
maatschappelijk-politieke prioriteiten - dingen die zekere groepen meteen willen
hebben.
middels - door middel van, maar, in Duitse licentie, tot één woord verkort ter
bevordering van de Europese eenwording.
omduiden - zó lang naar iets wijzen dat het omtuimelt. opstellen - zich onzuiver
-: (politiek) de zaak flessen. overstijgen - in taalgebruik boven zijn krachten gaan.
planning - alles wat niet no-planning betekent.
realiseren - duvelstoejager bij conjuncturele schaarste aan de juiste werkwoorden.
renovatie - vernieuwing van woningen of gehele wijken. rehabilitatie - idem, ook
al zegt de gemeenteraad dat 't allemaal verschillende dingen zijn.
vinden - zich ergens in -: bijkomen na dronkenschap op een meestal vreemde
plaats.
voorliggend - voorliggende stukken: Kamerstukken die een voorsprong hebben
op andere Kamerstukken, maar óók nog lang niet afgehandeld zijn.
M.C. Godschalk

Taalkundig feminisme?
Natuurlijk ben ik een voorstander van gelijkheid tussen mannen en vrouwen - wie
zou trouwens durven beweren dat hij dat niet is? - maar sommige mensen schijnen
nu de vroegere achterstand van de vrouw te willen goedmaken door een overmatig
gebruik van ‘haar’ en ‘der’.
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Meer en meer komt men tegenwoordig in de pers en zelfs in regeringsstukken
het gebruik van het vrouwelijke bezittelijk voornaamwoord tegen bij mannelijke of
onzijdige woorden. ‘Raad’ is vanouds mannelijk, maar dat weet bijna niemand meer.
Nu meen ik, dat de regel is: als je het niet weet, gebruik dan maar de mannelijke
vorm en spreek dus bijv. over de tafel en zijn poten. Maar men leest tegenwoordig
geregeld over de gemeenteraad en haar vergaderingen, de staat en haar
bevoegdheden. Voelt men deze collectiviteiten tegenwoordig als vrouwelijke
begrippen aan? Men zou het haast zeggen, vooral als men ziet, dat ook bij onzijdige
woorden die collectiviteiten aanduiden het vrouwelijke bezittelijk voornaamwoord
gebruikt wordt. Steeds vaker leest men: het rijk en haar bewoners, het bestuur en
haar besluiten, het genootschap en haar doelstellingen. Of is dit een meer algemeen
verschijnsel, waarbij de vrouwelijke vorm de mannelijke over de hele lijn gaat
verdringen? Gaan wij het als normaal voelen, dat het huis haar bewoners
bescherming biedt of dat het paard (ook als het een hengst is) met haar staart
zwaait?
In de tweede plaats neemt ook het gebruik van de vorm ‘der’ waar deze niet op
zijn (of haar?) plaats is duidelijk toe. Men ziet het nl. gebruikt bij het enkelvoud van
woorden die mannelijke wezens aanduiden: de taak der minister (i.c. een man).
Toen ik zoiets voor het eerst in een regeringsstuk tegenkwam hield ik het voor een
drukfout of althans voor een duidelijke vergissing van degene die het stuk had
opgesteld en het aan zijn minister ter tekening had voorgelegd. Maar de laatste tijd
kom ik het vaker tegen. Dezer dagen trof ik in een boek over oude kerken de
mededeling aan, dat de faces (onderdeel van een monument) een symbool der
consul waren, en verderop vond ik een beschrijving van het graf der zeeheld. In
beide gevallen betrof het onmiskenbaar mannen!
Nu weet ik wel, dat het gebruik van ‘der’ in de plaats van het iets langere en
misschien al eerder in de zin gebruikte ‘van de’ een zeker stijlvoordeel kan opleveren.
Maar moeten we de regel, dat men ‘der’ in het enkelvoud alleen bij vrouwelijke
woorden mag gebruiken, nu maar afschaffen?
A.F. Schepel
Voorburg

Englands
Wanneer ik mij als nieuw lid reeds mag mengen in courante zaken, zou ik, uitgaande
van de stelregel: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet,
een pleidooi willen houden voor groter respect voor andermans taal, waarbij ik in
het bijzonder doel op het Engels. Hat trick (Onze Taal juni 1976), waarvan het
samentrekken tot één woord elke grond mist; Cash and Carry, dat verbasterd is tot
Kes en Kerry; en ‘Life’ TV-uitzendingen terwijl hiermee live wordt bedoeld zijn
typische voorbeelden. Maar het blijft niet bij schriftelijke verminking. Ook het verkeerd
uitspreken van vreemde woorden kan een bron van ergernis zijn. Bovenaan de lijst

Onze Taal. Jaargang 46

44
vinden wij de ‘hoevercraft’. Hoewel de betrokken instanties hier te lande zich nog
buigen over de vraag of dit een vliegtuig of een schip is, staat in ieder geval vast
dat wij niet met een stofzuiger te maken hebben. Wanneer de naam Hoovercraft
zou bestaan, zou deze wellicht behoren bij een door Hoover geproduceerde, op
een luchtkussen zwevende machine die inderdaad voor het verwijderen van stof
dient. Maar het voertuig waarmee men het Kanaal oversteekt is en blijft een
hovercraft!
D.S. Jordan
Canterbury

Drooggevroren
Naar aanleiding van een aan het Genootschap Onze Taal gerichte brief heeft de
normcommissie die de concept-woordenlijst ‘Algemene bedrijfsterminologie’ heeft
opgesteld, de term ‘drooggevroren’ opnieuw in beschouwing genomen.
De mening dat gedroogvriesd niet goed zou zijn omdat gevriesd niet bestaat, is
door deze commissie onjuist geacht. Naast gezogen bestaat ook gestofzuigd, enz.
Bij het verdere onderzoek van de term ‘drooggevroren’ is niet duidelijk geworden
of men - gezien de techniek die er mee bedoeld wordt - zou moeten uitgaan van
‘droogvriezen’ of van ‘vriesdrogen’. En evenmin of er wellicht twee verschillende
technieken mee worden aangeduid.
Dit is voor de normcommissie aanleiding geweest de term ‘drooggevroren’ uit de
woordenlijst te schrappen en het vaststellen van de juiste term aan de mensen van
het vak over te laten.
J.W. Sluiter

Benen zien
We hebben allemaal een uniek temperament, met een uniek stel vooroordelen en
ergernissen. (Zeg mij waar u zich zoal aan ergert, en ik zal u zeggen wie gij zijt).
Neem schrijver dezes bijvoorbeeld, Niemand behalve s.d. schijnt er zich aan te
storen als ergens geschreven wordt We kunnen er niet opingaan.
Misschien vraagt u zich af: wat is er in hemelsnaam fout aan die spelling? (Als
het u meteen duidelijk is, dan zijn de volgende drie zinnen niet voor u bestemd, en
kunt u die gevoeglijk overslaan). De fout is dat opingaan helemaal geen werkwoord
is. Op is geen deel van een werkwoord ingaan, maar deel van het woord er op. Op
functioneert als een soort voorzetsel, vgl. we kunnen niet op die zaak ingaan.
De roman van Hermans, Onder Professoren, wemelt van dit soort verschrijvingen
(?). Is dit nu zo erg, vraagt u zich af? Nee, natuurlijk niet. Maar wat is wel erg sub
specie aeterni? In elk geval spreekt uit soortgelijke constructies een gebrek aan
inzicht in het functioneren van vermeende woorddelen. Trouwens, als er elke maand
in dit blad over gezeurd werd (dus steeds weer overgezeurd), dan zou u er mij niet
over horen (en niet overhoren), ik zou er zelfs geen been in zien om dit alles
ongestraft te laten voor wat het is. (Kunt u zich voorstellen wat het betekent als ik
geschreven had: kunt u er geen been inzien; iets in de geest van mag ik uw been
even inzien? Oefening voor jeugdige lezers: verzin nog zo'n grappige
dubbelzinnigheid, maar nu met gat).
Ik sag um gistere of saturdag naar binne lope!

Onze Taal. Jaargang 46

Vindt u het ook zo vreselijk plat klinken, als mensen zo praten? Natuurlijk niet, u
weet dat dit een voorstelling in het ABN is die alleen meer fonetisch is dan onze
gebruikelijke spellingen.
Toch zijn er legio vertalers die het gebruik van Cockney en Negro-Slang in Engelse
resp. Amerikaanse boeken weergeven door mensen ‘fonetisch’ te laten praten. (Ah
ain't gonna look fo'them bastards wordt Ik sol ze niet soeke, die schofte).
Biedt onze spelling dan geen aanknopingspunten om meer adequaat uitspraken
weer te geven die als ‘plat’ ervaren worden? Toch wel, ai of èè voor ij en ei, ei voor
ee en dergelijke. Ik vraag me af, praten die vertalers zelf soms zo plat, dat het hun
niet opvalt als ai of èè gebezigd wordt voor ei? Geen wonder dat ze dan die
Nijhoff-prijs niet krijgen. Want hun dankwoord zou eerst in ABN vertaald moeten
worden.
P.C. Uit den Boogaart
Eindhoven
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[Nummer 5]
Tekststructuur en begrijpelijkheid
De laatste jaren hebben verschillende auteurs in dit tijdschrift aandacht gevraagd
voor de begrijpelijkheid van teksten, met name van overheidsteksten. De herschrijving
van de troonrede 1975 door Vondeling en Renkema (1976) heeft ook in bredere
kring tot aandacht voor dit probleem geleid. Met als gevolg een toch wel merkbare
druk op ambtenaren om meer zorg te besteden aan een begrijpelijke presentatie
van wat zij te vertellen hebben. Uit de verantwoording die Vondeling en Renkema
van hun herschrijving geven blijkt dat zij zich vooral hebben beperkt tot stilistische
ingrepen: vereenvoudiging van woordkeus en zinsbouw. Maar uit recent onderzoek
naar de begrijpelijkheid van teksten blijkt dat zo'n benadering op z'n minst eenzijdig
is: woordkeus en zinsbouw zijn niet de enige factoren die de leesbaarheid van een
tekst bepalen. Langer c.s. (1974) laten zien dat ‘begrijpelijkheid’ gekenmerkt kan
worden als een vierdimensionaal begrip. De dimensies van begrijpelijkheid zijn
eenvoud van stijl (‘Einfachkeit’), structuur (‘Gliederung-Ordnung’), bondigheid
(‘Kürze-Prägnanz’) en aantrekkelijkheid (‘Zusätliche Stimulanz’).
In dit artikel wil ik ingaan op één van de genoemde dimensies, namelijk de structuur
van een tekst. Ik zal (1) laten zien hoe de structuur van een tekst geanalyseerd kan
worden, (2) een aantal voorschriften voor een goede structuur presenteren, (3) laten
zien hoe met behulp van die voorschriften de structuur van een tekst kan worden
en (4) in het kort ingaan op de vraag of zo'n verbetering inderdaad de begrijpelijkheid
van een tekst vergroot.

1. Analyse van tekststructuur
Bij de verantwoording van hun herschrijving maken Vondeling en Renkema (1976)
gebruik van een aantal voorschriften. Dergelijke stilistische voorschriften zijn in veel
boeken over schrijven te vinden: ‘Vermijd de lijdende vorm’, ‘Vermijd lange zinnen’,
‘Vermijd moeilijke woorden’, enzovoort. In die voorschriften worden grammaticale
begrippen als ‘lijdende vorm’, ‘zin’ en ‘klemconstructie’ gebruikt. Wanneer men
probeert om ook voor het verbeteren van de tekststructuur een reeks voorschriften
te geven, blijkt, dat naast grammaticale begrippen ook andere begrippen nodig zijn,
waarmee de tekststructuur gekarakteriseerd kan worden.
Een eenvoudig begrippenapparaat voor de analyse van tekststructuur is dat van
Drop (1976). Het bevat drie kernbegrippen: thema, basisuitspraak en vragen.
1. Het thema van een tekst of gedeelte van een tekst is datgene waar de tekst
over gaat. Een thema wordt geformuleerd als zelfstandig naamwoord plus
zonodig een precizerende toevoeging. Men kan een onderscheid maken tussen
een subthema (waar een deel van een alinea over gaat), een alineathema
(waar een alinea over gaat), en overkoepelend thema (waar een groep alinea's
over gaat) en het centraal thema (waar de gehele tekst over gaat).
2. De basisuitspraak is een uitspraak over een thema, waaraan een tekst als
geheel of een deel daarvan wordt ‘opgehangen’. Het is niet noodzakelijk de
belangrijkste uitspraak over het thema, maar wel het uitgangspunt van de rest
van de tekst.
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3. Door middel van vragen over thema's en/of basis-uitspraken is de rest van de
tekst met thema's of basis-uitspraken verbonden. De tekst wordt dus gezien
als een reeks antwoorden op vragen, met name zgn. ‘topische’ vragen als:
wat, wie, wanneer, waardoor enz.

VOORBEELD:
Het centraal thema van dit artikel is ‘tekststructuur’, want daar gaat het over. De
basisuitspraak (opgesloten in de tweede alinea) is: ‘De tekststructuur is van invloed
op de begrijpelijkheid van een tekst’. De belangrijkste vragen die aan de orde komen
zijn: ‘Hoe kan de tekststructuur geanalyseerd worden?’ (Vraag over het thema),
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‘Hoe kan de tekststructuur verbeterd worden?’ (Vraag over het thema), ‘Waaruit
blijkt dat de tekststructuur van invloed is op de begrijpelijkheid van de tekst?’ (Vraag
over basisuitspraak).
Het analysesysteem van Drop is verre van volmaakt. Er zijn veel verfijningen mogelijk
door meer soorten thema's, soorten basisuitspraken en soorten vragen te
onderscheiden. Het is ook lang niet altijd mogelijk om voor 100% zeker aan te geven
wat de thema's, basisuitspraken en vragen precies zijn. Maar dit is van later zorg,
en niet van belang voor praktische doelen. Terecht stelt Drop: ‘Het heeft geen zin
te streven naar tijd en aandacht verslindende verfijning om bijv. 85% in plaats van
75% van de mogelijke taken goed te kunnen uitvoeren.’ (Drop 1976, p. 371)

2. Voorschriften voor een goede tekststructuur
Met behulp van het begrippenapparaat (thema, basisuitspraak en vragen) is het
mogelijk voorschriften op te stellen voor een goede tekststructuur. Er zijn twee
groepen van die voorschriften: (A) voorschriften die zorgen voor een goede structuur,
en (B) voorschriften die ervoor zorgen dat de structuur gemakkelijk herkenbaar is.
Ik zal nu een reeks van die voorschriften geven (maar andere reeksen zijn denkbaar):
A. Voorschriften die zorgen voor een goede structuur
1. Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort.
(‘Wat bij elkaar hoort’ = wat onder hetzelfde thema hoort, wat bij
dezelfde vraag over een thema of basis-uitspraak hoort).
2. Behandel de vragen over thema's en basisuitspraken in een
logische volgorde.
(‘Logische volgorde’ = bijv. chronologisch, probleem-oplossing,
oorzaak-gevolg, enz.).
3. Zet het belangrijkste voorop.
(‘het belangrijkste’ = o.a. basisuitspraak. Algemene zaken zijn
belangrijker dan details; stellingen zijn belangrijker dan argumenten
ervoor).
4. Zet noodzakelijke voorinformatie voorop.
B. Voorschriften die de structuur gemakkelijk herkenbaar maken
5. Geef thema's en/of vragen weer in titels en/of subtitels.
6. Geef in inleidingen en/of overgangsalinea's aan welke thema's en
vragen u gaat behandelen en/of behandeld hebt.
7. Zet gelijksoortige informatie in gelijke vorm.
8. Behandel één thema per alinea en maak dit gemakkelijk herkenbaar
in de eerste zin van die alinea.
9. Gebruik typografische hulpmiddelen om de structuur gemakkelijk
herkenbaar te maken.

Het zou te ver gaan om deze voorschriften hier gedetailleerd te bespreken. De
praktijk wijst uit dat ze niet zonder nodige oefening uitvoerbaar zijn.
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3. Demonstratie
Als demonstratie van de gegeven voorschriften volgen hier een drietal versies van
dezelfde tekst. Versie I is de oorspronkelijke, die zowel in de dimensie stijl als de
dimensie structuur moeilijk te begrijpen is. In versie II is de structuur verbeterd
volgens de bovengenoemde voorschriften. In versie III is bovendien ook de stijl
vereenvoudigd. Theoretisch zou III dus het meest begrijpelijk zijn, vervolgens II en
1

tenslotte 1.

VERSIE I (oorspronkelijke tekst)
Voor het buiten-universitair maatschappelijk relevant wetenschappelijk onderzoek
wordt de coördinatie en beleidsvoorbereiding georganiseerd volgens sectoren,
waarmee bedoeld worden gebieden waarin een sterke samenhang tussen de voor
onderzoek in aanmerking komende problemen bestaat. In deze aandachtsgebieden
worden sectorraden ingesteld die tot taak hebben advisering van de betrokken
vakminister over het te voeren beleid inzake het onderzoek in de desbetreffende
sector in zijn totaliteit, en waarvan de leden benoemd worden door de betrokken
vakminister in overleg met de minister van wetenschapsbeleid.
Voor de samenstelling van de sectorraden wordt niet alleen gedacht aan
vertegenwoordigers, m.n. van de onderzoeksinstellingen in de desbetreffende sector,
maar ook aan vertegenwoordigers van de gebruikersgroep, namelijk de
maatschappelijke instellingen die zich in de desbetreffende sector bewegen. Tenslotte
zullen ook vertegenwoordigers van de betrokken departementen in de sectorraden
zitting hebben.
De advisering geschiedt in de vorm van meerjarenplannen, door de sectorraden
opgesteld op basis van de door de departementen, onderzoeksinstituten en betrokken
maatschappelijke organisaties ingebrachte voorstellen en wensen ten aanzien van
door de regering gefinancierd onderzoek. Daarnaast zijn de sectorraden
verantwoordelijk voor de bevordering van de coördinatie tussen de bij het onderzoek
betrokken instituten en voor een centrale projectregistratie.
VERSIE II (structuur verbeterd)
DE SECTORRADEN
Voor het buiten-universitair maatschappelijk relevant wetenschappelijk onderzoek
wordt de coördinatie en beleidsvoorbereiding georganiseerd volgens sectoren,
waarmee bedoeld worden gebieden waarin een sterke samenhang tussen de voor
onderzoek in aanmerking komende problemen bestaat. In deze aandachtsgebieden
worden sectorraden ingesteld.
In dit artikel worden achtereenvolgens de taken en de samenstelling van deze
sectorraden aan de orde gesteld.

1. de taken van de sectorraden
De sectorraden hebben tot taak:
a. advisering van de betrokken vakminister over het te voeren beleid inzake het
onderzoek in de desbetreffende sector in zijn totaliteit. Deze advisering
geschiedt o.m. in de vorm van meerjarenplannen, door de sectorraden opgesteld
op basis van de door de departementen, onderzoeksinstituten en betrokken
maatschappelijke organisaties ingebrachte voorstellen en wensen ten aanzien
van door de regering gefinancierd onderzoek,
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b. de bevordering van de coördinatie tussen de bij het onderzoek betrokken
instituten,
c. de verzorging van een centrale projectregistratie.

2. de samenstelling van de sectorraden
De leden van de sectorraden worden benoemd door de betrokken vakminister in
overleg met de minister voor wetenschapsbeleid. Voor de samenstelling van de
sectorraden wordt gedacht aan:
a. vertegenwoordigers van de wetenschap, m.n. van de onderzoeksinstellingen
in de desbetreffende sector.
b. vertegenwoordigers van de verbruikersgroep, namelijk de maatschappelijke
instellingen die zich in de desbetreffende sector bewegen,
c. vertegenwoordigers van de betrokken departementen.

VERSIE III (structuur verbeterd en stijl vereenvoudigd)
DE SECTORRADEN
Buiten de universiteit doet men veel wetenschappelijk onderzoek dat van belang
is voor de maatschappij. De regering wil de samenwerking en het beleid bij dit
onderzoek organiseren volgens sectoren, dat zijn gebieden waarin de problemen
die men wil onderzoeken, sterk met elkaar te maken hebben. In ieder van die
sectoren wil de regering een sectorraad aanstellen.
In het stukje dat nu volgt zal ik uiteenzetten wat de taak van zo'n sectorraad is,
en hoe hij samengesteld wordt.

1. De taak van een sectorraad
Een sectorraad heeft drie taken:
a. Hij moet advies geven aan de betrokken vakministers. Dat advies gaat over
het beleid dat de minister moet voeren voor het onderzoek in de sector. Zo'n
advies heeft de vorm van een meerjarenplan. Bij de opstelling daarvan gaat
de sectorraad uit van de voorstellen en wensen van de ministeries, van de
instituten die het onderzoek uitvoeren en van de maatschappelijke instellingen
die met het onderzoek te maken hebben.
b. Hij moet bevorderen dat de instituten die onderzoek doen, met elkaar
samenwerken.
c. Hij moet een lijst maken van alle onderzoeken die in de sector plaatsvinden.

2. De samenstelling van een sectorraad
De leden van een sectorraad worden benoemd door de betrokken vakministers.
Daarbij overlegt hij eerst met de minister van wetenschapsbeleid.
Er zijn drie soorten leden:
a. vertegenwoordigers van de instituten die onderzoek doen in de betreffende
sector,
b. vertegenwoordigers van de maatschappelijke instellingen die met de sector te
maken hebben; zij vormen de ‘gebruikersgroep’, omdat zij gebruik maken van
de resultaten van het onderzoek,
c. vertegenwoordigers van de betrokken ministeries.
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Ik zal nu laten zien welke ingrepen op versie I zijn toegepast om op versie II te
komen. De nummering komt overeen met die van de voorschriften in de vorige
paragraaf.
1. De uitspraken over taak en samenstelling van de sectorraden uit de eerste
alinea van I zijn verplaatst naar de derde, resp. vierde alinea van II, waarin de
betreffende thema's thuishoren.
2. Voor de volgorde tussen ‘taak’ en ‘samenstelling’ is geen logische volgorde
aan te geven. Alinea 3 en 4 uit II zouden dus het best verwisseld kunnen
worden.
3. In de ordening van taken (derde alinea van II) is de advisering het belangrijkst,
gezien de aandacht die het krijgt; die wordt dus voorop gezet. In de andere
gevallen is de volgorde willekeurig.
4. De eerste alinea van II bevat noodzakelijke voorinformatie.
5. Het centraal thema van de tekst, is ‘sectorraden’; daarom is dit als titel genomen.
De titels de taken van de sectorraden en de samenstelling van de sectorraden
geven de thema's van de bijbehorende alinea's weer.
6. De tweede alinea van II geeft aan welke thema's besproken gaan worden.
7. In de derde alinea van II zijn drie taken in gelijke vorm geformuleerd (nl.
advisering, bevordering en verzorging).
8. Het thema van de eerste alinea is sectoren; om het gemakkelijk herkenbaar
te maken is het gecursiveerd. Het thema van de tweede alinea is dit artikel,
het is gemakkelijk herkenbaar doordat het in de eerste zin staat. De thema's
van alinea 3 en 4 zijn te herkennen in de subtitels, en bovendien in de eerste
zin van iedere alinea.
9. Typografische hulpmiddelen zijn o.a. de cursivering van sectoren in de eerste
alinea, en de nummering 1-2 en a-b-c.

4. Vergroot structuurverbetering de begrijpelijkheid?
Veel lezers zullen deze vraag na vergelijking van tekst I en II bevestigend
beantwoorden. Maar dat is natuurlijk geen geldig criterium: het spreekt vanzelf dat
dit oordeel empirisch gesteund moet worden. Instrumenten als leesbaarheidsformules
2

en cloze procedure zijn hierbij waarschijnlijk weinig bruikbaar, aangezien zij vooral
de stilistische factor lijken te meten. Bij dit onderzoek zullen we dus gebruik moeten
maken van ingewikkelde en tijdrovende instrumenten als vragentests.
Voor zover mij bekend is er slechts weinig empirisch onderzoek waaruit we ten
aanzien van deze vraag conclusies kunnen trekken. Van dat weinige wil ik drie
onderzoeken noemen.
1. De leerpsycholoog David P. Ausubel (1968) meent dat lezers nieuwe informatie
‘vastkoppelen’ aan informatie die zij al bezitten (zgn. ankerpunten). Die
vastkoppeling gaat van algemeen naar specifiek: een lezer verwerkt de
informatie eerst in grote lijnen, en pas daarna in details. Ausubel adviseert
1)
daarom om vóór de tekst een ‘advance organizer’ te plaatsen, d.i. een tekst
2)
waarin de nodige ankerpunten worden verschaft, en de inhoud eerst globaal,
en dan pas gedetailleerder te presenteren. Uit onderzoek is gebleken dat
Ausubels aanwijzingen onder bepaalde voorwaarden inderdaad tot een beter
leerresultaat leiden.
In onze voorschriften proberen wij Ausubels aanwij-
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1)

zingen te volgen door het voorschrift noodzakelijke voorinformatie
2)
(ankerpunten) vooraan te zetten, en door een inleiding te adviseren waarin
de inhoud globaal wordt aangekondigd, voordat hij in details wordt uitgewerkt.
Het is niet zeker of we hiermee wel precies aan de theorie van Ausubel
beantwoorden, maar enige gelijkenis is er wel.
2. Dooling & Mullet (1973) hebben een onderzoek gedaan waaruit bleek dat lezers
méér uit een tekst konden onthouden wanneer het thema ervan aan het begin
wordt meegedeeld, dan wanneer het niet of aan het eind wordt meegedeeld.
Dit onderzoek was helaas een ‘laboratorium-onderzoek’ en het staat niet vast
dat dit effect ook in gewone omstandigheden optreedt. Ons voorschrift om het
thema van een alinea in de eerste zin ervan gemakkelijk herkenbaar te maken
(nr. 8) komt in ieder geval tegemoet aan de conclusie van Dooling & Mullet.
3. Langer c.s. (1974) geven niet nauwkeurig aan welke ingrepen zij toepassen
bij het verbeteren van tekststructuur. Wel vertonen hun ‘verbeterde’ teksten
gelijkenis met resultaten van toepassingen van onze herschrijfvoorschriften.
Van de ‘verbeterde’ teksten van Langer c.s. is vastgesteld dat zij beter
begrijpelijk zijn dan de oorspronkelijke versies.

Deze drie voorbeelden mogen aantonen dat het bestaande empirisch onderzoek
weinig steun geeft bij het ontwikkelen van een reeks ‘zekere’ voorschriften. Voorlopig
zal men dergelijke reeksen alleen kunnen construeren door intuïtie en logisch
denkwerk. Er is langdurig, moeizaam en ook kostbaar onderzoek nodig om na te
gaan wat precies de invloed van allerlei structuuringrepen is op de begrijpelijkheid
van een tekst.
M.F. Steehouder
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Eindnoten:
1) Op het moment dat ik dit artikel voltooi wordt door de vakgroep Toegepaste Taalkunde van de
T.H. Twente onderzocht of deze verschillen empirisch vast te stellen zijn. Resultaten van dit
onderzoek zijn nog niet bekend.
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2) Deze methode werd o.a. besproken door P. van Caldenborgh (1974).
1) Op het moment dat ik dit artikel voltooi wordt door de vakgroep Toegepaste Taalkunde van de
T.H. Twente onderzocht of deze verschillen empirisch vast te stellen zijn. Resultaten van dit
onderzoek zijn nog niet bekend.
2) Deze methode werd o.a. besproken door P. van Caldenborgh (1974).

Nederlands
Uit een brief van een lezer in Het Parool: ‘Vrijwel iedere dag blijken journalisten het
verschil tussen “blijkbaar” en “schijnbaar” niet te kennen. Het gebruik van “mits” is
voor menigeen een raadsel (een citaat:... zal de doodstraf ondergaan, mits de
president hem gratie verleent). Evenzeer ingekankerd is het “behoren tot één”: hij
behoort tot een van de beste violisten. En werkelijk iedere dag leest men, dat het
succes van het orkest “niet in het minst” aan de kwaliteit van de bassist of wie dan
ook te danken was. Dat betekent dus: helemaal niet - en dat is het tegenovergestelde
van wat de criticus bedoelt: niet het minst, of duidelijker: niet op de laatste plaats.’
Dit is een van de ingezonden stukken die we van tijd tot tijd in dagbladen en
tijdschriften tegenkomen. Die brieven slaan soms de spijker op de kop; soms ook
zitten ze ernaast of zijn ze wat muggenzifterig. Toch kunnen we niet nalaten - en
dat moet u ons maar gunnen - te zeggen: nu hoort u 't ook eens van een ander.
In ieder geval blijkt eruit, dat er nog lezers en luisteraars zijn, die niet alleen kennis
nemen van het nieuws, maar ook onaangenaam getroffen worden door een
taalgebruik dat ze fout of slordig of onverzorgd achten. En, of ze het nu altijd bij het
rechte eind hebben of niet: die brieven lijken aan te tonen, dat de journalist zijn
nieuws of commentaar niet maar zo met de Franse slag kan neerkwakken, maar
dat hij het wel degelijk in behoorlijk Nederlands moet gieten. Naar onze bescheiden
mening zou hij dat ook zonder die lezerskritiek al moeten doen; uit zelfrespect en
uit een beetje eerzucht.
De Journalist (10-4-'76) citeert ‘Winners & Sinners’, een huisorgaan van de New
York Times, dat zich o.a. met het taalgebruik bezighoudt. Dat orgaan constateert
dat er meer fouten in de krant staan dan vroeger, door vier oorzaken: 1. de
automatisering (welker nadelige gevolgen zullen verdwijnen); 2. de omstandigheid
dat de journalist van tegenwoordig wel bekwamer is in het onderzoeken en uitdiepen,
maar minder nauwgezet in zijn taalgebruik, doordat het taalonderwijs is
achteruitgegaan; 3. toenemende tijdnood van verslaggevers en redacteuren; 4.
sommige eindredacteuren zijn zich minder bewust van hun onmisbaarheid; ze mogen
niet aannemen dat de kopij foutloos is als die al door de handen van twee of drie
redacteuren is gegaan; ze vormen de laatste verdedigingslinie tussen krant en
lezers.
Het maandblad Onze Taal betwijfelt of de vermelding van de onder 2 genoemde
oorzaak, slechter taalonderwijs, juist is. ‘Misschien hebben juist die journalisten die
“minder nauwgezet” zijn, als leerling gedurende dat taalonderwijs meestal zitten te
slapen; wie weet.’
Wij niet. We bedoelen: wij weten het niet. Misschien hebben ze meestal wel zitten
te slapen, maar toen ze op een gegeven ogenblik dachten: ik zou best journalist
willen worden, en toen ze de kans kregen om zich op dat soms wat glibberige pad
te wagen, moeten ze toch wakker zijn geworden. Toen moeten ze gemerkt hebben,
dat het met hun taal niet zo best stond, en ze moeten besloten hebben daar iets
aan te doen. Maar ook dat weten we niet zeker, want er zijn ook mensen die vreselijk
vlot schrijven zonder dat ze last hebben van inzicht in de
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taal. Dat kan wèl tot vervelende dingen leiden. Want de kapitein uit de bekende
anecdote, die iedere ochtend in z'n zakboekje moest nazien wát bakboord en wát
stuurboord was, en niettemin zijn schip veilig door alle gevaren loodste, heeft niet
bestaan. In elk geval zijn we gewaarschuwd: de lezer houdt toezicht.
Uit de preek in Winners & Sinners blijkt overigens, dat het in de Verenigde Staten
niet veel anders gesteld is dan in Nederland. Immers ook hier zien we steeds meer
ongrammaticale vervoegingen, verbuigingen, spellingen en constructies, steeds
meer onlogische uitdrukkingen en onlogische beeldspraak verschijnen. Nu legt het
nieuws een lange weg af vóór het in de krant staat of in de ether hangt, en daardoor
is niet in alle gevallen na te gaan waar de ontsporing zich heeft voorgedaan. Maar
daar houdt de lezer/luisteraar zich niet mee bezig. Hij ziet met enige verbazing, hoe
bij voorbeeld de eenvoudige taalregels over d, t of dt veelvuldig worden genegeerd
en het valt hem niet moeilijk een serie overtredingen samen te stellen, die uit de
volgende (authentieke) zinnen naar voren komen:
‘Ook president Amin van Oeganda heeft gezegd dat zijn land zich het recht
voorbehoud tot een vergeldingsactie tegen Israël.’ ‘Amin zei in een boodschap aan
de leiders van de Verenigde Naties en de Organisatie van Afrikaanse Eenheid, dat
hij van hen verlangd dat ze Israël veroordelen.’
‘... Theo Koomen, die (...) hem daarom uit naam van het gehele Nederlandse volk
met erbarmen en begrip omringd.’ ‘Je hebt gewoon geen tijd voor emotionele
reacties, hoewel ik er rekening mee houdt dat die ook bij mij toch wel later zullen
komen.’ ‘Hoewel ik doorgaans mensen die menen te weten wat de “waarheid” is
nogal arrogant vind, wordt ik er helemaal huiverig voor als daarvoor links en rechts
in de Bijbelteksten worden aangehaald.’ (??) ‘Ieder jaar weer wordt je meer
volwassen, totdat je op een gegeven ogenblik oud bent.’ ‘Waarom wordt ik altijd zo
gek getekend?’ ‘Men vraagt zich op het ogenblik af of Sacharow echt is gearresteerd
of dat hij alleen wordt ondervraagt.’ ‘Het opzij zetten van de KLM terwille van een
stukje Surinaams onafhankelijkheidsvertoon geschied met instemming van onze
minister van Verkeer en Waterstaat.’ ‘Taart eten doe ik niet veel, daar wordt je maar
dik van.’
En uit persbureaukopij: ‘De inspectie van het onderwijs erkend alleen een
handtekening van het echte schoolhoofd.’ Daarentegen in twee koppen: ‘Vereniging
Hoger Spoorwegpersoneel erkent als vakvereniging’ en ‘Slachtoffers treinramp
opgebaart’.
Een greep uit andere grammaticaal onjuiste zaken:
‘Het feit dat deze vakbeweging, die bekend staat om zijn zelfbeheersing, nu tot
deze stap besloten heeft...’ - Tot de woorden, die alleen maar als zij-woorden kunnen
worden behandeld, behoren woorden met het Nederlandse achtervoegsel -ing:
vereniging, bekendmaking, beweging. De vakbeweging staat dus bekend om haar
zelfbeheersing.
‘De vervoersbond CNV adviseert haar leden zoveel mogelijk normaal door te
werken.’ - ‘Bond’ is mannelijk, maar het is geen doodzonde als u dat niet weet. Het
is met die geslachten niet zó ingewikkeld wat de voornaamwoordelijke aanduiding
(de bond en zijn leden, de bond, hij, hem; de schrijfster en haar boeken, de schrijfster,
zij, haar) aangaat.
De drie hoofdregels zijn:
1. mannelijke woorden: mannelijke aanduiding (zijn, hij, hem);
2. uitsluitend vrouwelijke woorden: vrouwelijke aanduiding (haar, zij, haar);
3. vrouwelijke woorden, die ook als hij-woorden behandeld mogen worden
(v-m-woorden):
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vrije keus, maar dan liever wel een beetje consequent. Tot deze groep behoren
woorden als klok, straat, tafel; deze regel is juist ingevoerd om het u wat
gemakkelijker te maken, zou men kunnen zeggen. Weet u niet of een woord
mannelijk of vrouwelijk is, gebruik dan de mannelijke aanduiding. Dan zit u er
alleen naast als het een onvoorwaardelijk vrouwelijk woord is.
‘Griekenland heeft gisteren het grootste deel van haar vloot naar de Egeïsche Zee
gezonden.’ - Dit is een van die zeer verbreide misgrepen waarvoor we geen
verklaring weten, tenzij we het gedachtenloos uit het Engels overnemen als oorzaak
moeten beschouwen. Die Griekenland toch! (Bezittelijk voornaamwoord bij onzijdige
woorden is zijn.)
‘Dit schrijft de voorlopige Centrale Raad voor de Milieuhygiëne in een commentaar
op het wetsontwerp wat men op verzoek van de minister van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne heeft geschreven.’ - ‘het plan wat we bedacht hebben’ in plaats van
‘het plan dat’. Groeiende spreekgewoonte, naar onze mening slordig. Maar zelfs
behoorlijk moderne grammatici constateren, dat dit in de schrijftaal nog niet
geaccepteerd is.
‘Groningen zond ons pas begin mei hun plannen.’ - Naast de ontsporingen,
veroorzaakt doordat men een enkelvoudig onderwerp een meervoudig gezegde
meegeeft, of omgekeerd, ziet men ook vaak de merkwaardige ‘grammatica’ van de
geciteerde zin. Misschien ook al onder Engelse invloed. De zin zou alleen goed zijn,
als uit de samenhang was gebleken, dat Groningen niet alleen zijn plannen had
gezonden, maar ook die van bijv. Leiden en Utrecht.
We hadden het niet verwacht, maar nu moeten we toch ook het volgende
signaleren. Evert Werkman is ons daarin voorgegaan in Het Parool. ‘Van’ is in,
schreef hij. ‘Ik zei nog tegen hem van waarom heb je dat dan niet gedaan? Toen
antwoordde hij van dat hij dat niet wist.’
Wij dachten toen nog dat dit alleen gebrekkige spreektaal was, en nog geen
schrijftaal. Maar nu is het dan zo ver: ‘De resolutie die ook sprak van dat het
Europese parlement er vast van overtuigd is, dat het internationale terrorisme alleen
met grote vastberadenheid kan worden bestreden, werd goedgekeurd door elf
aanwezige parlementariërs.’
Als we dit gebruik gebrekkige spreektaal noemen, behoeven we niet meer te
zeggen wat we er als schrijftaal van denken.
Een verkeerde samentrekking: ‘Alleen reeds in de staat Bahia is een kwart miljoen
vierkante meter grond niet meer bruikbaar en vindt een uittocht van bewoners
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plaats.’ - Ontleed wordt dit: ‘Alleen reeds in de staat Bahia (...) vindt een uittocht
van bewoners plaats’, en dat is een wat duistere mededeling.
En een enigszins vreemde constructie: ‘De tegen de 100.000 mannen die hun
grond hebben moeten verlaten, worden gezet aan het graven van irrigatiekanalen
en putten waarvoor ze een loon en eten krijgen, in afwachting van de regen.’ - Houdt
de gewenste regen nu verband met het krijgen van loon en eten en niet eerder met
het graven van die kanalen en putten?
‘Bij het starten van de tweede motor ontstond een dusdanige gasontwikkeling,
waardoor een ontploffing volgde.’ - ‘een dusdanige... waardoor’? Nee hoor, een
dusdanige gasontwikkeling dat er een ontploffing volgde. Anders slaat dat dus- of
zodanige nergens op.
‘De FNV acht het zeer goed mogelijk, dat de stakingsactie in de havens ook in
andere bedrijfstakken zal worden nagevolgd’. - was die actie dan al nagevolgd?
Nee. Dan is dat ‘ook’ een overbodige dubbelzegging. Contaminatie of verwarring
in deze zin: ‘De zuivelindustrie heeft ertoe bijgedragen, dat de recessie in Friesland
nog niet veel ernstiger gevolgen heeft aangenomen dan nu het geval is.’ - Iets heeft
gevolgen: het neemt vormen of proporties of afmetingen aan.
En in de volgende zin nog even terug naar de geslachten: ‘De Friese kamer van
koophandel vindt het daarom betreurenswaardig, dat de rijksoverheid nog nooit zijn
steun heeft gegeven aan het zuivelplan.’ - Ja, bij die verplicht vrouwelijke woorden
behoren ook die met het achtervoegsel -heid. Dat rijtje van de achtervoegsels is
niet moeilijk te leren. U vindt het in het Groene Boekje. Hebt u wel eens opgemerkt,
dat de toevoeging ‘als zodanig’ soms een echte functie vervult, maar even vaak
louter kletskoek is? Bij voorbeeld: (De directeur van een reisbureau heeft ontslag
genomen) ‘Wij hebben de meeste waardering voor wat de heer Behrends voor het
bedrijf heeft gedaan, (...) aldus de heer Van Moerkerke over het vertrek van de
directeur, die vier jaar geleden zijn functie als zodanig heeft aanvaard.’ - Zou zonder
die toevoeging iemand gedacht hebben, dat de directeur zijn functie als glazenwasser
had aanvaard?
Niet het goede taalgebruik maar wel de nauwkeurigheid kwam in het gedrang in
een bericht, waarin ons werd verteld: de moeilijkheid voor een aantal buitenlandse
werknemers is, dat zij van hun werkgever geen bewijs krijgen dat zij in Nederland
hebben gewerkt, doordat die werkgever voor hen geen loonbelasting en sociale
lasten heeft betaald. Zijn wij goed ingelicht, dan betaalt de werkgever geen
loonbelasting voor zijn werknemers; hij moet ze wel van de werknemers inhouden
en aan de fiscus afdragen.

De mug, de muis, de olifant en de berg
Een lid van de Haagse raadscommissie voor wijkaangelegenheden moet volgens
een blad uit diezelfde stad in een commentaar op een nota van B en W gezegd
hebben: ‘Bij het zien ervan kreeg ik de indruk, dat er door een olifant een muis is
gebaard.’
En dat zou dan aantonen, dat niet alleen journalisten wel eens misgrijpen bij het
hanteren van spreekwoorden en zegswijzen. Uit het Latijn hebben we de beeldspraak
van de berg die een muis baarde (‘De bergen dreigen te baren en er wordt een
belachelijke muis geboren’). En verder kan men van een mug een olifant maken.
Als je die dingen dooreenklutst kun je nieuwe beeldspraak het (toch wel korte) leven
schenken, b.v.: van een mug een berg maken.
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De verticale brug
‘Op de eerste dag van de internationale atletiekwedstrijden in Athene heeft de
Roemeense Popescu bij het hoogspringen een hoogte van 1.93 meter overbrugd.’
Zo'n brug van onder naar boven vinden we maar moeilijk begaanbaar. Op de
gewone brug kun je halverwege nog eens uitrusten, maar probeer dat eens op de
verticale!

‘Een visa’
‘De Russische schoonspringer Nemtsanov heeft van de Canadese regering een
visa gekregen.’ - En dat is mooi Engels: een visa, een quota, en het dubbel meervoud
visas en quotas. Het Nederlands volgt het Latijn: een visum.
M.C. Godschalk

Moeders
Mag ik de aandacht van de lezers eens vragen voor een stukje taal, waaraan nooit
veel aandacht is besteed, maar waarmee zeer veel mensen vaak op de
aangenaamste manier te maken hebben (gehad)?
Ik bedoel de zegswijzen of uitdrukkingen die vooral onze moeders vroeger
gebruikten, die het nooit tot echt spreekwoord hebben gebracht, maar die ons
eigenlijk erg veel vertellen over de gedachtenwereld en de eigenlijke manier van
leven van de mensen van 50 à 60 jaar geleden. Zij stonden op goede voet met O.L.
Heer en waren bepaald niet bang voor hem (O.L. Heer is geen kniesoor) en stonden
vrij laconiek tegenover hun kinderen (Als je je eten niet blieft, zet je het maar zeven
voet van je; dan verveelt je de reuk ook niet). Ze waren nog al spotziek (Als Jantje
dan geen professor kan worden, dan wordt hij misschien wel koffiehuisknecht), niet
het minst tegenover hun eigen dochters (Twee en dertig stappies op een stikkebordje
en Zo kind, nu kan je weer voor de kramen langs), maar zeker ook tegenover zichzelf.
(Met een schaartje van vijf groot houdt zij al haar kindertjes knap). In vele jaren radio
heb ik nog al wat van deze uitdrukkingen verzameld en soms interessante
ontdekkingen gedaan. Moeders gaven op de kindervraag ‘Wat eten we?’ blijkbaar
nooit een redelijk antwoord. Maar de moeder die steevast zei: ‘Hanepoepstippeltjes’
had er geen idee van, dat reeds lang daarvoor de uitdrukking: ‘Een haneëi op een
stikkebordje’ bestond. Wie er aan begint, ontdekt gauw dat het belangrijker is dan
het lijkt, vooral omdat er uit blijkt, dat wij een wel wat verwrongen beeld hebben van
de mensen van toen.
J. van Vonderen, Utrecht.
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Niet alleen voor de heeren kadetten
In Onze Taal, 42e jrg. nr. 11/12, schreef dr. Veering een artikel over het in 1820
verschenen boek van J.C. Beijer, Handleiding tot den Nederlandschen Stijl of
Volledige Aanwijzing ter Vervaardiging van Schriftelijke Opstellen voor Nederlanders,
zoo in het Algemeen als in Beroepsbetrekkingen, en gegrond op de Redeneerkunde.
Dat boek was in eerste instantie bestemd ‘voor de heeren Kadetten’, Beijers
leerlingen aan de Artillerieen Genieschool te Delft. De Handleiding kreeg echter ook
in ruimer kring een gunstig onthaal. Welwillende kritieken ‘benevens de vriendelijke
en vereerende aandrang van verscheidene onderwijzers der jeugd’ brachten Beijer
ertoe, het voornaamste uit zijn boek voor schoolgebruik samen te vatten. Hij
presenteerde dat als een Beknopte Handleiding tot den Nederlandschen Stijl (1823).
In 1853 verscheen van dit boekje nog een derde druk.
Niet alleen buiten Delft, maar ook buiten Nederland werd Beijers Handleiding als
leerboek gehanteerd. Bij het opruimen van de Japanse Ueno-bibliotheek trof men
een twintigtal jaren geleden vele Nederlandse leerboeken aan. Daaronder bevond
zich ook een exemplaar van de vijfde druk van Beijers Handleiding uit 1854. Een
anonieme recensent van dit werk had in 1821 dat boek niet alleen aanbevolen aan
onderwijzers, maar ook aan ‘hen, die vermeenen in andere talen reeds eenen
goeden schat te hebben opgedaan’. Weinig zal hij vermoed hebben, dat ook zover
oostelijk z'n adviezen zouden worden opgevolgd.
J. Noordegraaf, Alphen aan den Rijn

Nad
Het was althans aan mij niet bekend, dat het verhaal van het bordje ‘NAD’ wijd
verspreid was. Het is voor u mogelijk van interesse, dat ik het bordje ‘NAD’ reeds
in 1938 heb gezien bij de Koninklijke Fabriek van Rijtuigen en Spoorwagens J.J.
Beynes, N.V.
Veel mensen hadden de neiging met een of meer vingers te onderzoeken of de
laklaag van een spoorrijtuig wellicht niet meer ‘NAT’ was. Op een lang gestrekt
oppervlak viel dit soms dermate op, dat overspuiten onvermijdelijk was. Dit kostte
dan enige duizenden guldens, in die tijd een kapitaal bedrag.
Of het grapje toen nieuw was of dat het weer van een ander was overgenomen,
kan ik nu niet meer achterhalen. Wel weet ik uit die tijd, dat het ‘foute’ bordje het
euvel volledig heeft ondervangen.
Ik heb de toepassing van het verhaaltje dus - zoals dat dan heet - met ‘eigen
ogen’ gezien. Evenzeer herinner ik me nog goed, dat ik de psychologische werking
ervan ervoer. Men ‘hikt’ als het ware even en vraagt om uitleg alvorens verder te
gaan. Dat men na de uitleg eerst goed niet meer in de buurt van de verf durft te
komen, kan ik me dan ook goed voorstellen.
H.W. Schneider, Den Haag

Zuidnederlands
Er worden nogal wat taalfouten gemaakt, links en rechts hier in 't land. Dat gebeurt
daarginds in België, bij hen die Nederlands spreken en schrijven, natuurlijk even
goed. Maar 't zijn er andere dan hier. Ik moet er echter tegen opkomen dat deze
‘Zuidnederlands’ worden genoemd. Al worden ze hier met graagte overgenomen,
het zijn en blijven gewoonweg taalfouten en anders niet. Ik heb van mijn prille jeugd
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af zo'n dikke twintig jaar in België gewoond en heel veel omgegaan met Vlamingen,
maar dit soort ‘Zuidnederlands’ herken ik hoegenaamd niet.
Nu ligt het voor de hand dat veel in België begane taalfouten afkomstig zijn uit
het Frans. Al wie er taalbewust Nederlands spreekt heeft een grote hekel aan die
invloed van het Frans, maar het is, begrijpelijkerwijs, uitermate moeilijk zich er aan
te onttrekken. Veel sporttermen, bij voorbeeld, zijn voor zo ver ik zien kan (ik ben
op sportgebied nooit te best thuis geweest) eenvoudig slecht geformuleerde
gallicismen. De Vlaamse journalist is ze tegengekomen in zijn Franstalige krant en
als hij zelf gaat schrijven (of is het een omroeper?) komen ze automatisch bij hem
boven. Overnemen? Nee, weg met dat Frans! Fluks dus vertalen! Hier echter struikelt
hij; als hij geen taalkenner is, en uiteraard komt dat dikwijls voor, verzint hij maar
wat. ‘Marquer un point’ wordt een doelpunt aantekenen en ‘marquer une défaite’
een nederlaag aftekenen. Is er iemand die in ernst gelooft dat dit Zuidnederlands
is? Het is brabbeltaal! ‘Obtenir une cinquième victoire en série’ met ‘in serie’ vertalen?
Nee, serie is Frans, dus: op rij! - En de rest? Als wij hier ietwat nonchalant zeggen:
De aarde heeft ettelijke miljarden jaren geleden van een bombardement uit de ruimte
‘geweten’, dan gebruikt de Fransman hier 't werkwoord connaitre: ‘A connu un
bombardement’. Vertaling dus: heeft een bombardement gekend. Allemaal niets
dan slecht vertaald Frans en om de drommel geen Zuidnederlands!
Wanneer men echter èn in Nederlands sprekend België èn in Noordbrabant van
een rubberen hamer spreekt, dan zijn we thuis. Dàn gaat het om Zuidnederlands!
D. Hoek

Hoofdzin
In het septembernummer maakt dr. Van Hauwermeiren op blz. 61 duidelijk hoe de
relatie is tussen de componenten van een samengestelde zin. In regel 4 gebruikt
hij de term HOOFDZIN voor een gehele zin exclusief het zinsdeel dat toevallig de
bijzinsvorm heeft.
Volgens deze methodiek zouden we hoofdzin noemen b.v.
a) De boekhouder ontdekt een vergissing, bestaande uit resp. onderwerp, gezegde
en lijdend voorwerp. Geven we nu zowel onderwerp als lijdend voorwerp de
bijzinsvorm, dan kunnen we krijgen:
b) Wie slordig is geweest, ontdekt dat hij zich vergist heeft, waarin dan ontdekt
hoofdzin zou zijn.
Zoiets lijkt mij uitgesloen. Ontdekt zou hoogstens een gefingeerde
meervoudsimperatief weergeven, maar zou om
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zin te mogen heten minimaal een lijdend voorwerp bij zich moeten hebben.
Logischer lijkt mij dat we de term HOOFDZIN reserveren voor een complete zin,
ongeacht of de delen ervan de bijzinsvorm hebben of niet. De naam BIJZIN zou
dan geschikt zijn voor ieder zinsdeel (of gedeelte daarvan, of stuk van zo'n gedeelte
enz.) dat zelf een persoonsvorm heeft. Als een nest schalen zitten de bijzinnen dan
in de hoofdzin (de buitenste schaal). Ter illustratie geef ik een voorbeeld:
HOOFDZIN: Hij beweerde dat hij niet begreep wat ik bedoelde toen ik zei dat ik
moeilijkheden voorzag.
BIJZINNEN hierin:
(1e graad) het lijdend voorwerp van beweerde (dat hij/voorzag),
(2e graad) het lijdend voorwerp van begreep (wat/voorzag),
(3e graad) de bijwoordelijke bepaling bij bedoelde (toen/voorzag),
(4e graad) het lijdend voorwerp van zei (dat ik/voorzag).
WAAROM ZOUDEN WE TREUREN?
Het veelvuldig gebruik van een verkeerd betrekkelijk voornaamwoord bracht mij
tot het volgende voorbeeld: ‘In de krant stond een bericht over de stopzetting van
het onderzoek inzake de L-affaire, dat/die/dat/die/wat menigeen betreurt.’
Naar gelang van het betrekkelijk voornaamwoord kunnen we treuren om:
1) het bericht (dat),
2) de stopzetting (die),
3) het onderzoek (dat),
4) de L-affaire (die), of
5) het feit dat de krant het bedoelde bericht publiceerde (wat).
Ondanks de rijkdom van onze taal is alle misverstand nog niet uitgesloten.
W. Sterenborg, Tilburg

Knipsels
Onze hartelijke dank gaat uit naar de heer H.V. Zimmermann uit Soestdijk. De heer
Zimmermann heeft er een gewoonte van gemaakt knipsels te verzamelen over
allerlei onderwerpen de taal en het taalgebruik betreffende. Niet alleen had hij een
driedubbel abonnement op Onze Taal (één voor eigen archief, en twee om te
verwerken tot knipsels, waarbij u moet bedenken dat een pagina een voor- en een
achterzijde heeft), maar ook verwerkte hij diverse media tot knipsels waar het
taalzaken betrof. De heer Zimmermann heeft op deze manier een vijftal klappers
over de meest uiteenlopende taalproblemen verzameld, keurig op onderwerp
gerangschikt. Ze geven een beeld van de discussies in allerlei tijdschriften over
taalen stijlproblemen. Hij heeft zijn verzameling aan de redactie van Onze Taal
geschonken, en wij zijn druk doende ons met zijn materiaal eigen te maken. Over
tientallen onderwerpen heeft hij materiaal verzameld. Onze eerste indruk is dat de
problemen van toen nog steeds de problemen van nu zijn.
Vraag: Uit welke tijd denkt u dat het volgende stukje is? ‘Hedendaags taalbederf?
Het verschijnsel is er een van alle tijden en de term bederf lijkt wel wat te zwaar
geladen voor de paar vlekjes waarvoor niets gespaard wordt dat in het volle leven
staat. Wie de taal helemaal en absoluut zuiver zou willen houden moet haar onder
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een glazen stolp buiten het leven zetten, er een dode taal van maken. Onze taal is
gelukkig een levende taal, gebruikt door miljoenen Nederlanders. Soms goed
gebruikt, vaak ook slecht gebruikt. Hedendaags taalbederf? Niemand staat 's
morgens op met de gedachte, eens flink met de taal te flodderen. We doen ons
best, en niet altijd zonder succes!’
Antwoord: Het kan van alle tijden zijn, maar het is uit 1964. U hoort er nog wel meer
van.
P.v.C.
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[Nummer 6]
Het ontwerp voor een Nederlandse Taalunie en de taalzorg
Redactie: Onlangs is het ontwerp voor een Nederlandse Taalunie verschenen. Dat
is het rapport van de werkgroep ad hoc inzake de oprichting van een
Belgisch-Nederlands orgaan van samenwerking en advies op het gebied van de
Nederlandse taal en letterkunde. De redactie heeft een Belg en een Nederlander
uitgenodigd hun commentaar op dit rapport te geven. Hieronder vindt u de Belgische
bijdrage.
1)

Het Ontwerp voor een Nederlandse Taalunie voorziet o.m. in de oprichting van
een Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (in het vervolg van dit artikel afgekort
tot RNTL), een instelling die rechtspersoonlijkheid bezit op de staatsrechtelijke
grondslag van een verdrag. De Raad heeft tot doel het bevorderen van o.a.
- de kennis en het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal
- de integratie van Nederland en de Nederlandse cultuurgemeenschap in België
op het terrein van de Nederlandse taal.
De Raad is in eerste instantie een adviesorgaan, maar hij kan belast worden met
uitvoerende taken. Hij bestaat uit een algemeen en een dagelijks bestuur. Taalzorg
wordt in Artikel 9 van de Statuten van de Raad genoemd als één van de sectoren
die bij de samenstelling van het Algemeen Bestuur dienen vertegenwoordigd te zijn.
De Raad is in de eerste plaats adviesorgaan voor het Comité van Ministers, dat
bestaat uit ten minste twee Belgische en twee Nederlandse bewindslieden, maar
hij kan desgevraagd ook advies uitbrengen aan derden. Volgens de aantekeningen
bij de Statuten van de Raad moet men ook vanwege andere overheidsorganen en
vooral van particuliere zijde om adviezen kunnen aankloppen. ‘In het algemeen’,
aldus de aantekeningen, ‘moet bij deze adviezen aan derden niet gedacht worden
aan beantwoording van vragen hoe iets gespeld dient te worden, of dit of dat “goed
Nederlands” is enz. Om in deze, overigens heel duidelijke behoeften te kunnen
voorzien, is het denkbaar dat een taaladviesbureau in het leven geroepen wordt, al
dan niet rechtstreeks ressorterend onder de Raad’. De oprichting van een
taaladviesbureau is één van de uitvoerende taken waarmee het Comité van Ministers
de Raad kan belasten.
De opstellers van het Ontwerp zijn bijzonder gelukkig geweest in de keuze van
hun woorden, waar ze het hebben over de sector ‘taalzorg’ en over ‘het verantwoorde
gebruik van de Nederlandse taal’. De betekenis van beide woorden is zo ruim dat
duidelijk meer bedoeld wordt dan de taalzuivering, die vooral in Vlaanderen nog
met een zekere animo beoefend wordt en waarvan de neerslag te vinden is in
boekjes die niet het verantwoorde maar het algemene, correcte, goede, verzorgde
2)
en zelfs het keurige taalgebruik propagera .
Taalzuivering is, zeker in Vlaanderen, een noodzakelijk kwaad: beslist een kwaad
3)
omdat ze neerkomt op ‘repressieve taaldestructie’ ; mogelijk een kwaad dat
noodzakelijk blijft, zolang het taalaanbod gekenmerkt wordt door gallicismen en
purismen die niet in het Algemeen Nederlands voorkomen, door woorden en
uitdrukkingen die in het Algemeen Nederlands in onbruik zijn geraakt of door
eigenaardigheden die typisch zijn voor het Zuidnederlandse gebied in zijn geheel
of een deel ervan.
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Merkwaardig is, dat de taalzuiveraars in Vlaanderen de term taalzuivering
ongaarne gebruiken. Waarschijnlijk vermijden ze het woord omdat ze vrezen als
puristen gedoodverfd te worden. Taalzuivering wordt in Vlaanderen bij voorkeur
bedreven onder de benaming taalbeheersing. De lessen taalbeheersing in het
voortgezet onderwijs en de colleges taalbeheersing in bepaalde richtingen van het
wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs zijn hoofdzakelijk aan
taalzuivering gewijd. Ook het gerenommeerde tijdschrift Taalbeheersing in de
administratie neemt vooral informatie over taalzuiverheid op. Dit alles
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wil nog niet zeggen dat taalbeheersing voor de Vlamingen een synoniem is van
taalzuivering: taalbeheersing moet te kennen geven dat niet alleen ‘fouten’ worden
verbeterd, maar dat ook nieuwe uitdrukkingen en woorden worden gesignaleerd.
Taalbeheersing heeft dus een ruimere betekenis dan taalzuivering. Deze betekenis
wijkt echter aanzienlijk af van die welke het woord vandaag de dag in Nederland
heeft. Het verschil komt hierop neer dat de ‘taalbeheersers’ in Vlaanderen bijna
uitsluitend het normatieve en in Nederland vooral het communicatieve aspect van
het taalgebruik beklemtonen. Aan sommige Nederlandse universiteiten kunnen de
studenten in de Neerlandistiek taalbeheersing als afstudeerrichting kiezen. In deze
afstudeerrichting gaat de aandacht vooral uit naar het vergroten van de vaardigheden
die de verbale communicatie bepalen. Dat zijn dus niet alleen de spreek- en
schrijfvaardigheid, maar ook de luister- en leesvaardigheid.
De belangstelling voor het communicatieve aspect van het taalgebruik in Nederland
en voor het normatieve in Vlaanderen wordt duidelijk geïllustreerd door de richting
die de overheidsbemoeiing met het taalgebruik in de twee delen van ons taalgebied
uitgaat: in februari 1970 werd bij het ministerie van Nederlandse Cultuur een Raad
voor Taaladvies ingesteld, met als opdracht ‘de Nederlandstalige Gemeenschap in
België permanent van advies te dienen in zaken die verband houden met de
bevordering van de kennis en het goede gebruik van de Nederlandse taal’; in
Nederland is in 1973 de Commissie Duidelijke Taal (in alledaagse omgang vaak
Commissie Vondeling) ingesteld om het taalverkeer tussen de overheid en de
burgers te helpen verbeteren. Bij de Raad voor Taaladvies kunnen Vlamingen terecht
met de moeilijkheden waarmee ze te kampen hebben als ze correct Nederlands
willen spreken of schrijven. Ze vernemen in antwoord op hun telefonisch of schriftelijk
gestelde vragen hoe het hoort in het A.B.N.. De Commissie Duidelijke Taal moet
ertoe bijdragen dat de teksten waarmee de overheid zich tot de burgers richt, in
begrijpelijke taal zijn gesteld.
In het Ontwerp voor een Nederlandse Taalunie worden de woorden taalzuivering
en taalbeheersing geen enkele keer gebruikt. Het is duidelijk dat met taalzorg bedoeld
wordt: de zorg voor een correct maar ook efficiënt taalgebruik.
Correct is wat niet afwijkt van de geldende regels. Alleen in zoverre als die regels
dezelfde zijn voor het hele Nederlandse taalgebied is correct Nederlands overal,
dus ook in Vlaanderen, synoniem met algemeen Nederlands. Wat de taalzuiveraars
in Vlaanderen als ‘correct’, ‘goed’, ‘verzorgd’ en ‘keurig’ Nederlands propageren is
de standaardtaal van boven de Moerdijk, al breekt de een of ander wel eens een
lans voor zuidelijke schakeringen. De Vlaamse taalzuiveraars zetten zich dus sedert
lang in voor ‘de integratie van Nederland en de Nederlandse cultuurgemeenschap
in België op het terrein van de Nederlandse taal’. Ook de RNTL wil deze integratie
gaan bevorderen. De Raad kan daarin echter veel verder gaan dan de taalzuiveraars
omdat hij adviesorgaan is voor het Comité van Ministers. In de Aantekeningen bij
de Statuten van de RNTL lezen we dat met ‘integratie’ in de Ontwerp-tekst van het
Verdrag bedoeld wordt: ‘de verwijdering van alle belemmeringen die de
Nederlandstaligen hinderen bij hun onderling verkeer’.
Als concreet programmapunt wordt in de Memorie van Toelichting bij het Verdrag
genoemd ‘de bevordering van gelijkheid in terminologie in vooral ambtelijk gebruik
en het onderwijs’. Wat de spelling betreft is de integratie ongetwijfeld bevorderd
doordat de voorkeurspelling bij het onderwijs en in de overheidsdiensten verplicht
is gesteld. Een gelijkaardige maatregel zou kunnen worden genomen op
terminologisch gebied.
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Andere gebieden waarop de RNTL advies zou kunnen uitbrengen zijn de
uniformering van de titulatuur en de officiële benamingen van openbare ambten,
instellingen enz. De titel van de vertegenwoordiger des Konings in een provincie is
in België Gouverneur, in Nederland sedert 1848 officieel vervangen door
Commissaris des Konings. De Commissaris der Koningin spreek je boven een brief
(nog altijd) aan met ‘Hoogedelgestrenge Heer’ (of ‘Excellentie’), de
Provinciegouverneur met ‘Mijnheer de Gouverneur’. Onderwijzers worden in
Vlaanderen gevormd aan een normaalschool, maar in Nederland was de wettelijke
term tot voor kort kweekschool (nu pedagogische academie). De Brusselse
zusterinstelling van de Rekenkamer in Den Haag heet Rekenhof. De Nederlandse
gemeenten worden bestuurd door een college van burgemeester en wethouders,
de Vlaamse door een schepencollege. Vergelijk verder: Raad van Arbeid en
werkrechtersraad, Koninklijke Marine en Belgische Zeemacht, Rijkswaterstaat en
Bruggen en Wegen, Postchèque- en girodienst en Bestuur der Postchecks,
minister-president en eerste minister, Tweede Kamer en Kamer van
Volksvertegenwoordigers enz. enz... De eenmaking van de titulatuur zal wel geen
problemen scheppen: de omslachtige, hoogdravende Nederlandse titulatuur raakt
toch uit de tijd. De officiële benamingen zijn een moeilijker vraagstuk. Niet alleen
de traditie staat de eenmaking ervan meestal in de weg; het is ook niet gemakkelijk
om een criterium te vinden op grond waarvan het mogelijk is te bepalen of een
Belgische officiële term de pendant is van een Nederlandse. De eenmaking van de
bestaande officiële terminologie is misschien een utopie. Dat neemt echter niet weg
dat de RNTL ervoor zou kunnen zorgen dat voor nieuwe vergelijkbare instellingen,
functies enz. in Nederland en Vlaanderen in de mate van het mogelijke dezelfde
benaming wordt gekozen.
Ook inzake de schrijfwijze en de alfabetisering van de familienamen met een
voorzetsel en/of een lidwoord als aanloop, zou de RNTL advies kunnen geven, want
ook op dit gebied is er geen eenheid tussen Nederland en Vlaanderen: de
Nederlanders schrijven in een alfabetische lijst Perre, R. van de, de Vlamingen Van
De Perre, R. In Vlaanderen komen van deze types van namen bovendien een aantal
4)
spellingsvarianten voor. In casu: Van de Perre, Vande Perre en Vandeperre .
Er zijn zeker nog andere gebieden waarop de RNTL verdienstelijk werk zou
kunnen leveren, maar ‘de verwijdering van alle belemmeringen die de
Nederlandstaligen hinderen bij hun onderling verkeer’, blijft voorlopig toch wel een
wensdroom. In Vlaanderen weet men gewoon te weinig af van Nederland en vice
versa. De meeste Vla-
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mingen kunnen zonder moeite een roman van W.F. Hermans lezen, maar niet Vrij
Nederland of de NRC. Dat komt doordat zij onvoldoende bekend zijn met de
Nederlandse instellingen en met de Nederlandse actualiteit. De verspreiding van
wat elementaire Nederlandkunde via de school, de radio en de televisie zou in
Vlaanderen een aantal van die ‘belemmeringen’ uit de weg ruimen waarvoor het
soort taalbeheersing dat er nu bedreven wordt geen oog heeft. Voor de
doeltreffendheid van het receptieve taalgebruik is het even belangrijk dat een Vlaming
weet wat de VAD, de Bijlmermeer en het C.D.A. zijn, als dat hij de woorden shag,
gein en de uitdrukkingen er balen van hebben en iemand de wacht aanzeggen
begrijpt. De RNTL zal in de sector ‘taalzorg’ dan ook weinig bereiken als hij zijn
activiteiten niet kan ontplooien tegen de achtergrond van een breder opgevatte, niet
tot de taal en de letteren beperkte culturele integratie.
P. van Hauwermeiren, Hekelgem

Eindnoten:
1) Ontwerp voor een Nederlandse Taalunie, Rapport van de werkgroep ad hoc inzake de oprichting
van een Belgisch-Nederlands orgaan van samenwerking en advies op het gebied van de
Nederlandse taal en letterkunde, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1976.
2) Th. Vindevogel, Algemeen Nederlands, A. De Boeck, Brussel 1968, H. Heidbuchel, Correct
4

Nederlands voor alledag, Heideland, Hasselt, 1968 (Vlaamse Pockets 193), Dr. Jan Grauls,
Goed Nederlands in handel en economie, Heideland, Hasselt, 1961 (Vlaamse Pockets 33), Dr.
3

H.M. Hermkens, Verzorgd Nederlands, Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1970 , R. Talpaert en P.
4

Buyse, Verzorgde schrijftaal, UGA, Heule, 1966 , Dr E. Van Crombrugge, L. Doorns en M.J.L.
7

van Nierop, Keurig Nederlands in de administratie... en elders, Daphne, Gent, 1970 en andere.
3) Nootens, Johan, Studenten en de Nederlandse taalbeheersing: ervaringen en konklusies,
Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis, 30 (1976), 143-151.
4) Hauwermeiren, P. van, De spelling van familienamen met een voorzetsel en/of een lidwoord,
Wetenschappelijke Tijdingen, 36 (1977) nr. 1, p 37-42.

Te danken en te wijten
Op school leerden we vroeger braaf dat ‘te danken aan’ een positieve en ‘te wijten
aan’ een negatieve betekenis heeft, terwijl ‘toe te schrijven aan’ neutraal is.
Waarschijnlijk door oorspronkelijk ironisch taalgebruik is ‘te danken aan’ geleidelijk
ook in zwang gekomen voor negatieve feiten en we horen in modern Nederlands
geregeld zinnen als: ‘Het gaat slecht met de firma, dat is te danken aan een
verkeerde bedrijfspolitiek.’
Nu heb ik de laatste jaren opgemerkt dat ‘te wijten aan’
juist de omgekeerde kant opgaat: het wordt ook in positieve zin gebruikt. Bij mijn
opleiding voor het examen Engels M.O.-A krijg ik van de cursisten vaak de volgende
vertaling van een Engelse zin onder ogen: ‘Haar voorliefde voor de tuin was te wijten
aan het feit dat ze alleen wilde zijn als ze las.’
Onlangs hoorde ik een dominee in zijn preek opmerken: ‘Er werd een groot feest
gehouden. Dat was te wijten aan de terugkeer van de verloren zoon.’
Het is interessant deze ontwikkeling in het oog te houden.
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H. van der Ven, Den Haag

Twee werelden - twee talen
De sociale wetgeving is, met de Deltawerken, een van de paradepaardjes der
Nederlandse samenleving. Bij de toepassing ervan, in ambtelijke taal de
tenuitvoerlegging geheten, komt uiteraard veel taalgebruik te pas. Vooral bij de
moeilijke gevallen wordt veel geschreven: het slachtoffer (eerst van een ongeluk,
daarna van de wet) schrijft een brief, de maatschappelijk werker een rapport, de
medicus een diagnose, de Raad van Beroep een uitspraak. Al die stukken gaan
over dezelfde menselijke ellende, maar ieder beschrijft die in zijn eigen taal. En wie
dan alle stukken op een rijtje ziet, kan haast niet meer geloven dat het om dezelfde
mens in moeilijkheden gaat. Wie ziet bij de volgende medische beschrijving nog
een levend wezen voor zich, dat om hulp vraagt? De koele klinische termen werken
inderdaad bacterie- en levendodend
‘Bij lich. onderzoek: cf. leeftijd, niet ziek; interne organen g.b.: neurol.: hypaesthesie
hele li. lich. helft; zwakke KPR beiderzijds; geen pathol. refl. of clonus; musculaire
astrofie re. bovenbeen en li. arm; vrij redelijke motoriek en kracht, arthrol.: g.b. CWK
g.b.; LWK: anteflexie matig beperkt, zijd. bew.: normaal; ADL normaal in uit- en
aankleden.’
Zijn alle afkortingen kenmerkend voor de haast waarmee zo'n geval behandeld
wordt, voor het gebrek aan tijd die beschikbaar is voor de te onderzoeken patiënt?
Heel wat levensechter is dan de taal van de patiënt. Hij schrijft minder efficiënt,
minder geleerd en met heel wat fouten. Maar hij is wèl meer in staat een beeld van
de sociale werkelijkheid op te roepen dan de antiseptische medische schrijver.
‘Met den meest verschuldigden Eerbied, kom ik met een innige bede tot U,
Hooggeachte President der Rechtbank, en hoop dat het U moge behagen, mij Raad
en bijstand te mogen verlenen, dat ik arme ziekelijke persoon tot mijn recht komt.
Hoe is het mogelijk, ik lig in het ziekenhuis thans nog en de Raad van Beroep zegt,
U bent niet ziek, waarom lig ik dan in het ziekenhuis? Waarom wordt ik al die
maanden behandelt, de Specialist staat in mijn geval voor een Raadsel, hoe het
mogelijk is, dat deze beslissing is genomen. Je ligt in het ziekenhuis en uitspraak
U bent niet ziek. Hooggeachte Heer President. Ik kom vertrouwensvol tot U, ik heb
nooit iemand ten laste gekomen, toen ik gezond was heb ik gewerkt, ik ben
kostwinnende Zoon mijner Ouders, Wat moet ik doen, om tot mijn Recht te komen,
Geeft het dan geen Recht meer in ons kleine Land, Wie kan mij nog helpen, Onze
Geliefde Koningin, waar is nog recht te vinden, voor een arme werkman, was ik
gezond ik zou niet komen bedelen om hulp, maar werken, daarom kom ik in
volvertrouwen tot U, wat kan ik thans nog doen? en zie Uw antwoord tegemoet, en
zeg mijn dank van ganser harte vooruit, en zal deze Raad die U mijn thans geeft,
nooit en nimmer vergeten.’
Voor de goede orde zij hier nog vermeld, dat beide hierboven geciteerde teksten
echt en uit 1976 zijn; ook de laatste.
A.J. Vervoorn, Eindhoven

Onze Taal. Jaargang 46

56

Kunnen katten dralen?
Piet Uit den Boogaart wijst in het februari/maart-nummer op het spelletje ‘Kunnen
iksen ijen?’ waarin iksen een echt woord moet zijn dat als meervoudig onderwerp
dienst kan doen en ijen een echt werkwoord. Iksenijen moet ook weer een echt
woord zijn.
Ik bied hem aan:
Kunnen pieren waaien?
Kunnen krenten mikken?
Kunnen brood en spelen?
Kunnen aren lezen?
Kunnen honden meppen?
Kunnen katten dralen?
Kunnen kalen eten?
Kunnen boeken ballen?
Kunnen kippen poten?
Kunnen uilen balken?
Kunnen motten ballen?
Kunnen lellen bellen?
Kunnen ruggen steunen?
Kunnen muggen ziften?
Kunnen sterren wachten?
Kunnen banden rollen?
Kunnen horden lopen?
Kunnen koeken loeren?
Kunnen bonen staken?
Kunnen bullen bakken?
Jan van Herpen, Hilversum

Gallicismen
In de N.C.R.V.-Gids van 2 april j.l. meent Drs. G.J. Snaauw te Leusden, dat prof.
R. Bakker in datzelfde blad z.i. slechts één gevaar aanwijst dat onze taal bedreigt,
‘nl. het ten onrechte gebruiken van Engelse woorden.’ Hij wijst wat dit betreft op de
lopende jaargang ELECTRONICA van de TELEAC als een schreeuwend voorbeeld
van hoe het niet moet! Maar nog veel bedreigender dan de Engelse ziekte acht hij
het Franse gevaar. Ter verduidelijking geeft hij enige voorbeelden. Dat zijn dan een
negental zeer gangbare werkwoorden, die we stellig zonder moeite door Nederlandse
equivalenten kunnen vervangen: accepteren (aanvaarden, aannemen), citeren
(aanhalen), arriveren (aankomen), attenderen (attent maken, de aandacht vestigen),
feliciteren (gelukwensen), creëren (scheppen), participeren (aandeel nemen,
deelhebben), constateren (vaststellen), repareren (herstellen). De schrijver verklaart
niets tegen de Franse taal te hebben, integendeel, hij vindt het de mooiste van de
vreemde talen, maar dat hij blij is geen Nederlandse woorden in een Frans boek te
ontmoeten. Maar zegt hij het gekke is dat wij zelf denken met Nederlandse woorden
te doen te hebben. En dat wij daarom dit gevaar minder onderkennen dan dat van
de Engelse ziekte. En dat men als we Van Dale zouden zuiveren van onnederlandse
woorden (vooral Franse en Engelse) er minder dan de helft van zou overblijven en
het daardoor voor meerderen te bekostigen zou zijn. De scribent besluit met vast
te stellen, dat artikeltjes tegen taalvervuiling niet helpen, maar dat er iets gedaan
moet worden. En als - zoals wel in andere landen geschiedt - de overheid niets doet
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voor het behoud van ons hoogste cultuurgoed, er een werkgroep moet worden
gevormd. Hij roept medewerkers op en wil de N.C.R.V. er een uitzending aan doen
wijden.
Wij menen dat het onmogelijk is en wetenschappelijk niet verantwoord deze Franse
invloed op onze taal, die als gevolg van staatkundige, literaire en (cultuur)historiese
contacten al uit de middeleeuwen dateert en in de daarop volgende eeuwen
onverminderd bleef bestaan, ongedaan te maken of zelfs te reduceren. Het zou o.i.
zelfs een verarming van ons Nederlands betekenen. Zo zegt Jan te Winkel, dat
aanbieden i.p.v. presenteren wat stijf zou klinken; evenals briefzakje voor enveloppe,
regenscherm voor paraplu, inzameling voor collecte. Woorden als kleineren, halveren,
waarderen, waarin de Franse uitgang -er vermeerderd met de Nederlandse uitgang
van de werkwoorden, illustreren een aan het Frans ontleend middel tot woordvorming
en zijn niet meer uit onze taal weg te denken. Wij denken aan het woord filosoferen,
dat we met eigen taalmiddelen alleen maar zouden kunnen omschrijven: wijsgerig
bezig zijn en dat dan een veel enger terrein zou bestrijken. Een woord als elegant
drukt een andere nuancering uit dan ons simpele sierlijk.
Dat de heer Snaauw in Franse boeken geen Nederlands woord tegenkomt, is geen
wonder, want er bestond als gevolg van de onderlinge verhouding van beide talen
en culturen geen wederkerige beïnvloeding, behoudens een enkel geval van
overnemen: colza, ons koolzaad; vilebrequin, vlaams wielboorken.
De door de heer Snaauw gebezigde termen: zuiveren en taalvervuiling achten
wij taalwetenschappelijk onjuist en onverantwoord, vanzelfsprekend met de restrictie
dat een overwoekering van onze eigen taal door vreemde elementen zijn grenzen
moet kennen. Maar isoleren van de eigen taal van andere, vooral aangrenzende
talen zal even onmogelijk blijken als zich afsluiten van andere volken. Door vroegere
handelscontacten hebben wij zelfs uit het Russisch overgenomen een woord als
kabeljauw of bakeljauw. Stellig mogen, ja zelfs zijn we aan onze eigenheid als volk
verplicht onze moedertaal hoog te houden en te cultiveren, maar dan wel op een
verantwoorde manier.
G.J. Uitman, Zeist

Vlaams - Hollands
De heer Verrept geeft een nogal optimistisch beeld van het beschaafd Nederlands
in Vlaanderen. Zeker, de strijd voor een verzorgde taal heeft onbetwistbaar vruchten
afgeworpen. Als ik soms kinderen aan de deur krijg voor een of ander liefdadig doel,
dan spreken ze in 't algemeen beschaafd, maar.... het is VLAAMS-Nederlands!
Wanneer ik op straat, in tram, bus of trein mijn oren de kost geef, dan hoor ik soms
beschaafd spreken, maar... met VLAAMSE worden en uitdrukkingen. In een fijn
café waar ik wekelijks kom, hoor ik zelden ABN spreken en bij ABN-sprekers komt
het nogal eens voor, dat ze - in een vrolijke bui of als ze bekvechten - naar hun
dialekt afzakken omdat ze daar - en hier haal ik aan, hetgeen prof. Dr. Willem Pée
eens gezegd heeft - ‘niet bang hoeven te zijn flaters te begaan’!
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Dit spreekt al dadelijk de bewering van de heer Verrept tegen, dat de ‘eenheid in
verscheidenheid’ ‘al voor een goed deel’ zou bereikt zijn. Ja, misschien in de kleine
kring van ABN-sprekers waarin de heer Verrept zich beweegt, (maar daar is van
‘verscheidenheid’ geen sprake, aangezien zij trachten ‘uitsluitend’
NOORD-Nederlands te praten!?), maar niet bij de massa van vijf miljoen Vlamingen!
Het blijkt dus, dat het algemeen beschaafd in het Vlaamse land (nog) geen eigenlijke
vlotte omgangstaal is. Wat is daarvan de oorzaak?
In de eerste plaats heeft het Frans belet dat het Vlaams gepromoveerd werd tot
kultuurtaal, maar nu is er een faktor bijgekomen die dezelfde remmende invloed
uitoefent op onze omgangstaal, nl. het Noord-Nederlands. Als de heer Verrept dan
ook zegt dat ‘zeer veel mensen in Vlaanderen, ook heel gewone’, het AN kunnen
hanteren, dan moeten we ons eerst afvragen: Wat betekent voor de heer Verrept
‘AN’? ‘Algemeen Nederlands’, zal hij zeggen. Juist, maar dat AN is de dagelijkse
omgangstaal en ook de kultuurtaal van de Nederlander wat wij - en ook de
Nederlander! - doodgewoon ‘HOLLANDS’ noemen! En die taal kunnen de Vlamingen
NIET ‘hanteren’, omdat ze niet met de verschillende karakteristieken van het
Noord-Nederlands vertrouwd zijn (waar zouden ze die geleerd hebben?).
Dat komt goed tot uiting bij het gebruik van de je-vormen. De heer Verrept zegt wel
‘hoe algemeen de je-vormen’ - zijn die in reklame-teksten gebruikt worden, maar
hij vergeet eraan toe te voegen dat de redakteuren van die teksten niet weten
wanneer ze ‘U’ moeten gebruiken en wanneer ‘je’, en dan haspelen ze alles door
mekaar.
Dat boekje van Walra is natuurlijk ook niet zuiver op graat, maar met ‘U’ en ‘uw’
voelt de Vlaming zich veilig, want hij mag van zijn streekgenoot Verrept zijn 'ge's
en 'gij's niet gebruiken, en dan slaat hij er vanzelfsprekend flink naast. (Daarvan
kan ik tientallen bewijzen voorleggen!).
Ik wil ‘adviseren’ niet veroordelen (ofschoon ik het in mijn geschriften steeds
vermijd.), maar ik vind ‘graag helpen’ dan toch gezelliger en het heeft het voordeel
dat het Nederlands is. Dit geldt ook voor ‘vergrootglas’ versus ‘loep’ (van het Franse:
loupe), ofschoon ikzelf wel eens ‘loep’ gebruikt heb (zo krenterig ben ik nu ook niet.),
en een klein pak is bij ons nog altijd een ‘pakje’ (pakketje is specifiek Hollands.). En
als een groot Nederlands confectiebedrijf bij ons ‘kleedjes’ verkoopt en geen ‘jurkjes’,
dan past dat bedrijf zich aan onze dagelijkse omgangstaal aan, want ‘jurk’ klinkt
NIET ‘gewoon’ en dat weet de heer Verrept bliksems goed!? Elke Vlaamse huisvrouw
vraagt: ‘Ik zou dat kleedje eens willen zien’ of ‘Dat kleedje is toch iets te smal’. Nog
NOOIT heb ik het woord ‘jurk’ horen zeggen. In plaats van: ‘Wat heb jij een mooi
jurkje gekocht ‘zegt een Vlaamse vrouw: ‘Wat hebt gij een schoon kleedje gekocht’.
En dan dat ‘prestige’-etiketje bij ‘jurkje’? Ik zou eerder denken als een Vlaming ‘jurk’
gebruikt, we te doen hebben met een of andere ABN-snob die graag laat horen ‘dat
'em ook Ollands kent’, maar na een kwartier weten we al hoe zwaar hij weegt!!
Hoe men van officiële ABN-zijde de lezers van ‘Onze Taal’ een rad voor ogen
draait en de werkelijke verhouding Vlaams/Hollands verdoezelt, blijkt uit volgend
gedeelte uit het artikel van de heer Verrept:
‘.... net als het enthousiasme van de Vlamingen die hun taal - de taal van
de Nederlanden - opnieuw behoorlijk wilden beheersen. Vandaar dat de
boekjes (taalgidsen R.E.) konden worden gehanteerd, zonder de gebruiker
al te zeer te frustreren’
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Het is niet de taal van ‘de Nederlanden’ die de Vlamingen moeten ‘beheersen’, maar
de taal van de NEDERLANDER, dus het alledaagse HOLLANDS (of, als de heer
Verrept dat liever hoort: het NOORD-Nederlands). En de Vlaamse taalgebruiker
wordt wel degelijk ‘gefrustreerd’ als hij die ‘taalgidsen’ moet raadplegen, omdat ze
elkaar tegenspreken! Dat blijkt uit een scherp artikel van de leraar W.C. Mechelen
in NU NOG Nr. 2/1973, waar hij o.a. zegt:
- ‘Onze goede, oude Vlaamse woordenschat schijnt plotseling totaal foutief te
zijn.’
- ‘Uit vrees voor spitsvondigheden TWIJFELEN WE BIJ ELK WOORD’
- ‘Als leraar moeten we het (hollandse R.E.) zaligmakende woord kennen’
Nee, in tegestelling met wat de heer Verrept beweert, gaat het met het ABN in
Vlaanderen NIET goed. Zolang men ons verbiedt(!!?) te putten uit onze rijke Vlaamse
woordenschat, zal geen enkele Vlaming ooit een verzorgde taal kunnen spreken,
omdat die taal haar bakermat heeft in Nederland.
Ik sluit nu met een citaat:
‘Er is mij geen enkel land bekend waar de beschaafde taal door een
ondanks artificiële aktie het overwicht heeft gekregen.’
Dit zegt de heer Maarten van Nierop in ‘De Standaard der Letteren’ van 29 april
1971. Hebt u goed gelezen? ‘ARTIFICIELE’ aktie! En de propaganda voor het
Hollands-Nederlands is onbetwistbaar ‘artificieel’!
Ik vraag me telkens af waarom - zowel van Noord- als van Zuidnederlandse zijde,
men koppig weigert Vlaamse woorden en uitdrukkingen in ons gezamenlijk
Nederlands op te nemen? Denk eens aan wat een prachtige taal we zouden hebben!
Onze rijke schilderachtige Vlaamse woordenschat versterkt door de taalrijkdom van
onze noorderburen? We zouden te benijden zijn!!
R. Emmermann, Hoboken

Spreektaal - schrijftaal
Het zij mij veroorloofd uw welwillende aandacht te vragen voor het volgende.
Dit kun je natuurlijk ook anders en minder verheven zeggen. Ongeveer zo: Zoudt
U hierop eens willen letten? Waarop? Op het merkwaardige feit dat er mijns inziens
geen taal is als de onze die zo verdeeld is tussen spreektaal
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en schrijftaal, of beter nog tussen gewoon Nederlands en officieel Nederlands. Laatst
las ik op Klein Zwitserland, waar ik regelmatig tennis, dit opschrift op een bord:
RIJWIELEN AAN DE OVERZIJDE PLAATSEN
Vertaald in normaal Nederlands staat hier
FIETSEN AAN DE OVERKANT ZETTEN
Maar normaal Nederlands schrijft en spreekt geen Nederlander zodra hij het een
of andere gezag vertegenwoordigt. Je neemt een KAARTJE voor de trein naar
Groningen, maar de conducteur zegt in die trein:
MAG IK UW BILJET EVEN ZIEN?
Het is nog niet zo lang geleden dat een KAPPER natuurlijk officieel COIFFEUR
geheten, zijn werk op zijn bedrijf aankondigde met het woord HAARSNIJDEN.
Het euvel van het deftig doen is hardnekkiger dan men denkt. In moderne romans,
of wat daar voor doorgaat, draagt men meestal een COSTUUM en geen PAK. Men
NEEMT PLAATS maar GAAT NIET ZITTEN. De radio draagt ook zijn steentje bij:
VOLGENDE WEEK STAAT DINXPERLO CENTRAAL
De brave programma-makers bedoelen:
VOLGENDE WEEK GAAT ONZE UITZENDING OVER DINXPERLO
Over de onbegrijpelijke taal die TRENDMATIG in onze goede Tweede Kamer
wordt gesproken, is al genoeg geschrijven - of nog altijd niet genoeg? - in dit
voortreffelijke blad. Daar wordt alles en nog wat GESTELD tot je er ongesteld van
zou worden.
De tegenstroming, gepropageerd door onze ‘populaire weekbladen’ en sommige
kranten, zondigt naar de andere kant. Daar worden schuttingwoorden redactioneel
en hoofdredactioneel gebruikt om te laten zien hoe PROGRESSIEF men toch wel
is. Niemand heeft zich ooit afgevraagd wat dit woord eigenlijk betekent.
Zo is het overal. Aan de ene kant deftigdoenerij die alleen de burgerlijkheid van
de schrijver of spreker bewijst, aan de andere kant platvoerse flinkdoenerij, die
precies hetzelfde aantoont.
Waarom mag ik geen ARBEIDER meer zijn, maar moet ik mij aandienen als
WERKNEMER? Waarom ben ik als directeur van een N.V. niet goed genoeg, maar
moet ik mij PRESIDENT VAN DE RAAD VAN BEHEER noemen? Waarom mag
mijn dochter geen eerlijke VERPLEEGSTER meer zijn, maar moet zij zich
VERPLEEGKUNDIGE noemen? Is mijn oom een BOER? Geen sprake van! De
brave man heeft in Wageningen gestudeerd en is alleen daarom al een AGRARIER.
Waarom dit alles?
Ik vrees omdat wij met al onze zelfaangemeten zogenaamde vooruitstrevendheid
een volk van afschuwelijke snobs zijn. Ik heb dit stuk dan ook alleen geschreven
omdat ik hoop dat het voor de redactie van ONZE TAAL aanleiding zal zijn om een
taalkundige en een socioloog samen een wetenschappelijk verantwoord artikel te
laten schrijven over het door mij terloops aangeroerde vraagstuk. Maar ze moeten
niet zo BELAZERD zijn dat ze er FLAUWE KUL van maken. Anders BEGEEF ik mij
naar de redactie, trek mijn COLBERT COSTUUM uit en laat hun alle hoeken van
het VERTREK zien.
Leonhard Huizinga, Soest

Varieteit en variete
Is het resultaat van schrijven een schrijven? Dr. Ir. C.J.H. Wevers in Epse ontkent
dat in een brief aan de redactie. Hij zegt: ‘Een infinitivum-vorm van een werkwoord
voorafgegaan door een lidwoord geeft aan de actie die dat woord aanduidt, niet het
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resultaat van de actie. Wanneer men zegt: “het timmeren, het telefoneren etc.”,
wordt daarmee niet het door timmeren geproduceerde voorwerp resp. het
telefoongesprek bedoeld. Mijns inziens is deze fout uit snobisme ontstaan. Het staat
namelijk veel hoogdravender als men schrijft “in antwoord op uw schrijven” dan
wanneer men in correct Nederlands zegt “als antwoord op uw brief”. Ik heb me laten
vertellen, dat de hoogdravende maar foutieve uitdrukking verplicht voorgeschreven
wordt op allerlei secretaresse-opleidingen!’
Ja, hoe zit dat met die ‘actitieven’ (een handeling uitdrukkende werkwoorden),
waarop de heer Wevers duidelijk het oog heeft? Actie - resultaat: spelen - spel,
zingen - (ge)zang, maar dan bepalen we ons tot de (directe) afleidingen van de
infinitief. Men kan ook een schaakpartij spelen en een lied, een psalm of een cantate
zingen. Om van actitieven als grijpen en maken maar te zwijgen. Het resultaat van
schrijven kan ook van alles zijn. Maar het betreft nu ‘schrijven’ als resultaat van
‘schrijven’. Het is wel toevallig, dat de heer Wevers, die zijn brief in december schreef,
in het januarinummer al kon lezen dat de heer Vervoorn hem, zonder die brief te
kennen, steunde: ‘... het schrijven is ook een berucht ambtelijk synoniem voor wat
gewone mensen een brief noemen’ (pag. 2). Een woord uit de ambtelijke sfeer dus,
maar ook uit de bedrijfscorrespondentie, misschien door navolging. Wellicht ligt er
een zeker snobisme aan ten grondslag; dat is dan later vergeten en het woord is
cliché geworden en door de leraren handelscorrespondentie doorgegeven. Ik acht
het niet onmogelijk, dat die handelscorrespondentie de laatste jaren wat natuurlijker,
wat gewoner, is geworden.
Een andere vraag is, of ‘schrijven’ voor ‘brief’ fout is. Taalgeleerden plegen te
vragen: is het woord in die betekenis algemeen (of door de meerderheid) aanvaard?
En hoewel ik niet altijd goed weet, hoe je dat bepaalt, vooral niet met die
meerderheid, geloof ik toch dat we in dit geval een aanvaarding moeten erkennen.
Dan zou de slotsom moeten zijn, dat het woord niet erg doordacht is en niet fraai,
maar ook niet ‘fout’. Een troost voor de tegenstanders kan zijn, dat ook slechte
dingen kunnen uitslijten.
M.C. Godschalk, Den Haag

Koning Jan Karel
De Spaanse correspondent van NRC/Handelsblad verheugde op 29 december 1975
de fitalisten onder zijn lezers door het uitzicht te openen op 105 miljoen Spaanse
postzegels, ‘waarop men koning Juan Carlos en koningin Sofie afzonderlijk ziet en
daarnaast ook als paar.’
Afgezien van deze curiositeit vertoont de mededeling nog iets merkwaardigs, en
wel op taalgebied. Volgens goed en algemeen gebruik is de naam van koningin
Sofía vernederlandst, maar in strijd met dat gebruik is dat bij de koning verzuimd.
Waarom in vredesnaam?
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Vorstennamen worden altijd vernederlandst. Koningen van Frankrijk noemen wij
Lodewijk of Hendrik of Karel, koningen van Engeland Karel of Jacob, tsaren van
Rusland Peter of Nicolaas. We zeggen Gustaaf van Zweden, Christiaan van
Denemarken, Jan van Luxemburg.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Het kán namelijk niet altijd. Haakon, Boris, Haile
Selassie láát je zo, tenminste wat de spelling betreft. Misschien heeft men niet
dadelijk in de gaten gehad, dat Iwan niets anders is dan Johan, of heeft gemeend
dat men de schoolkindertjes beter bang kon maken met dat exotische in ‘Iwan de
Verschrikkelijke’. Een zekere schroom tegenover de Vader des Vaderlands kan de
oorzaak ervan geweest zijn, dat men de keizers van het Tweede Rijk maar liever
Wielhelm noemde.
Maar regel is regel en goed is goed. Wie de koning van Spanje - ondanks het
wilhelmus - niét wil eren, moet hem maar net als toen hij prins was, Juan Carlos
blijven noemen. Z.M. heeft recht op de naam Jan Karel, zoals zijn voorzaat op de
naam Filips.
C.A.Z., Leiden

Computertaal
Het gebruik van de woorden ‘invoer’ en ‘uitvoer’ voor ‘computer input’ en ‘output’
heeft reeds een zo lange traditie, dat er niet veel reden lijkt om dat terug te draaien
(Zie bijv. Informatie, 1e jaargang 1959, nr. 2, mei blz. 7: ‘geschikt voor het
vervaardigen van documenten, welker invoergegevens gedeeltelijk in ponsband
vastliggen en gedeeltelijk via het toetsenbord met de hand ingevoerd worden’). Dat
dit ‘invoer’ in een andere betekenis is dan ‘import’ is wel duidelijk, maar beide
betekenissen liggen voldoende dicht bij elkaar om hetzelfde woord te rechtvaardigen.
Dat indertijd niet voor ‘toevoer’ en ‘afvoer’ werd gekozen, had als duidelijke
achtergrond dat het brengen van de gegevensdragers (bijv. ponskaarten) naar de
machine wel met ‘toevoeren’ en het halen van de afdruk van de afdrukmachine
(‘printer’) met ‘afvoeren’ werd aangeduid.
Het spreekt wel vanzelf dat de zin ‘druk even de geheugeninhoud uit’ bij mij geen
bezwaren oproept, ook niet hoewel ‘uitdrukken’ in het Nederlands ook wel wat anders
betekenen kan (‘to express’).
Wat ‘hardware’ en ‘software’ betreft, vergeten we als niet-Engelsen maar al te
gemakkelijk dat het eerste al heel lang in het Engels voor ‘ijzerwaren’ wordt gebruikt
en het tweede een - misschien wat ludiek - bedacht kunstwoord is. De
associatiewaarde van de beide woorden is in het Engels dientengevolge heel anders
dan voor Nederlanders die het woord ‘hardware’ uitsluitend met computers
associëren. Aangezien we er goede Nederlandse (al zijn dat niet
‘zuiver’-Nederlandse, wat daaronder ook moge worden verstaan) equivalenten voor
hebben is er niet veel reden om de Engelse termen over te nemen in de gevallen
waarin communicatie tussen leken en computervaklieden wordt beoogd. Ik zal de
laatste zijn om vaklieden te willen voorschrijven welke termen zij onder elkaar moeten
gebruiken; zij zullen zelf gezamenlijk er voor moeten zorgen dat hun terminologie
in voldoende mate ondubbelzinnig is (wat met ‘harde software’, ‘firmware’ en
dergelijke niet of nog niet gelukt is). Zodra de vaklieden zich echter tot personen
buiten hun eigen kring wenden, zullen zij er verstandig aan doen termen te gebruiken
die duidelijk zijn ook voor leken.
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Als Engels de vaktaal is voor het computergebied (er zijn ook computerterminologieën
in het Frans en het Duits; waarschijnlijk ook in het Japans en het Russisch) dan is
de logische consequentie dat de vaklieden onderling in het Engels communiceren
en niet dat zij het Nederlands larderen met Engelse woorden en anglicismen.
A.B. Frielink, Amsterdam

Met name
De uitdrukking ‘met name’ duidt meestal niets of niemand met name of met een
naam aan.
Soms wordt met name -hoewel juist- gebruikt om eenvoudige dingen in een woordbrei
te verhullen: Een onderzoeker wil ik met name noemen, omdat hij zich zeer
verdienstelijk heeft gemaakt voor het onderzoek: D. Dohn.
Wel juist, maar plezieriger klinkt: D. Dohn heeft zich..... enz.
In de oude vorm ziet men de uitdrukking bijna nooit meer. In Onze Taal kan ik al
beginnen met plukken van de misbaksels: blz. 8 van nr 1. van deze jaargang op de
linker zijde ‘De behoefte aan een volledige grammatica wordt met name gevoeld
bij 350 docenten’. Het woord vooral is hier veel meer op zijn plaats.
Op blz. 7 links ......... door zijn streven om voor wetenschappelijke begrippen
gezonde Nederlandse woorden in te voeren, met name in zijn eigen vak ...... in het
bijzonder lijkt mij ‘gezonder’.
D. de Vries uit Wageningen plukte een bloempje uit de troonrede en verzucht op
blz. 5 rechts:
‘De eigen verantwoordelijkheid van met name het bijzonder onderwijs: ‘de mode
van de dag, het totaal overbodige gebruik van met name’!
Uit mijn vakgebied, de geneeskunde, nog een aantal voorbeelden.
‘Dit geldt met name voor nieuwe geneesmiddelen’, zou met vooral beter gediend
zijn.
‘Met name X heeft hierover belangrijke onderzoekingen gedaan’, klinkt beter
zonder de stoplap.
‘Ik heb bezwaren tegen deze therapie, met name omdat zij meer kwaad doet dan
goed’, kan zonder met name maar desnoods met en wel.
‘In die gevallen -met name de nrs. 4, 7 en 18- vonden wij bloeddrukstijging’, beter
weglaten of vervangen door namelijk.
‘Het opsporen wordt door verschillende oorzaken belemmerd met name de
taalbarrière, vertrek naar het buitenland, multiple contacten, enz.’ Zoals in plaats
van met name en enz. weglaten maakt de zin bepaald beter.
L.B.W. Jongkees, Amsterdam
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[Mededeling]
□□□□□□
Rijmdwang. Jaren geleden was er in Eindhoven een winkel die als slogan voerde:
De Magneet, goedkoper dan u weet. Zo'n winkel kan het op den duur niet rooien.
Weet u waarom? □ Als we wisten hoe het mogelijk is dat sommigen onder ons in
staat zijn kryptogrammen op te lossen, zouden we een eind verder zijn. Neem deze
bijvoorbeeld: als de koe zijn stem verdraait, wordt hij vet. De oplossing is natuurlijk
slaolie. Maar als de schrijver dezes dit niet zelf bedacht had, zou hij er ook nooit
achter gekomen zijn. □ Bij het lezen van de vorige regels hebt u natuurlijk opgemerkt
dat in de kryptogramopgave de geslachtsaanduiding van koe fout was. Maar
misschien zag u het direkt. De oorzaak ligt wellicht in het feit dat de term koeien
niet alleen voor runderen van het vrouwelijk geslacht, maar ook voor runderen tout
court gebruikt wordt. Dezelfde transseksuele tendens kunnen we waarnemen bij
poezen en kippen. □ Het voorafgaande is des te merkwaardiger omdat meestal de
mannennaam ook als geslachtsloze uitdrukking gebruikt wordt. In elk geval bij
mensen. We beschikken over achtervoegsels als -ster, -e, -euse, -esse en -in, om
beroepen en functies te vervrouwelijken. Er zijn een paar uitzonderingen, ook bij
mensen. Weduwen en bruiden zijn vrouwen. De mannelijke equivalenten hiervan
zijn van de vrouwelijke grondvorm afgeleid. Is het toeval dat beide uitzonderingen
iets met de burgerlijke staat te maken hebben? Is het toeval dat bij twee van de drie
uitzonderingen in het dierenrijk (de kippen en de koeien) het de vrouwen zijn die
het alleenrecht op zuivelproduktie bezitten? □ Over die achtervoegsels gesproken,
is een vrouwelijke rapporteur een rapporteur of een rapporteuze? Problemen. □ Een
secretaris is iemand die secretariële werkzaamheden verricht en bovendien òf een
man is, òf goed betaald wordt voor die werkzaamheden, òf helemaal niet betaald
wordt. Secretariële werkers die vrouwen zijn èn slecht betaald worden, zijn
secretaressen. We leven in een tijd van duidelijkheid, nietwaar? □ In een bepaalde
Italiaanse grammatica komt de volgende dialoog voor: Spreekt u Italiaans? Nee. Ik
ook niet. Het curieuze is dat die zinnen er in het Italiaans staan. □ Wie weet welke
antieke woorden weer springlevend zullen worden in de nieuwe periode van de
kabinetsformatie. Gedogen ging er de vorige keer in als koek. Afwachten en opletten,
dames en heren taalpolitici.
P. Uit den Boogaart, Eindhoven
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[Nummer 7/8]
De fundering voor een Nederlandse Taalakademie
1. Standaardtaal en taalbeleid
Om vat te krijgen op de ons omringende chaos, die we het maatschappelijk gebeuren
noemen, is taal een uitstekend middel. Door de dingen een naam te geven krijgen
ze een identiteit. We plakken er een etiket op en kunnen dan gaan ademen. Alles
wordt opgeborgen in een bijbehorend vak: het is een werkwoord of een zelfstandig
naamwoord, het is populaire taal of vakjargon, spreektaal of ambtelijk cliché. Taal
is een uitermate belangrijk maatschappelijk bindmiddel, dat het mogelijk maakt
elkaar iets mee te delen van de opgedane kennis en levenservaring, elkaar te
begrijpen, samen te werken en zodoende een samenleving op te bouwen. Zonder
de aanwezigheid van een gemeenschappelijke taal zou onze samenleving ten onder
gaan in de chaos van een Babylonische spraakverwarring.
Naarmate een samenleving gecompliceerder en hoger ontwikkeld is, worden ook
de eisen strenger die aan een taal gesteld worden om als bindmiddel te kunnen
functioneren. Ingewikkelde juridische structuren, universitaire specialisaties of
geavanceerde technische produkten stellen aan taal preciesere, rationele en
nauwkeuriger eisen dan het sprookje, het verjaardagsvisitegesprek of de vage
wereld van weet-jewel-begrijpers. Waar landen zich ontwikkelen tot moderne naties,
zien we dan ook de talen zich ontwikkelen van betrekkelijk ongrijpbare omgangstaal
tot gestandaardiseerde nationale taal. Voor het Nederlands is dat een eeuwenlang
geleidelijk proces geweest, terwijl jonge ontwikkelingslanden er naar streven in
enkele decennia een nationale taal te creëren.
Juist in het geval van de nieuw te ontwikkelen talen zien we dat de betrokken
regeringen door de omstandigheden gedwongen worden het grote maatschappelijke
belang van de nationale eenheidstaal in te zien. Dit leidt in vele gevallen tot een
welbewust taalbeleid. Al dan niet in samenwerking met taalkundigen tracht men te
komen tot een verantwoorde vorm van ‘language planning’, zoals de internationale
term voor deze activiteiten luidt. De Nederlandse overheid heeft zich op dit gebied
steeds betrekkelijk afzijdig gehouden. Eigenlijk alleen ten aanzien van het aspect
spelling hebben we een officieel Nederlands overheidsstandpunt. Alle overige
taalzaken worden overgelaten aan de (wetenschappelijke) taalkundigen,
woordenboekenmakers of instellingen als het Nederlands Normalisatie-instituut.
Zoals B.P.F. Al in zijn Leidse intreerede onlangs echter stelde is juist bij de
Nederlandse taalkundigen het begrip normatieve taalkunde zeker niet populair. Een
wetenschappelijk verantwoord grammaticaproject hoeft mijns inziens niet automatisch
te leiden tot een maatschappelijk aanvaardbaar resultaat. Het laatste zal namelijk
keuze maken uit de beschreven mogelijkheden, zal een richting aangeven waarin
de taal zich verder bij voorkeur zou moeten ontwikkelen. Anderzijds mist men bij
het terminologisch werk van bijvoorbeeld het N.N.I. juist de taalkundige
verantwoording, en is er te veel sprake van uitsluitend een normatief standpunt met
betrekking tot de betekenis. Ik meen dat het een nationaal belang is dat alle
taalaspecten, dus zowel spelling, als woordenschat en grammatica, vanuit eenzelfde
taalbeleid behandeld worden. En omdat de taal een algemeen maatschappelijk
belang vormt, dient dit taalbeleid een officieel overheidsstandpunt te zijn, dat niet
uitsluitend op wetenschappelijk-taalkundige gronden zal berusten. Het eindresultaat
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zal dan een waarlijk nationale standaardtaal zijn, die de bekroning kan zijn van een
goed overheidsbeleid.
De kenmerken van zo'n standaardtaal zou men als volgt kunnen samenvatten: hij
vertoont twee structurele eigenschappen, vervult een viertal functies en leidt tot een
drietal houdingen van de gebruikers ten opzichte van die taal.
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De twee structurele kenmerken zijn stabiliteit en intellectualisering. Ter toelichting
het volgende.
Om goed en efficiënt te kunnen functioneren moet een standaardtaal door een
doeltreffende codificatie gestabiliseerd worden. Vele veranderingen leveren tijd- en
energieverlies op bij aanleren en verwerken van de taal. Anderzijds moet de taal
tegelijkertijd flexibel genoeg zijn in zijn codificatie om aanpassingen ten gevolge
van maatschappelijke en culturele ontwikkelingen mogelijk te maken. Nieuwe
woorden, nieuwe zinswendingen en constructies dienen mogelijk te zijn.
De intellectualisering kunnen we omschrijven als het streven naar een steeds
nauwkeuriger gedefinieerde en accurate uitdrukkingskracht. In de woordenschat
komt die intellectualisering tot uiting in een steeds grotere terminologische precisie
door de ontwikkeling van helder onderscheiden termen, en tevens in een groei van
het aantal abstracte en algemene termen. Op het gebied van de grammatica komt
de intellectualisering tot uiting in de ontwikkeling van woordvormingsregels en van
syntactische regels die de constructie van ingewikkeld samengestelde, en toch
hechte zinnen mogelijk maken, en ook in de neiging om elliptische uitdrukkingen te
vervangen door complete zinsconstructues.
De vier functies van een standaardtaal omvatten drie symbolische en één
objectieve. Allereerst heeft zo'n taal een eenheidsvormende, verbindende functie.
Zeker voor de overheid met al zijn bestuurs- en beheerstaken is dit van belang.
België toont ons regelmatig de nadelige gevolgen van het ontbreken van een
nationale eenheidstaal. Deze unificerende functie vervult enigszins paradoxaal
tegenover het buitenland vaak tegelijkertijd een separatistische functie. Vooral bij
verwante talen, als Nederlands en Duits of Frans en Italiaans is de benadrukking
van de eigen identiteit vaak belangrijker dan het voelen van de verwantschap. Ten
derde kan de standaardtaal een prestigefunctie vervullen. Een taalgemeenschap
kan er een zekere trots aan ontlenen een taal ontwikkeld te hebben met een rijke
geschiedenis, oude tradities en verfijnde gebruiksmogelijkheden. Wat de Fransen
op dit punt wellicht te veel laten blijken, wordt door talloze ‘internationale’
Nederlanders te zeer onderschat. Ook individueel kan men er trots op zijn de
beheersing van zijn taal bereikt of vergroot te hebben; wie aan zijn taal bouwt, bouwt
ook aan zijn eigen geestelijke ontwikkeling. De vierde, meer objectieve, functie
tenslotte is die van maatstaf voor correctheid en tegelijkertijd maatstaf voor de
creativiteit in literair werk.
Wat de houding ten opzichte van de standaardtaal betreft tenslotte nog dit. De
functies van de standaardtaal veroorzaken een complex van cultuurgebonden
houdingen tegenover de standaard. De unificerende (en tegelijkertijd separatistische)
functie leidt tot een houding van loyaliteit tegenover de eigen taal. De steeds weer
oplaaiende protesten in ons land tegen germanismen en anglicismen zijn daarvan
een demonstratie. De prestige-functie kan tot een houding van een zekere trots
leiden. Het is vleiend (hoewel voor velen onbegrijpelijk) dat buitenlanders het de
moeite waard vinden Nederlands te leren. En als laatste, maar van meer direct
maatschappelijk belang en voordeel, kunnen we constateren dat de maatstaf-functie
een houding veroorzaakt van grotere bewustheid van de norm. Als er regels bekend
zijn, kan men zich ook beter afvragen of iets goed of fout is en beter beoordelen of
iemand zich helder of vaag uitdrukt. Zeker in een democratische samenleving als
de onze, waar ieder er recht op heeft zijn mening onder woorden te brengen, is
deze laatste taalfunctie een overheidsbelang.
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2. De voorgestelde taalunie
Enige maanden geleden verscheen het rapport van de ‘werkgroep ad hoc inzake
de oprichting van een Belgisch-Nederlands orgaan van samenwerking en advies
op het gebied van de Nederlandse Taal en Letterkunde’. De titel van het rapport
luidt: Ontwerp voor een Nederlandse Taalunie.
‘Wij wensen een uitvoerige diagnose te kennen en een concreet voorstel te
ontvangen voor een gemeenschappelijk orgaan dat èn samenwerking kan
bewerkstelligen èn advies kan verstrekken in alle culturele aangelegenheden waar
de taal als instrument van maatschappelijk verkeer een rol speelt...... het orgaan
moet echter in zijn werkwijze en zijn doelstelling gericht zijn op praktische doeleinden
waarbij visie en ervaring van vele culturele deskundigen aan bod kunnen komen’.
Aldus de Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden, mevrouw
R. de Backer-Van Ocken bij de installatie van de werkgroep te Brussel op 18
december 1975. Minister De Backer besloot haar rede met het uitspreken van de
hoop, dat zij en haar collegae na verloop van zes maanden zouden kunnen
beschikken over een voorstel dat spoedig uitvoerbaar zou zijn.
Die zes maanden zijn wel een jaar geworden, maar tegen de voorgeschiedenis van
de achterliggende idee kunnen we toch wel spreken van snel werk. Want ook reeds
in verband met de problemen die na 1967 rezen rond de voorstellen tot
spellingwijzigingen, stelden de toenmalige daarbij betrokken ministers in onderling
beraad de vraag, of de oprichting van een Belgisch-Nederlandse Academie voor
de Nederlandse Taal mogelijk en opportuun moest worden geacht. De Gemengde
Commissie nam ook dit vraagstuk in studie en bracht op 6 oktober 1971 haar advies
uit. Daarin gaf zij de beide regeringen in overweging, in beginsel te besluiten tot de
oprichting van zo'n instelling. De Commissie tekende daarbij echter aan, dat zij met
dit advies een andere weg gaat dan met haar voorstel uit 1962 inzake de oprichting
van een ‘Hoge Raad’ voor de Nederlandse Cultuur en de culturele integratie van
het Nederlandse taalgebied; het instituut dat de Commissie in 1971 voor ogen stond,
was in taak en doelstelling beperkter: het ging nu niet meer om de Nederlandse
cultuur in haar geheel, maar om het terrein van de Nederlandse taal en letterkunde.
Belangrijk is voorts, dat de Commissie in haar advies meende dat een werkelijk
Belgisch-Nederlands instituut tot stand zou moeten komen. Daarvoor was naar het
oordeel van de Commissie het sluiten van een speciaal Belgisch-Nederlands verdrag
noodzakelijk.
De bovenaangehaalde uitgangspunten van de minister staan in de opdracht van
de thans rapporterende commissie nog verder uitgewerkt.
Het werkterrein van het op te richten orgaan van samen-
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werking en advies zal volgens het mandaat van de werkgroep breed opgevat moeten
worden. Het gaat om de taal als instrument van het maatschappelijk verkeer. Zo'n
brede benadering sluit echter de wetenschappelijke en theoretische aspecten niet
uit. De kennis, ervaring en visie van onder meer letterkundigen, linguisten,
taalsociologen, onderwijzers en leraren, vormingswerkers, bibliothecarissen,
jeugdleiders, journalisten en medewerkers van radio en televisie, zullen in het orgaan
van samenwerking en advies tot gelding moeten komen. Het zal in de eerste plaats
adviesorgaan voor de twee regeringen zijn, maar ook voor andere overheidsorganen
en instanties en voor particuliere organisaties. Tenslotte, maar zeker niet in de
laatste plaats zal het een coördinerende functie moeten hebben. Tegen de
achtergrond van deze opdracht heeft de werkgroep een ontwerp-tekst met memorie
van toelichting voor zo'n taalunieverdrag opgesteld, waarbij zij zich op het
technischjuridische vlak heeft laten leiden door soortgelijke internationale
publiekrechtelijke verdragen en instellingen. De memorie van toelichting gaat uitvoerig
in op de verschillende aspecten van het taalunieverdrag. Met de eenheid van de
Nederlandse taal en het Nederlandse taalgebied als uitgangspunt, zal naar het
oordeel van de werkgroep de integratie van Nederland en de Nederlandse
cultuurgemeenschap in België op alle terreinen waar de taal een instrument is van
cultureel en maatschappelijk verkeer, dienen te worden bevorderd.
Voorts behoren de studie en de verspreiding van de Nederlandse taal en letteren
buiten Nederland en de Nederlandse cultuurgemeenschap in België
gemeenschappelijk te worden aangemoedigd, terwijl ook de kennis en het
verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal bevorderd dienen te worden. Op
grond van deze doelstellingen zal het taalunieverdrag zowel moeten voorzien in
een gemeenschappelijk en bindend beleid op het gebied van taal en letteren en
daarmee samenhangende aangelegenheden, als ook in de oprichting van een
gemeenschappelijk orgaan van samenwerking en advies op de gebieden door het
verdrag aangeduid.
Het verdrag voorziet in de instelling van een Comité van Ministers, waarvoor in
de eerste plaats de leden van de regeringen der beide landen belast met onderwijs,
cultuur en wetenschapsbeoefening in aanmerking moeten komen. Met de instelling
van een dergelijk Comité van Ministers wordt aangeknoopt bij de bestaande praktijk
van periodieke bijeenkomsten van de ministers van cultuur en onderwijs in Nederland
en Nederlandstalig België.
De werkgroep adviseert voorts tot de oprichting van een Raad voor de Nederlandse
Taal en Letteren, een rechtspersoonlijkheid bezittende instelling op de
staatsrechtelijke grondslag van een verdrag. Aangezien het mandaat van de
werkgroep de opdracht bevat een concreet en gedetailleerd voorstel te ontwerpen
voor het op te richten gemeenschappelijk orgaan, heeft de werkgroep tevens de
ontwerp-statuten van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, met toelichting,
opgesteld. De werkgroep heeft daarbij de voorkeur gegeven aan de term ‘letteren’
boven de term ‘letterkunde’ uit het mandaat. Zo geeft de naam van de Raad reeds
aan, dat hij zich niet streng behoeft te beperken tot literatuur, maar zich zo nodig
ook kan bewegen op de moeilijk precies aan te geven grensgebieden die de literatuur
aan alle zijden omgeven.
Deze Raad zal tegen de achtergrond van de in artikel 4 van de Statuten
geformuleerde doelstellingen naar het oordeel van de werkgroep tot taak hebben:
1. advies uit te brengen aan het Comité van Ministers of aan derden;
2. een concept-beleid te ontwerpen op het gebied van taal en letteren in de ruimste
zin;

Onze Taal. Jaargang 46

3. aanbevelingen te doen omtrent de samenwerking en coördinatie van bestaande
of op te richten instellingen van de Nederlandse taal en letteren. Voorts kan
het Comité van Ministers de Raad desgewenst belasten met uitvoerende taken.

Verder wordt ingegaan op diverse juridische en organisatorische aspecten, terwijl
tevens de integratie van de thans reeds bestaande Conferentie der Nederlandse
Letteren bepleit wordt.
De werkgroep beseft tenslotte dat het sluiten van een taalverdrag een tijdrovende
procedure inhoudt. Zij geeft de beide regeringen derhalve dringend in overweging,
vooruitlopend op de totstandkoming van het verdrag, over te gaan tot instelling van
een voorlopige Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, opdat dit orgaan van
advies en samenwerking zo spoedig mogelijk met zijn werkzaamheden zal kunnen
beginnen. Overigens is de werkgroep van mening, dat het aanbeveling verdient een
kleine begeleidingscommissie in te stellen die belast wordt met de praktische
verwezenlijking van de voorstellen.
De werkgroep is ervan overtuigd dat de regeringen met het sluiten van het
taalunieverdrag een daad van historische betekenis zullen verrichten, aangezien
daarmee de eenheid van de Nederlandse taal, die zo lang als gevolg van de
staatkundige scheiding werd bedreigd, definitief tot stand kan worden gebracht.
Uiteraard dient men daarbij in het oog te houden dat het Nederlandse taalgebied
zich niet beperkt tot de grenzen van België en Nederland. Het rapport van de
commissie bevat tevens de uitgewerkte concepten voor een Memorie van Toelichting
bij het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie, de Statuten van de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren, en Aantekeningen bij die Statuten.

3. Enige kanttekeningen
Wie het wel en wee van de Nederlandse taal ter harte gaat, zal het rapport en de
eventuele vervolgactiviteiten met belangstelling moeten volgen. Hier wordt de
fundering beschreven voor een instrument van ‘language planning’ zoals we voor
het Nederlands nog nauwelijks gekend hebben. Op die fundering kan het bouwwerk
van een Nederlandse Taalacademie komen te rusten. Graag wil ik bij enkele punten
uit het rapport enkele kanttekeningen maken.

3.1. De maatschappelijke context
‘Het gaat om de taal als instrument van het maatschappelijk verkeer’ is een kernzin,
naar het mij lijkt, uit het mandaat van de werkgroep. Ik vind het een gelukkige
formulering, omdat de enkele duizenden taalkundigen zo gemakkelijk vergeten dat
voor de vele miljoenen overige
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Nederlandse taal-gebruikers de taal inderdaad een middel en geen doel is. Wel
verbaasd, of liever nog teleurgesteld, ben ik door de interpretatie die vervolgens
aan dat begrip maatschappelijk gegeven wordt. Aangezien er nergens elders in het
rapport een andere omschrijving staat, neem ik tenminste aan dat de opsomming
‘letterkundigen, linguisten, taalsociologen, onderwijzers en leraren, vormingswerkers,
bibliothecarissen, jeugdleiders, journalisten en medewerkers van radio en televisie’
de breedheid van het maatschappelijk verkeer moet aanduiden. Dit bevredigt mij
niet om wat er wél staat, en ook om wat er niet staat. Op welke gronden is dit
heterogene gezelschap geselecteerd? Waarom wel vormingswerkers en geen
maatschappelijk werkers of reclasseringsambtenaren? Waarom wel biblothecarissen
en geen schouwburgdirecteuren? Met andere woorden: hoe is het maatschappelijk
belang voor de taal gewogen van de genoemde categorieën? En waarom ontbreekt
in de rij totaal de zakelijke en technische sector van onze maatschappij? Uit eigen
ervaring weet ik dat daar wel degelijk zeer veel belang gesteld wordt in ‘de taal als
instrument van het maatschappelijk verkeer’. Waarom dus geen vertegenwoordigers
van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen, de Maatschappij van Nijverheid
en Handel, Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, het Nederlands
Normalisatie-instituut, de reclamewereld, enz. enz.? Heeft onbekendheid met deze
gebieden de rapporteurs misschien enigszins blind gemaakt voor hun
maatschappelijk belang, ook voor de Nederlandse taal? Enige bijstelling op dit punt
lijkt me gewenst.

3.2. Activiteiten t.a.v. taal
Een tweede punt waarover ik enige opmerkingen wil maken, betreft de voorgestelde
activiteiten. Op pag. 8 en 9 van het rapport wordt gesproken over de voortzetting
van de Conferentie der Nederlandse Letteren. Het is ongetwijfeld zinvol een goed
lopende activiteit als deze conferentie onder te brengen in de voorgestelde taalunie.
Wanneer ik echter de secties van deze conferentie bekijk (er zijn secties voor
respectievelijk letteren, toneel, uitgeverij en boekhandel, bibliotheekwezen, radio
en televisie), mis ik zeer pijnlijk een sectie voor taalkwesties. Ik meen dat allerlei
problemen van taal en taalgebruik, ‘van taal als instrument van maatschappelijk
verkeer’ in de opzet van de conferentie niet aan bod komen. Dat is geen bezwaar,
waar de conferentie expliciet der Letteren heet. Echter zou het dan wel gewenst
zijn een tegenhanger voor Taal te ontwerpen. De werkgroep stelt toch voor een
Raad voor de Nederlandse Taal en Letterkunde op te richten?! En zeer terecht staat
daar de taal als eerste genoemd.
Mijn vrees is dat de taal gemakkelijk ondergeschikt gemaakt zal worden aan de
letteren. Nog al te vaak wordt taal beschouwd vanuit de optiek der
‘woordcultuurdragers’ en te weinig vanuit die der alledaagse woordgebruikers.
Zeer hoopgevend, tenslotte, vind ik de op pag. 28 en 31 min of meer terloops
genoemde mogelijkheid tot oprichting van een Taaladviesbureau. De behoefte aan
een dergelijk bureau is, zoals het rapport zelf ook al constateert, zeer duidelijk en
dringend. Het is voor de commissie niet helemaal vanzelfsprekend dat een dergelijk
bureau onder de Raad voor de Nederlandse taal zou moeten ressorteren. Althans
als ik pag. 28 goed lees. Naar mijn idee is voor een goed contact met de
maatschappelijke werkelijkheid een dergelijk bureau voor de raad juist van essentieel
belang. Wil men adviezen, een beleid, een taalpolitiek opstellen, dan zal zulks des
te meer succes hebben naarmate het meer aansluit bij de maatschappelijke
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problemen. En die leert men het beste kennen uit de vragen en problemen t.a.v.
taal die uit de dagelijkse praktijk naar voren komen. Anderzijds zullen de adviezen
van een dergelijk bureau aan waarde en gezag winnen als zij vanuit een ‘officiële
raad’ gegeven kunnen worden. Voor vele Nederlandse taalgebruikers zal in een
dergelijk bureau juist de waarde van de hele raad besloten liggen!

3.3. Terminologie
In artikel 4 van het concept-verdrag wordt een aantal gebieden opgesomd waar
samenwerking geregeld zou kunnen worden. Het voorbehoud wordt daarbij gemaakt
dat hier alleen een verbintenis wordt aangegaan ‘waar en wanneer het mogelijk en
wenselijk is’. Zo kunnen de Hoge Verdragsluitende Partijen er zich, onder het
genoemde voorbehoud toe verbinden ‘(g) in beide landen een gelijke terminologie
ingang te doen vinden, vooral in het onderwijs en het ambtelijk verkeer’.
Wat kunnen we ons hierbij voorstellen? Terminologisch werk heeft toevalligerwijs
mijn belangstelling (zoals ik al eens in Onze Taal heb mogen uiteenzetten), en vanuit
die ervaring is dit punt toch wat duister voor mij. Wat is terminologie? Terminologie
is het geheel der termen van een bepaald vakgebied. Het is die toevoeging van dat
vakgebied die ik in het voorstel mis. Bedoelt het rapport dat het wenselijk is dat alle
termen van alle vakgebieden gelijk moeten worden in Nederland en België? Het is
de vraag of dat wel zo wenselijk is. Zeker van oude vakgebieden als landbouw of
ambachtelijke werkzaamheden lijkt het mij zelfs onmogelijk en groot taalverlies als
er eenheid in termen zou moeten komen. Voor moderne technische ontwikkelingen
is samenwerking tussen Belgische en Nederlandse Normalisatie-instituten mogelijk,
en vindt in feite ook reeds vaak overleg plaats. Hier zou eenheid dus gemakkelijker
te bereiken zijn. Echter is dan de toevoeging ‘vooral in het onderwijs en het ambtelijk
verkeer’ weinig relevant. Of bedoelt het rapport eigenlijk dat alleen gestreefd moet
worden naar eenheid in ambtelijke en onderwijs-terminologie?
Dat zou dan naar mijn idee wel weer een erg benauwde en onvoldoende uitleg zijn
van de zin uit de opdracht, die luidt: het gaat om de taal als instrument van het
maatschappelijk verkeer. Dan zijn er interessantere terminologische vragen te
bedenken dan: is referendaris in beide landen gewenst? of: is eindexamen de goede
term?

3.4. Bergen op Zoom?
Tenslotte één buiten-talige kanttekening. Het kortste artikel uit het concept-verdrag
is artikel 30, luidende: Het Algemeen Secretariaat is gevestigd te Bergen op Zoom.
Gezien de sleutelfunctie die aan de Algemeen Secretaris toebedacht wordt een niet
onbelangrijk detail.
Nergens wordt deze plaats-keuze toegelicht. Waarom deze
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uithoek gekozen? Bergen op Zoom ligt noch aan een spoorlijn noch aan een autoweg
die Nederland met België verbindt. Vanuit beide landen als geheel bekeken is een
wat centralere keus langs de grens aantrekkelijker: Tilburg, Turnhout, Hilvarenbeek,
Baarle-Nassau of -Hertog, plaatsen genoeg. Ook voor de taal en letteren is er in
Bergen op Zoom niets speciaals te vinden: geen universiteit, geen grote bibliotheek,
geen bijzondere activiteiten. Er is maar één argument te bedenken: een van de
voorzitters van de werkgroep is burgemeester van Bergen op Zoom. Hij past de
tekst heel goed toe van het oud-vaderlandse lied Merck toch hoe sterck, waarin het
advies staat: Bergen op Zoom, houdt u vroom!
A.J. Vervoorn, Eindhoven

Over ‘Vlaams’, ‘Hollands’ en Nederlands
De Nederlander schrijft Nederlands en de Vlaming schrijft Nederlands. Maar tussen
het ene en het andere Nederlands bestaan nogal wat opvallende, hier en daar zelfs
hinderlijke, taalverschillen. Klaarblijkelijk vinden nu veel mensen dat daar maar eens
wat aan gedaan moet worden. De regeringen spreken zelfs van een Taalunie. Een
goed idee, maar hoe brengen wij dat voor elkaar?
De Vlaming is bezig naar een algemeen Nederlands toe te groeien. Hij doet het,
volgens ons, nog vaak verkeerd maar er zit in Vlaanderen wel leven in de brouwerij.
Het wemelt er van de populaire taaldokters, taaltuiniers, gebundelde radiopraatjes,
gespecialiseerde tijdschriften enz. Alom heerst onzekerheid, zelfkritiek en bereidheid
zijn eigen taalgewoonten ter discussie te stellen. In Nederland weinig of niets van
dit alles. De Nederlander is een (taal)god in het diepst van zijn gedachten.
Hier moet ik u even vertellen dat ik verbonden ben aan een groot maandblad dat
zich met één enkele uitgave richt tot beide delen van het Nederlandse taalgebied.
Bij boekuitgaven is dat vrij normaal, maar zulke tijdschriften bestaan er niet veel.
De uitgevers schijnen er wat huiverig voor te zijn. Hoe moeten zij de kool en de geit
sparen? Vlaamse wendingen komen bij veel Nederlandse lezers over als koddig,
kinderlijk, niet volwaardig. En ‘Hollands’ roept weer de ergernis van vele Vlamingen
op. Dat is mij tenminste wel gebleken.
Eigenlijk zou iedere Nederlander die wel eens over zijn taal of over de Taalunie
nadenkt zo ongeveer moeten weten wat die Vlamingen met dat ‘Hollands’ bedoelen.
Maar in werkelijkheid zijn de betekenis en gevoelswaarde van dit Vlaamse begrip
hier te lande vrijwel onbekend. Om het te begrijpen zou men zich heel even moeten
afvragen of er op sommige punten nog een ander goed Nederlands denkbaar zou
zijn dan dat van ons. Maar de meeste Nederlanders die ik ken vragen zich dat
helemaal niet af. Zij gaan er, zonder daar overigens ook maar een ogenblik bij stil
te staan, van uit dat de taal die zij dagelijks schrijven de enige is die Nederlands
genoemd kan worden. De Nederlandse taal = doodgewoon alles wat nu in de
randstad algemeen gangbaar is, met inbegrip van slang, nieuwe leenwoorden,
taalmode enz. En als de Vlamingen over ‘Hollands’ spreken zullen zij dus wel
hetzelfde bedoelen als Nederlands, d.w.z. de volwassen vorm van hun ‘sappige’
maar onderontwikkelde taaltje.
Maar dat bedoelt die Vlaming nu juist niet. Want al is hij overtuigd van zijn eigen
taalachterstand, hij vindt ook dat de ‘Hollander’ in sommige opzichten een slecht
voorbeeld geeft en zelf veel inbreuk maakt op de taal. Veel van wat ‘Hollanders’
schrijven is helemaal geen Nederlands maar ‘Hollands’.
Het ‘Hollands’ roept in Vlaanderen dan ook een mengelmoes van bewondering
en afkeer op. In zijn spreken geldt de ‘Hollander’ als vlot en slagvaardig, maar tevens
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als arrogant (‘kom nou’), aanstellerig (‘vreselijk leuk, zeg’), slordig (articulatie) en
bijwijlen geaffecteerd (de letters g, r en s). Onuitstaanbaar is zijn eigenwijsheid (blijkt
uit alles).
Ook in zijn schrijven maakt hij er soms maar een potje van. Die
voornaamwoordelijke aanduidingen! De koe zijn uier en de poes zijn bakje. Alles
wordt vermannelijkt: kamer, kast, tafel, klok enz. Sommige eigenwijze Hollanders
beweren zelfs dat dit volgens een of ander groen boekje tegenwoordig goed
Nederlands zou zijn. Maar wie met de Vlamingen tot overeenstemming wil komen
kan dat waarschijnlijk beter vergeten.
‘Hollands’ zijn ook de vele (soms zelfgemaakte) vreemde woorden in onze taal,
althans voor zover de Vlaming ze zelf niet gebruikt: abattoir, niveau, rancune,
frappant, saillant, flexibel, bandrecorder, would-be, clean, sec, life-uitzending enz.
enz., ach u kent ze wel. Uiterst gehaat zijn de Belgische franc (op zijn Frans
uitgesproken), de merkwaardige spelling Ostende en de tour de France.
Er is dus Nederlands en ‘Hollands’. Maar er is ook Vlaams en ‘Vlaams’. Als de
Vlaming met zijn streekgenoten spreekt bezigt hij veelal het plaatselijke dialect. Dat
noemt hij Vlaams-spreken (het verschil tussen Vlaams Brabants en Limburgs ligt
op taalkundig vlak en mogen wij in dit verband wel buiten beschouwing laten).
Daarnaast spreekt en schrijft deze man ook het ABN wat hij op school heeft geleerd.
Dit laatste wordt
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dan (tot zijn verbazing of woede) door de Nederlanders ‘Vlaams’ genoemd.
‘Vlaams’ in deze laatste zin is dus een flink aantal restverschijnselen die zich in
het ABN van de Vlaming hebben gehandhaafd. Hieronder zijn dialectische
eigenaardigheden (appelsienen, patatten, hesp) en vele vreemde woorden althans
voor zover de Nederlander ze zelf niet gebruikt (madame, patisserie, trottinette,
living, hold-up enz. enz., ach u kent ze wel). In de schrijftaal ook nog Franse
uitdrukkingen die in hun geheel vertaald in het ‘Vlaams’ terecht zijn gekomen (‘ik
ben eraan voor mijn moeite’, ‘hij zit er voor niets tussen’, ‘het Nederlandse luisterlied
is het Franse chanson waard’ enz.). Verder bepaalde uit het Frans overgewaaide
stijlopvattingen (een voorkeur voor de retorische vraag, een stijvere volgorde van
de zinsdelen enz.).
Hoe dit alles samen te vatten? Misschien kan het wel in één zin: ‘Hollands’ en
‘Vlaams’ is wat volgens het inzicht van de andere partij géén deugdelijk Nederlands
is.
Wij zitten dus met ‘Hollands’ en ‘Vlaams’ en willen, als ik het goed begrijp naar
een Nederlandse Taalunie toe. Het lijkt me niet gezond dat de ene partij daarbij op
zijn streep zou blijven staan en de andere naar zich toe laat komen. Ook het Noorden
zou terdege rekening moeten houden met wat er in het Zuiden leeft. Als dat zou
kunnen dan zie ik zo'n Taalunie nog wel zitten.
R. van Altena, Kalmthout.
Onze rijke moedertaal, of: de pot verwijt de ketel
Vlaanderen:

Nederland:

pardon

sorry

praline

bonbon

caramel

toffee

confituur

jam

croque-monsieur

tosti

kinderpark

box (Engels: play-pen)

attache

paper-clip

index

trend

R. van Altena.

Is de taal in België Vlaams?
Het artikel in O.T. van april 1977 ‘Taal verkeer(d)’ roert talrijke punten aan, in slechts
een paar bladzijden; er is dus geen ruimte voor een grondige bespreking, maar een
gevolg daarvan is dat de ‘opmerking over de verhouding tussen het Nederlands en
het Vlaams, voor veel Nederlanders nog een vreemde taal’ toch wel te lapidair
overkomt.
Bedoeld wordt kennelijk de ‘talen’, in het Koninkrijk der Nederlanden en in het
Vlaamse deel van België, vermits de opmerking wordt gemaakt in aansluiting met
het gebruik van de Nederlandse taal in het ‘buitenland’. Afgezien van het feit, dat
de vraag in deze bewoording gesteld, nogal neerbuigend klinkt - het Nederlands is
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immers ook in België een officiële taal -, dreigt er tevens een begripsverwarring te
ontstaan over wat dat Vlaams dan wel zou kunnen zijn.
De zaak voorstellen als zou er een algemeen Vlaams bestaan, is gemakshalve
een voor de hand liggende bekoring, want dan zou de algemene taal van het noorden
onmiddellijk, met gemeenschappelijke maatstaven, aan de algemene taal van het
zuiden te toetsen zijn.
Van een algemeen Vlaams kan echter alleen sprake zijn in het overheidsjargon,
dat aanvankelijk uitsluitend vertaald Frans was, van mensen, die het Nederlands
slechts gebrekkig beheersten en dat daardoor uitpuilde van gallicismen en letterlijk
omgezette, vaak moeilijke Franse wendingen; die taal was dan ook voor de Vlaamse
onderhorigen meestal zo duister, dat, om precies te kunnen begrijpen wat er bedoeld
werd, moest worden teruggegrepen naar de oorspronkelijke Franse tekst.
Op dit gebied is, na jaren, een kentering waar te nemen, in die mate, dat thans
deze taal zonder meer als Nederlands kan bestempeld worden en als er toch nog
talrijke Vlaamse kenmerken in voorkomen, dan zijn deze afwijkingen van het
algemeen Nederlands op verre na niet belangrijk genoeg om er iets van te maken,
wat een vreemde taal zou zijn
Deze afwijkingen zijn in de eerste plaats te wijten aan de nog steeds onvoldoende
taalbeheersing in België; het zijn dialectische woorden en wendingen, die nochtans
van streek tot streek verschillen en dus niet algemeen Vlaams zijn, hoewel er wel
contaminatie kan optreden van de ene streek door de andere.
Een tweede soort afwijkingen betreft het gebruik in Vlaanderen van archaïsch
aandoende woorden en wendingen, maar wordt de taal een andere dan het
Nederlands als er al eens ‘gekwetst’ voor ‘gewond’, ‘zetel’ voor ‘luie stoel’ in voor
komt?
Een derde soort verschillen zijn de instellingen, die in beide landen een andere
naam dragen als schepenen - wethouders, rijkswacht - marechaussee, zeemacht
- marine. Klinken deze benamingen in België minder Nederlands? Alvast voor de
laatste twee voorbeelden blijkt het eerder andersom te zijn.
De afwijkingen, die in Nederland worden ervaren als zonderlinge, meestal sappige
Vlaamse eigenaardigheden, zijn dus in hoofdzaak niets anders dan het gevolg van
minder vaardigheid in de hantering van het correcte Nederlands of van de al of niet
bewuste aanwending van dialectische elementen.
Typisch in dit verband lijkt mij de taal te zijn van de - overigens literair geniale schrijver Louis-Paul Boon. In zijn vroeger werk is die een mengelmoes van dialect
en vlakaf slecht Nederlands; die de Belgen - met uitzondering misschien van die,
uit de streek van Aalst - even zonderling en zelfs exotisch voorkomt als de
Nederlanders.
Het is trouwens opvallend dat in zijn recentere werk, de taal geëvolueerd is naar
meer algemeen Nederlands, weliswaar nog steeds doorspekt met dialect. Heeft de
schrijver thans meer aandacht voor de aanwending van correctere taal, of worden
zijn teksten gekuist op last van de (Nederlandse) uitgever, om ze beter verstaanbaar
(en commercieel rendabeler) te maken?
Als tegenstelling hiermee kan het geval van die andere grote auteur, Willem
Elsschot, aangehaald worden. Mij lijkt zijn taal in die mate behoorlijk algemeen
Nederlands te zijn, dat niet zal opvallen dat ze van de hand van een Vlaming is.
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Het is ongetwijfeld aangewezen de verschillen in taalgebruik tussen de diverse
streken van ons taalgebied te bestuderen, maar als dat gebeurt tussen de twee
gebieden, gescheiden door de staatsgrens, lijkt het mij fundamenteel verkeerd te
zijn, het probleem te stellen in termen van verschil tussen het Nederlands en het
Vlaams.
Prof. Ir. René Lefeve, Sint-Pieters-Woluwe.

Taalbeschrijving of taalvoorschriften?
In haar openingsartikel ‘Taalverkeer(d)’ (Onze Taal 46 no. 4, april 1977) stelt de
nieuwe redactie het begrip taalkundig juist aan de kaak. Zij meent dat de taalkunde
alleen maar constateert en beschrijft, doch niet over criteria beschikt om een
uitspraak te doen over juist of onjuist.
Het komt mij voor dat dit standpunt de werkelijkheid maar ten dele recht doet.
Hoewel de taal geen sluitend logisch systeem is, bevat zij toch vele logische trekken.
Dat moet ook wel, wil zij de functie kunnen vervullen van algemeen aanvaard
communicatiemiddel onder een grote groep mensen. Deze functie veronderstelt
een aantal algemeen aanvaarde regels waaraan men zich houdt bij het formuleren
van zijn gedachten. Men kan van een onjuistheid spreken wanneer een spreker of
schrijver ongewild - bij voorbeeld doordat hij het geheel van een zin niet overziet tegen een van deze regels zondigt. Dat zondigen is dan het gevolg van een
aanwijsbare gedachtenfout. Een voorbeeld van een type dat men in de dagbladen
nogal eens tegenkomt: ‘Met name de moeizame gang van zaken bij de sanering
van Akzo-vezeldochter Enka-Glanzstoff hebben het Westduitse concern huiverig
gemaakt voor zo'n operatie’ (NRC 20 mei 1977). Het is duidelijk dat het werkwoord
hebben behoort bij het onderwerp de... gang van zaken en dus heeft moet zijn. Wij
hebben hier het voorbeeld van een elementaire grammaticale fout en er is wel
degelijk een criterium om juist en onjuist te onderscheiden.
Een ander voorbeeld moge ik aan het genoemde openingsartikel zelf ontlenen.
Ik bedoel de zin: ‘het gaat er daarbij niet zozeer om bekeuringen te maken op grond
van overtredingen maar om het streven van veel taalgebruikers aan te sluiten bij
wat andere taalgebruikers welvoeglijk vinden...’ Het eerste deel van de zin is
gebaseerd op de uitdrukking het gaat er om te..., het tweede deel op de uitdrukking
het gaat om. De schrijvers hebben naar mijn mening de beide uitdrukkingen niet
duidelijk onderscheiden en daardoor gemeend dat zij het gaat in het tweede deel
niet behoefden te herhalen. In het eerste deel staat echter het gaat er en volgens
de in het Nederlands gangbare gewoonten bij de vorming van beknopte zinnen
wordt dit geheel in het tweede deel stilzwijgend opnieuw verondersteld, zodat dit
tweede deel impliciet luidt: maar het gaat er om het streven... Dit is niet bedoeld;
de verwarring had voorkomen kunnen worden door er voluit te schrijven maar het
gaat om het streven... Ook hier hebben we naar mijn mening te maken met een
aantoonbare onjuistheid; het criterium is gelegen in de in het Nederlands gangbare
regels.
Deze twee voorbeelden mogen aantonen dat er, althans op het grammaticale en
syntactische vlak, wel degelijk regels zijn om juist en onjuist aan af te meten. Deze
regels berusten op een soms oeroud, algemeen gebruik en zijn dikwijls eenduidig
- er is maar één oplossing mogelijk. In vele gevallen is er dan ook over juist en
onjuist geen verschil van mening en ontstaan de fouten slechts door
onzorgvuldigheid. Er zou echter reeds veel gewonnen zijn als, mede door de bijdrage
van Onze Taal, deze categorie van onjuistheden, bij voorbeeld in het taalgebruik
der openbare media, minder zou gaan voorkomen.
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J.A. Klaassen, Waalre

De cellist en de herft
Soms is alles anders dan je dacht.
Je oog glijdt over de kopregels van een advertentie, dwalen verder, maar dan....
alarm! Terugzoeken die advertentie. En mijmerend staar je naar de volgende regels
in vet kapitaal: ‘Bij de gemeentepolitie kunnen worden geplaatst enige cellisten’.
Dat ze bij de politie geüniformeerd trommelen en blazen is een bekend en
verheugend verschijnsel: wie toetert schrijft geen bonnen. Maar een cellist bij de
motorpolitie - zo'n man moet toch zittend muziek maken - is nieuw en roept het
beeld op van een licht ontroerde commissaris, luisterend naar het celloconcert van
Dvorák in de zijspan. Bij nader toezien in de kleinere letters van de advertentie blijkt
van de cellist verwacht te worden, dat hij arrestanten verzorgt en bewaakt; kortom:
dat hij vele cellen bedient. Daarmee is de zaak opgehelderd, maar niet geheel. Mij
plaagt nog steeds deze vraag: wist de opsteller van de advertentie nou echt niet
dat een cellist een bespeler van de cello is?
In een zaal van het Rotterdamse scheepvaartmuseum bekijk je de tekening van
de doorsnede van een aak. Je leest de bijschriften en plotseling is er de schrik dat
er een spelfout staat: herft i.p.v. herfst. Maar stel dat er herfst moest staan, wat heeft
dat jaargetijde met een scheepsromp te maken? Ook de zorgvuldigheid der
belettering doet twijfelen aan slordig taalgebruik.
Het raadsel wordt - ten dele - opgelost door een suppoost met schipperservaring.
Ook op een rijnaak blijkt het soms anders dan je dacht. In de voor een aak zo
karakteristieke reeks luiken bieden de twee achterste slechts in schijn toegang tot
het ruim. Zij bedekken een soort kist waarin de schipper zijn voorraadje aardappelen
en vroeger zijn brandstof bewaarde. Deze opslagruimte heet de herft. Noch Van
Dale, noch het zeer grote Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft opheldering,
behalve dan dat de vorm herft voorkomt als variant op herfst. De vraag blijft hoe
een eventueel dialectisch herft de naam kan worden van een goed gecamoufleerdé
voorraadkast.
J.J.M. Bakker, Eindhoven

Herr isch
(1)

Onder deze titel lezen we in het bekende boekje ‘Niet zóó maar zó’ het volgende:
‘Logisch heeft een onlogische isch. Dat komt, omdat de uitgang isch van Duitse
herkomst is en de ministers willen graag, dat je deze indringer direkt kunt signaleren,
waar hij ook gaat en staat. De minister van Justitie heeft er weliswaar van afgezien
om sinjeur isch als ongewenste
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vreemdeling over de grens te zetten, hetzij omdat de diplomatieke verhoudingen
met een bevriende staat het niet toelieten, hetzij omdat de minister van Justitie het
zelfs niet kon, ook al was hij minister van Justitie, maar toch moet isch hier voorlopig
nog het pakje van zijn vreemdelingschap blijven dragen. Misschien, dat hij later
eens voor naturalisering in aanmerking komt, als hij zich netjes gedraagt en nog
Nederlandser wordt...’ Mijns inziens is de tijd voor naturalisering van deze Duitse
indringer na ruim veertig jaar zo langzamerhand wel aangebroken. Onze vorige
(2)
redacteur, wijlen de heer dr. J. Veering, heeft ons in zijn ‘beeldenartikel’ het goede
(3)
voorbeeld gegeven. In een volgend nummer van ons blad schreef hij op blz. 63:
‘... fonetisch, je mag niet (nog niet) foneties schrijven. Hoe koel O.T. ook tegenover
alle spellinggedoe staat, isch is Duits. In het beeldenartikel van mei is toeristies te
lezen. Weinig gemor en gekners moeten aanvaarden van boze lezers.’
Als er in dat artikel alleen dat ene woord toeristies had gestaan, zou het ook
mogelijk zijn geweest, dat die ‘boze lezers’ het over het hoofd hadden gezien. Maar
behalve toeristies trof ik er ook in aan: ‘ironies-lachend, historieser, dactyliese verzen,
typies Gronings, krities’, en misschien heb ik nog wel iets overgeslagen.
In mijn woordenboek lees ik als vertaling van het woord ‘herrisch’: heerszuchtig,
gebiedend, meesterachtig, bazig. Laten we deze bazige indringer eindelijk eens de
deur wijzen. Al blijft het natuurlijk ieder vrij staan ‘Herr Isch’ aan zijn of haar boezem
te koesteren, ik voor mij pas daar voor.
W.B. Rombouts.

Eindnoten:
(1) K. Heeroma, Niet zóó maar zó, Bosch & Keuning, Baarn, z.j. (plm. 1935), blz. 27.
(2) ‘Langs de stenen van verbeelding’, O.T. 43e jg. Nr. 4/5, april/mei 1974.
(3) O.T. 43e jg. Nr. 9 en 10 sept./okt. 1974.

[Mededeling]
□□□□□
□ In de Volkskrant van 27 mei, pag. 19 vinden we onder het kopje Big sleep: ‘Het
aardige van The Big Sleep (en dat geldt dan vooral de bioscoopexploitant) is, dat
je die film op z'n minst twee keer gezien moet hebben om er iets van te begrijpen’.
Alles goed tot zover. Het stuk vervolgt: ‘Zelfs Raymond Chandler, naar wiens Philip
Marlow-boek Howard Hawks in 1946 zijn tweede film (na To Have and Have Not)
met het inmiddels getrouwde duo Humphrey Bogart en Lauren Bacall maakte snapte
er niets van.’ Het aardige van de laatste zin is dat je hem op z'n minst twee keer
gelezen moet hebben om hem te kunnen begrijpen. Zelfs schrijver dezes, begiftigd
met de wetenschap dat Raymond Chandler niet alleen The Big Sleep, maar ook
The High Window en juist niet To Have and have Not (Hemingway's eerste roman
na Winner take Nothing uit 1933) schreef, snapte er in eerste instantie niets van. □
Wat betekent ego? ‘Ik (Lat.)’ zegt de kruiswoordpuzzel. Niettemin, het fungeert ook
als Nederlands zelfstandig naamwoord. Neem de zin ‘dit deed haar ego goed’. Wat
betekent dit? Is het dezelfde als ‘dit deed haar goed’? Of liever: ‘dit streelde haar
gevoel van eigenwaarde’?
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Als het laatste juist is, kunnen we dan stellen: ego = gevoel voor eigenwaarde?
Mischien. Laten we in de voorbeeldzin nu eens alles van geslacht veranderen.
Resultaat: dit deed zijn eega goed. □ Krantenkoppen als ‘Vader mishandelt zoon’
hebben altijd één overbodig element. Als het subject vader genoemd wordt, moet
het object logischerwijs wel zoon of dochter zijn. Veel meer informatie is dan ook
besloten in mededelingen als ‘Schoonvader snijdt buurvrouw oor af’. □ Opgemerkt
in de Bijenkorf: damesondermode. Welja, waarom eigenlijk niet? □ Gehoord op de
radio dat er naast de Medoc- en de Pomerol-prijs op Duindigt ook gestreden is om
de Greevs-prijs. Zouden paarden dan toch poten hebben? □ Onder geil in Van Dale
(bij de hoofdbetekenis: een sterke geslachtsdrift gevoelende), vinden we als extra
opmerking: ‘ook meton. voor een streek, het geile Zuiden’. Waarom, vraagt men
zich af, wordt juist bij dit adjectief opgemerkt dat het op een streek van toepassing
is? En waarom wordt als voorbeeld dan juist het zuiden gekozen? Het
allermerkwaardigst is dat de toevoeging de tand des tijds doorstaan heeft: ze is ook
in de nieuwste druk weer opgenomen (samen met geile saters en geile bokken die
niet in de vorige druk figureerden). □ Overigens heeft de tiende druk van Van Dale
ook wel verbeteringen opgeleverd. Vinden we in de negende druk pokerstenen
gedefinieerd als dobbelstenen, in de laatste druk wordt er een definitie gehanteerd
in de vorm van de volgende zeer ware voorbeeldzin: ‘op pokerstenen staan aas,
heer, vrouw, boer, tien en negen’. □ Pocket - O.T. 46, 4, p. 43 - blijkt niet zaj maar
zak te zijn, aldus de schrijver van het bedoelde artikel, de heer P.T. Kipp, die P.J.
Kipp blijkt te zijn.
P.C.U.d.B.
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[Nummer 9]
11e Congres van het Genootschap Onze Taal
Turfschip Breda, 5 november 1977
Onze Taal-unie en wat Nu Nog
Programma
11.00

Opening door de voorzitter,
mr. J. Klaasesz

11.10-11.50

Prof. dr. J. Goossens:
Nederlandse Taalintegratie en Vlaamse
Taalfrustratie.
Taalintegratie betekent voor Vlamingen
niet automatisch een toewending tot het
Nederlands. Er moet een klimaat van
tolerantie en begrip geschapen worden.

11.50-12.30

Lector dr. J.J.M. Bakker:
Thuis in onze woorden.
Een taalunie beschouwd als unie van
taalgebruikers.

12.45 -13.45

Koffiemaaltijd.

13.45-14.45

Forumgesprek.
voorzitter: mr. J. Klaasesz.
leden: dr. W. Debrock; dr. E. Haas; drs.
L.J.M. van de Laar.

14.45-15.25

Prof. dr. G. Stuiveling.
Staat en taal.
De verhouding taalvorming taalonderwijs impliceert de verhouding
dialecten - cultuurtaal.

15.35-15.45

Sluiting door de voorzitter.
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De Nederlandse Taalunie nog niet wat zij wezen moet
In de twee vorige nummers van dit tijdschrift zijn commentaren verschenen op het
rapport over de Nederlandse Taalunie, resp. van P. van Hauwermeiren en van A.J.
Vervoorn.
Tal van aspecten zijn daarbij aan de orde gesteld. Toch zijn mijns inziens een
paar belangrijke kwesties nog niet besproken. In deze bijdrage zal ingegaan worden
op de voorgeschiedenis van het rapport, en op de vraag of het voldoet aan de
opdracht die de werkgroep meekreeg. De vraag of de voorstellen en plannen
haalbaar zijn, zal ik niet bespreken, ook al verdient die wel de aandacht. De opstellers
van het rapport spreken zich trouwens ook niet uit over de haalbaarheid van hun
voorstellen.

Voorgeschiedenis
Het rapport over de taalunie is niet uit de lucht komen vallen, er is van alles aan
voorafgegaan. Allereerst valt te noemen het Cultureel Verdrag tussen Nederland
en België, sedert 1946. De Gemengde Commissie ter uitvoering van dit verdrag
schreef in 1962 een rapport met als titel: ‘De Belgisch-Nederlandse culturele
samenwerking in de naaste toekomst’. Hierin wordt gepleit voor een Hoge Raad
voor de Nederlandse Cultuur. De overheid is daar niet op ingegaan.
Kort na 1967, in verband met de problemen rond spellingwijziging, gingen er
echter opnieuw stemmen op voor een Belgisch-Nederlands orgaan. Opnieuw kwam
de Gemengde Commissie met een advies, in 1971, nu echter voor een beperkter
instituut. Het gaat dan niet meer om de Nederlandse cultuur in haar geheel, maar
om het terrein van de Nederlandse taal en letterkunde. Dat was een heel verstandige
beperking. De culturele eenheid van Nederland en België is een veel minder duidelijk
begrip dan de taalkundige eenheid van het Nederlandse taalgebied. Over wat de
Nederlandse cultuur is, en hoe ver die zich geografisch uitstrekt, zijn de meningen
zeer verdeeld. Misschien valt geografisch het gebied van wat men de Nederlandse
cultuur zou kunnen noemen, niet samen met het Nederlandse taalgebied. Daarom
verdient het inderdaad de voorkeur het uitgangspunt beperkter te nemen. Het
Nederlandse taalgebied is geografisch beter te omlijnen en inhoudelijk preciezer
aan te geven. Bovendien mag men van samenwerking op een beperkter en goed
aan te geven gebied groter succes verwachten.
Belangrijk is ook, dat de Gemengde Commissie in haar advies van 1971 stelde,
dat een werkelijk Belgisch-Nederlands instituut tot stand zou moeten komen.
Daarvoor is naar haar oordeel het sluiten van een speciaal verdrag noodzakelijk.
De instelling in 1975 van de werkgroep ad hoc die het rapport over de taalunie heeft
geschreven, ligt in zekere zin in het verlengde van de adviezen van 1962 en 1971.
Het rapport van 1962 had grote idealen: de versterking van de innerlijke kracht
van de Nederlandse beschaving, de culturele integratie van het Nederlandse
taalgebied, de uitstraling van de Nederlandse cultuur in het buitenland en in
organisaties van regionale en mondiale samenwerking, een Hoge Raad voor de
Nederlandse Cultuur, enz. enz. Grote idealen, dure woorden. In de opdracht die de
werkgroep ad hoc in 1975 kreeg, is daarvan niets meer terug te vinden. Het is
verwonderlijk, dat het rapport over de taalunie (Taalunie, blz. 5) met zoveel
instemming terugziet op deze voorgeschiedenis. In het volgende zal echter blijken
wat hiervan de verklaring is.
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De hamvraag
De tweede en voornaamste kwestie lijkt me de vraag of de werkgroep ad hoc met
haar rapport inderdaad voldaan heeft aan haar opdracht. In die opdracht (mandaat)
staat te lezen (Taalunie blz. 37):
‘De werkgroep ad hoc zal een concreet en gedetailleerd voorstel moeten
ontwerpen voor een tussen België en Nederland op te richten
gemeenschappelijk orgaan van advies en samenwerking op het gebied
van de Nederlandse taal en letterkunde.’
‘Het werkterrein van het op te richten orgaan van samenwerking en advies
zal breed opgevat kunnen worden. Het gaat om de taal als instrument
van het maatschappelijk verkeer. Zo een brede benadering sluit de
wetenschappelijke en theoretische aspecten niet uit. De kennis, ervaring
en visies van onder meer letterkundigen, onderwijzers en leraren,
vormingswerkers, bibliothecarissen, jeugdleiders, journalisten en
medewerkers van radio en televisie, zullen in het orgaan van
samenwerking en advies tot gelding komen.’
Het is leerzaam om dit eens te vergelijken met de beginselen van het verdrag
(Taalunie, blz. 15):
‘(art. 1) Tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden
wordt een Taalunie ingesteld, die tot doel heeft de integratie van Nederland
en de Nederlandse cultuurgemeenschap in België op het terrein van de
Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin van het woord, de
gemeenschappelijke bevordering van de studie en verspreiding van de
Nederlandse taal en letteren in het buitenland, de gemeenschappelijke
bevordering van de kennis en het verantwoorde gebruik van de
Nederlandse taal en de gemeenschappelijke bevordering van de
Nederlandse letteren in alle daarmee verband houdende sectoren.’
Het valt op, dat de woorden ‘de taal als instrument van het maatschappelijk verkeer’
hierin niet voorkomen. En dat is nogwel precies waar het om gaat, volgens de
opdracht. Ik lees in de woorden van het verdrag dat taal en letteren er worden
beschouwd als een doel op zichzelf, als voornamelijk bindend element tussen
Nederland en Vlaams-België en als iets waarmee we in het buitenland kunnen
geuren. De opdracht aan de werkgroep was anders. De opdracht-gevende ministers
wensten een ontwerp voor een instituut dat zich zou bezig houden met de taal als
instrument van het maatschappelijk verkeer. Vele en ernstige maatschappelijke
problemen hangen samen met taalkwesties. Als voorbeelden zou ik kunnen noemen:
problemen rond ‘gastarbeiders’, ‘rijksgenoten’, ‘taalarme schoolkinderen’,
‘intelligentietests en schooltoetsen’, ‘tweetaligheid in dialektgebieden’, ‘communicatie
tussen overheid en burger (troonrede, wetten,
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ambtelijke brieven)’, enz. Het is allerminst duidelijk, dat b.v. integratie van Nederland
en Nederlandstalig België, of verspreiding van de Nederlandse taal en letteren in
het buitenland, voor dit soort problemen dienstig zijn. En verder heeft het mandaat
er niet om gevraagd. Daarin is geen sprake van al datgene wat de werkgroep aan
de taalunie als idealen wil meegeven.
De conclusie is dan ook, dat de werkgroep enerzijds te weinig heeft gedaan (nl.
i.v.m. de taal als instrument van het maatschappelijk verkeer) en anderzijds allerlei
kwesties aansnijdt waar niet om gevraagd is.

Wat wel geboden wordt maar waar niet om gevraagd is
Een veel gehoorde mening is, dat de beoogde integratie van Nederland en de
Nederlandse cultuurgemeenschap in België op het terrein van de Nederlandse taal
en letteren, in het belang is van Vlaams België. Of dat juist is, kan ik niet goed
beoordelen. In ieder geval kan men voor Nederland niet op dezelfde gronden zo'n
integratie bepleiten: daarvoor is de situatie hier tezeer verschillend van die in België.
Het Nederlands in Vlaanderen is een zaak van de Vlamingen, c.q. van de Belgen.
Zoals het Nederlands in Nederland een zaak is van de Nederlanders. Natuurlijk zal
men meeleven met de ingewikkelde sociale en talige problematiek, maar dat is iets
anders dan door middel van een verdrag tot integratie de problemen mede tot de
onze te maken. Daarbij is noch België noch Nederland gebaat. Vanuit een Belgisch
standpunt kan ik het integratie-streven wel begrijpen, ook al betwijfel ik de juistheid
ervan.
Er zijn echter wel àndere motieven die de integratie ook voor sommige
Nederlanders aantrekkelijk maken. De luister van de Nederlandse taal, van onze
cultuur, te vergroten, de uitstraling ervan in het buitenland te bevorderen, het fijne
gevoel van tot een krachtige eenheid te behoren, en op dit punt niet te hoeven
onderdoen voor andere landen en taalgemeenschappen.... Dit klinkt ook door in de
woorden: ‘... met het sluiten van het taalunieverdrag een daad van historische
betekenis (...) verrichten, aangezien daarmee de eenheid van de Nederlandse taal,
die zolang als gevolg van de staatkundige scheiding werd bedreigd, definitief tot
stand kan worden gebracht.’ (Taalunie, blz. 9-10). Niet voor het eerst in de
geschiedenis blijken bombast en redelijkheid omgekeerd evenredig.
Deze ietwat troebele motieven moeten ook meegespeeld hebben bij het opstellen
van een andere doelstelling van het verdrag: bevordering van de studie en
verspreiding van de Nederlandse taal en letteren in het buitenland. Immers, als men
niet bij voorbaat meent dat kennis van het Nederlands en de Nederlandse letteren
voor buitenlanders van groot nut is (en waarom zou men dat?), dan is niet direct
duidelijk wat anders het motief mag wezen. Goede wijn behoeft geen krans. Als het
buitenland belangstelling heeft voor België en Nederland (en dat is zo), dan kan
daaraan tegemoet gekomen worden. Maar cultuur is nu eenmaal iets dat heel
moeilijk ‘sales promotion’ verdraagt. Overigens blijkt het buitenland dikwijls meer
belangstelling te hebben voor andere onderdelen van onze cultuur dan voor taal en
letteren.
Al met al zien we hier een m.i. misplaatst, enigszins nationalistisch geurend,
opvijzelen van eigen kracht, luister, roem, ofwel het evenzeer misplaatste gebaar
van steun aan de Nederlands sprekende Belgen. Voor België lijkt zoiets mij
onaanvaardbaar.

Onze Taal. Jaargang 46

Indien de Nederlandse regering zou besluiten tot deelname aan deze onderneming,
dient zij zich wel bewust te zijn van de aard van deze motieven.

Wat niet geboden wordt maar waar wel om gevraagd is
De activiteiten van het samenwerkingsorgaan moesten gericht zijn op de taal als
instrument van het maatschappelijk verkeer. Dat komt duidelijk tot uitdrukking in het
mandaat van de werkgroep ad hoc. Niet de schoonheid van dit instrument, noch de
uitstraling of de innerlijke kracht, maar het praktische alledaagse gebruik van de
Nederlandse taal met al zijn problemen in de Nederlandse, de Belgische en de
Nederlands-Belgische verhoudingen moet centraal staan.
De taal is nu eenmaal in iedere samenleving een bijzonder belangrijke faktor. Het
is daarom niet verwonderlijk, dat èn in België èn in Nederland juist de Nederlandse
taal betrokken is bij allerlei maatschappelijke problemen. Ten dele zijn dit
gemeenschappelijke problemen, ten dele zijn het louter Nederlandse of louter
Belgische problemen. Hierboven zijn al een paar Nederlandse voorbeelden gegeven;
in hoeverre zij ook voor België gelden, kan ik niet overzien. Belgische voorbeelden
zijn de kwesties ‘Vlaams-ABN’ en de verhouding ‘franstalig-nederlandstalig’. Steeds
echter is die gemeenschappelijke Nederlandse taal er bij betrokken. Om die reden
is het nuttig dat ook zo veel mogelijk gemeenschappelijk gestreefd wordt naar
oplossingen. Men mag overigens niet vergeten, dat door de verschillen in
omstandigheden tussen Nederland en België, in vergelijkbare situaties de
oplossingen dikwijls in heel andere richting worden gezocht. Ik denk hierbij b.v. aan
de plaats van dialekt in de scholen.
Taalproblemen zijn maatschappelijke problemen van de eerste orde. Dat geldt
niet enkel voor Nederland en België, maar voor bijna de hele wereld; bovendien
elders vaak veel schrijnender dan hier. Niettemin is het verstandig als men bij z'n
buren te rade gaat, ervaringen uitwisselt en zo veel mogelijk gemeenschappelijk
optreedt. In beginsel kan het ontworpen verdrag, bij uitbreiding, dan ook heel geschikt
zijn voor banden met b.v. Duitsland, Zweden, of Spanje. Immers, allerlei andere
kwesties proberen we ook, en zeer terecht, internationaal aan te pakken; waarom
taalkwesties dan niet? Het is denkbaar een soort E.E.G. voor taalzaken op te zetten:
er zou genoeg werk te doen zijn. (N.B. de UNESCO is het belang van deze kwesties
dan ook niet ontgaan). Voor het zover is, kan het geen kwaad om op kleiner schaal
reeds iets te beginnen (vgl. de Benelux). Voor België valt daarbij naar mijn mening
niet in te zien, hoe de grote problemen tot een oplossing zouden kunnen komen
door een samenwerkingsverband waaraan de Walen niet meedoen.
Hoe dit ook zij, het is jammer dat voor maatschappelijke taalproblemen als hier
bedoeld, in de doelstellingen van het verdrag en van de Raad voor de Nederlandse
Taal en Letteren, zo weinig geboden wordt ofschoon er om
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gevraagd was. ‘De verwijdering van alle belemmeringen die de Nederlandstaligen
hinderen bij hun onderling verkeer,’ (Taalunie, blz. 30) is natuurlijk een prachtig
doel. Jammer dat het niet tot de doelstellingen van de taalunie of de Raad behoort,
en alleen maar in de toelichting staat. Bovendien lijkt er, gezien de kontekst, vooral
mee gedoeld te worden op de belemmeringen bij het verkeer over de
Belgisch-Nederlandse rijksgrens, niet op het verkeer van Amsterdammers onder
elkaar of Antwerpenaren onder elkaar. Toch is dat laatste in Amsterdam en
Antwerpen veel problematischer dan het eerste. In de toelichtende teksten duiken
verder regelmatig de woorden op: ‘de taal als instrument van maatschappelijk
verkeer’. Maar verder dan de toelichtingen hebben ze het niet gebracht. De stem
is Jakobs stem, maar de handen zijn Ezau's handen.

Slot
Als de ministers die in 1975 aan de werkgroep haar opdracht meegaven nog steeds
díé verlangens hebben die ze in het mandaat vastlegden, hoop ik dat zij de
voorstellen nog eens grondig zullen bekijken. In plaats van het gevraagde komt het
rapport met de uitstraling van taal en letteren in het buitenland en de integratie met
Vlaanderen, waarvan het belang nog lang niet duidelijk is; de bevordering van de
letteren, wat slechts voor de happy few erg aardig is; en ten slotte de bevordering
van de kennis en het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal, een soort
spreektaalveredelingsbond, zeker voor de Nederlandse situatie niet in ernst te
beschouwen als remedie bij maatschappelijke problemen.
In feite heeft de werkgroep, tegen haar opdracht in, precies de doelstellingen van
1962 en 1971 weer van stal gehaald.
Ofschoon het misschien niet mogelijk is, met een kromme stok een rechte slag
te slaan, acht ik de onderhavige problematiek te belangrijk dan dat genoegen
genomen mag worden met een kromme stok.
J.M. van der Horst, Den Haag

Twee soorten A.N.
In O.T. van juni 1977 schrijft R. Emmermann uit Hoboken dat wanneer men de
Vlaming verbiedt (lees: afraadt) uit zijn eigen rijke Vlaamse woordenschat te putten,
geen enkele Vlaming ooit een verzorgde taal zal kunnen spreken, ‘omdat die taal
haar bakermat heeft in Nederland’. Met ‘die taal’ bedoelt hij wat wij A.N. (Algemeen
Nederlands) noemen en waarmee we in feite Algemeen Noordnederlands bedoelen.
Het Nederlands heeft haar bakermat echter niet alleen in het Noorden, maar ook in
het Zuiden (Nederlandstalig België), wat zou moeten inhouden dat de
Zuidnederlander weldegelijk uit zijn eigen taalschat zou kunnen putten. Ik ben het
met de heer Emmermann eens dat de Vlaming dat moet doen ook! Door die
vervelende staatsgrens die nog steeds dwars door de Nederlanden ligt, zijn er in
het verleden nu eenmaal woorden en uitdrukkingen geweest die moeilijk over die
grens heen konden komen. Zo bleef het woord ‘belazeren’ maar in het Noorden en
zo weet iemand uit Utrecht niet wat een Antwerpenaar met ‘bijhuis’ (filiaal) bedoelt.
Door die grens hebben we a.h.w. twee soorten A.N. gekregen: het Algemeen
Noordnederlands en het Algemeen Zuidnederlands. Het eerste richt zich naar
Holland en het tweede naar Brabant/Antwerpen als de provincies waar resp. de
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Noordnederlandse en de Zuidnederlandse uitstralingshaarden zich bevinden. Zoals
wij een Groninger niet kunnen verplichten zich te richten naar het taalgebruik van
de verzorgd-Zuidnederlandssprekende Antwerpenaar, zo kunnen wij een inwoner
van Gent niet dwingen zich van de Hollandse woordenschat te bedienen. Wel kunnen
we van elkaar leren. Bijvoorbeeld door het overnemen van woorden. De Vlaming
zegt vaak ‘gekend’ (Fr. ‘connu’) waarvoor hij ons ‘bekend’ kan gebruiken en
Emmermann zegt: ‘Onze rijke schilderachtige Vlaamse woordenschat versterkt door
de taalrijkdom van onze noorderburen? We zouden te benijden zijn!!’. Maar het
omgekeerde is niet minder nuttig! Als wij in het Noorden bv. het woord ‘terugwedstrijd’
eens gingen gebruiken i.p.v. ‘returnwedstrijd’, wat de Zuiderling allang doet? Dat
het laatste niet tot de onmogelijkheden hoeft te behoren heeft de recente uitwisseling
van Belgenmoppen en moppen over Hollanders bewezen. Als zoiets de integratie
Noord-Zuid al bevordert, moet een uitwisseling op het gebied van de taal helemaal
in goede aarde vallen. We moeten ons best er maar voor doen. In een klein
taalgebied als het onze kunnen we toch niet tot in lengte van dagen vrede hebben
met twee soorten A.N.? De Vlaming doet zijn best wel, maar ware liefde komt altijd
van twee kanten. Dus Noorderling, kijk eens naar het Zuiden en doe wat Van Dale
al zo lang doet: in de taalschat opnemen van Nederlandse woorden die in het Zuiden
gebruikelijk zijn en waarvoor het Noorden niets of iets gebrekkigs heeft. Ik denk aan
bv. ‘aanwezigheidslijst’ (presentielijst), ‘diender’ (kelner), ‘spijshuis’ (restaurant),
‘frazelen’ (het zingen van jonge vogels/het eerste stamelen van een kind),
‘regenscherm’ (paraplu) enz.
H. Ooteman, Haarlem

Het Binnenhof in onze taaltuin
In het kader van de strijd tegen ambtelijke taal pleitte de heer A. Voorbergen te
Arnhem voor het nemen van daadwerkelijke actie. Zo schreef hij in het
januari-nummer: ‘Zo zou het kunnen gebeuren, dat tijdens raadsvergaderingen
spandoeken zullen verschijnen wanneer een raadslid zijn doelstellingen niet simpel
genoeg naar voren brengt.’ Hoewel van leden van de Tweede Kamer een hoger
niveau mag worden verwacht dan van de leden van een gemeenteraad, kan op het
Binnenhof bij vele betogen het doek niet hoog genoeg worden geheven. Het op een
simpele en heldere wijze naar voren brengen van ideeën en opvattingen is bepaald
niet de sterkste zijde van onze volksvertegenwoordigers.
Als Kamerstenograaf word je dagelijks met de neus op het taalgebruik en het
formuleren in 's lands vergaderzaal gedrukt. Mijn indruk is, dat het taalgebruik aldaar
- de commissie-Vondeling ten spijt - over het algemeen niet best is. Opvallend feit
in dit verband is, dat wanneer men kamerleden of mensen, die een publieke functie
vervullen en vaak in het openbaar spreken, wijst op hun slecht taalgebruik, zij
verwonderd opkijken en van de
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prins geen kwaad weten. Iedereen meent wat zijn taalgebruik betreft, zijn uil een
valk te zijn. Bovendien: Dingen in 't gemeen bezeten, worden van elkeen vergeten.
Als het waar is, dat elke taal in staat is zich aan te passen aan de behoefte van de
gebruikers, dan kan worden gesteld, dat de behoefte van kamerleden aan
taalzuiverheid en helderheid maar matig is. Immers, de taal op het Binnenhof staat
bol van vakjargon, te onpas gebruikte afkortingen, ingewikkelde en slechte
zinsconstructies en tot verwarring aanleiding gevende formuleringen. Kamerleden,
die zonder aantekeningen spreken als een boek, en door iedereen worden begrepen,
zijn nog maar gering in aantal. Met het vertrek van de heer Jongeling wordt het
aantal coryfeeën van het woord nog kleiner.
Is het bovenstaande nu een verwijt aan onze volksvertegenwoordigers? Slechts
ten dele. Zij hebben zeer vaak te maken met spreektijdbeperking, als gevolg waarvan
in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk naar voren moet worden gebracht. Het
gevolg hiervan is weer, dat speeches vaak te voren op papier worden gezet, waarin
begrijpelijkerwijs, weer vele afkortingen worden gebruikt. Tijdens het bestuderen
van wetsontwerpen en nota's worden zij in alle hevigheid met de ambtelijke taal van
de diverse departementen geconfronteerd. Tijd - en het vermogen - voor het zoeken
naar synoniemen zullen de meesten niet hebben. Bovendien geloof ik, dat ijdelheid
en het tonen de zaken te beheersen, het afstand nemen van ambtelijke taal
belemmeren. Het is duidelijk, dat met het afraffelen van te voren geschreven
speeches van een zinnige informatieoverdracht nauwelijks sprake kan zijn. Het komt
vaak voor dat kamerleden hun tekst te voren aan de Minister geven. Het wordt de
toehoorders op de publieke tribune er niet gemakkelijker op gemaakt.
Ik wil thans een praktisch voorbeeld geven, waaruit blijkt hoe slordig met taal
wordt omgesprongen en hoe moeilijk sommigen het hebben hun gedachten in taal
om te zetten. Het desbetreffende kamerlid zei letterlijk:
‘Het gaat er mij om, dat op een zeker moment de renteaftrekkosten gebruikt
worden in constructies waarbij het inkomen dat verworven wordt door uit de leningen
die men sluit waar men die rente voor betaalt - het is een hele moeilijke
zinsconstructie, maar ik hoop dat die in de Handelingen goed terecht komt - dat die
inkomenscomponenten dan op een of andere manier aan de belastingheffing
onttrokken worden of op een zodanige wijze worden besteed dat ze door middel
van laten we zeggen inkomenscategorieën die niet in geld uitdrukbaar zijn bij
voorbeeld waardevermeerderingen, bij voorbeeld aanwending in speculatiedingen
en zo dat daardoor een stuk ontgaan van het draagkrachtbeginsel optreedt.’
De desbetreffende stenograaf fatsoeneerde dit onkruid als volgt - zo verscheen het
ook in de Handelingen:
‘Het gaat er mij om, dat de rente-aftrekposten wel worden gebruikt om
inkomenscomponenten te krijgen die op de een of andere manier aan belastingheffing
worden onttrokken. Ik denk dan vooral aan waardevermeerderingen, bij voorbeeld
door speculatie, waardoor men voor een deel toepassing van het draagkrachtbeginsel
kan ontlopen.’
Nu ben ik mij ervan bewust, dat de stenograaf (die thans, meer dan vroeger het
geval was, een redigerende taak heeft) meer dan wie ook in de vergaderzaal let op
zinsbouw, kop en staart van een zin, enz., maar de zoëven weergegeven brij van
woorden - bepaald geen uitzondering - moet toch iedereen de wenkbrauwen doen
fronsen. Bij het luisteren naar een dergelijk betoog komt bij mij wel eens de gedachte
op aan de voorzitter van de Tweede Kamer een nieuw recht toe te kennen, namelijk
dat van herformuleren: Bij zeer verward taalgebruik kan de voorzitter ingrijpen en
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de spreker verzoeken te herformuleren. Het is overigens de vraag, of dat in alle
gevallen tot meer helderheid zal leiden.
Het gebruik van vakjargon en het zich schuldig maken aan slecht taalgebruik
vinden een hoogtepunt als onderwijs en welzijnszaken (CRM) aan de orde zijn. U
leest het goed: Onderwijs! Voor een leek is een onderwijsdebat bijkans niet meer
te volgen. Oud-minister Klompé was een specialiste op het gebied van neologismen.
Ik geef weer een voorbeeld uit de praktijk. De onderwijsspecialisten in de Tweede
Kamer hebben geen enkele moeite met de volgende afkortingen: pa (pedagogische
academie) en klos (kleuterleidsters-opleidingsscholen). Als van Kemenade dan ook
spreekt over de ‘klos-pa-situatie’ verschiet de specialist niet van kleur. Toch kan ik
mij nauwelijks voorstellen, dat diezelfde Minister ergens in den lande op een
desbetreffende vraag van een belangstellende vader antwoordt: Stuur je dochter
maar naar de klos, lukt dit niet, dan maar naar de pa! Toegegeven, het onderwijsveld
kent nu eenmaal vele afkortingen, maar als men zich de rust gunt, kunnen er vele
achterwege worden gelaten. Het scheelt hoogstens enkele minuten per spreekuur.
Over het gebruik van afkortingen gesproken:
‘Bij de behandeling van de begroting is op vragen onzerzijds gesteld over de
honorering van de HID's-bedrijfsontwikkeling, meegedeeld, dat er toch wel verschil
was met de HID's-landsinrichting en ik heb daar destijds kennis van genomen. Nu
heb ik mij laten vertellen - ik wil daar graag de mening van de Minister over - dat
dat kwam doordat de HID's-bedrijfsontwikkeling niet rechtstreeks onder een DG
ressorteerden, dat zou BZ gezegd hebben. Per 1 maart a.s. wordt ABVA opgeheven
en komen deze HID's wel rechtstreeks onder een DG.’
Enkele curieuze uitspraken en woorden wil ik u ten slotte niet onthouden:
Een valbijldatum
Functionaliteit evalueren
Het overleg is helaas dood gaan lopen
Dat is een nieuwe ontwikkeling, waarbij andere vormen zich baanbreken. Ik moet
zeggen dat de heer X nu vooruitloopt op wat ik heb gezegd; dat is verwarring, die
maar steeds door elkaar loopt. Wat houdt die motie in? Zij vraagt wat zij niet vraagt
en vraagt niet, wat zij vraagt Als men deze zaak te veel open laat, gaat het veld al
discussiërend ten onder
Mijn fractie zal onze koppen niet in het zand steken
Ik hoor de heer Y al juichend knikken
Het is een bijzonder moeilijk opblaasbare problematiek
Vervoersarmen
Hij heeft er overigens diep nadenkend bij zitten spreken. In plaats van het voortouw
te nemen, is hij aan een stukje achtertouw blijven hangen.
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Door deze indikking kunnen de schijven zo verdunnen, dat men proportioneel wordt
op het hoogste tarief.
Ik heb nog gevraagd: Maak nu eens een model van zo'n scheepsramp.
Inkomensbegrippenapparaat.
Een stukje non-proliferatieverdragcontrole.
Een vrouwelijk kamerlid: Daarbij kun je kletsen niet voorkomen. Dat deed mij dan
meer denken aan iets, wat wel eens aan mensen van het andere geslacht wordt
toegerekend, iets wat ik dan ook net nooit accepteer, met andere woorden: dat
vrouwen wel eens kunnen kletsen.
Met dank aan collega's
L. Rutten, Waddinxveen
Stenograaf b/d Staten-Generaal

Spelling-blindheid
Vereenvoudiging van onze spelling beoogt - het woord zegt het al - overbodige
letters af te schaffen en met zo weinig mogelik tekens de (gesproken) woorden aan
te duiden. Waarom zouden we ook niet zuinig zijn op letters? Dat spaart onnodig
drukken of schrijven, dat is in één woord efficiënt. Wat kan daar op tegen zijn? Twee
redenen, die wel aangevoerd worden, noem ik. 1. Het woordbeeld geeft geen
aanwijzing meer omtrent de afstamming van het woord, m.a.w. er is niet meer (aan)
te zien, wat het eventueel betekent of uit welke taal het is opgenomen, kort gezegd:
de etymologie wordt verduisterd of totaal onvaststelbaar. Dit argument wordt
ontzenuwd door het feit, dat de spelling een practies doel heeft, het dageliks
schriftelik gebruik moet dienen van de doorsneegebruiker, voor wie de afleiding van
een term niet interessant is. De geleerden hebben belangstelling voor de
geschiedenis van een woord en beschikken voor hun studie over het materiaal in
oude bronnen. 2. De nieuwe (papieren) gedaante van het woord staat zo raar, je
kijkt er zo vreemd tegenaan. Dit bezwaar is een kwestie van wennen: na een korte
spanne tijds is de gebruiker - schrijver en lezer - gewend en het oude schriftbeeld
ontwend.
Het woordbeeld is de zeer onvolkomen en gebrekkige poging om met dode letters
(tekens) het levende, gesproken en klinkende woord aan te duiden en op te roepen
in de geest van de lezer. Hoe dit geschiedt, is van secundair belang. Efficiënt is,
dat elk letterteken te veel bij het practiese schrijven vermeden wordt. Wat overbodig
is, kan gemist worden. Vandaar: odeklonje i.p.v. eau de cologne. Verandering van
spelling verandert de taal (zelf) niet; die blijft bij welke spellingwijziging ook
onaangetast. Taalveranderingen hebben plaats in de mond van de gebruikers, door
welke oorzaak dan ook. Spellingwijziging kan vergeleken worden met het gelijkzetten
van een klok, die is gaan achterlopen, gebeurt door bewust menselik ingrijpen.
Als we in het licht van het vorenstaande een reactie van G.A. v.d. Groep te Rijssen
bezien, dan moeten we tegen de daarin gehanteerde terminologie en de daarin
voorgestane zienswijze op taalkundige gronden bezwaar maken. Zijn bijdrage onder
het opschrift ‘ONZE TAAL’ in de N.C.R.V.-Gids van 21.5.'77 kan een taalkundige
niet voor zijn rekening nemen. Hij betoogt, dat taal meer is dan spraak alleen en
wel een stuk ‘cultuur-eigen’ bezit. Wij spreken, zo zegt hij, dan ook van ‘onze’ taal.
‘Ons Nederlands is doorspekt van vreemde woorden. Deels door de Franse
overheersing, deels doordat wij overal in de wereld onze voelsprieten hebben, deels
door... lui te zijn.’ Hij is evenwel niet tegen het gebruik van vreemde woorden, blijkens
zijn slotzin: ‘Wij mogen rustig vreemde woorden gebruiken, maar ze niet verminken.’
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Eerder verklaart hij, dat het niet verkeerd is, vreemde woorden te gebruiken, maar
we moeten die cultuur-woorden uit dàt land laten zoals ze zijn. Hij is blijkbaar geen
tegenstander van spellingvereenvoudiging, maar wel tegen anders schrijven van
vreemde woorden, dus in onze taal gebruikelike, maar aan andere talen ontleende
termen. Hij stelt vast, dat in onze ‘couranten’ (‘weer een cadeau van Frankrijk’) in
veel advertenties woorden zwaar verminkt afgedrukt staan. Als vbb. noemt hij buro
of kado, wat ‘gewoon pijn aan de ogen’ doet. Nog verklaart hij, dat onze eigen taal
genoeg gelijk-betekenende woorden, synoniemen heeft, bij welk laatste woord hij
zijn hart vasthoudt, dat ‘men’ ook dit woord nog gaat verminken.
Het foutieve van de taalbeschouwing van de schr. is, dat hij de schrijfwijze van
een woord verwart met het woord zelf en meent, dat een andere spelling het woord
verandert. Als we van het fra. ‘courant’ krant hebben gemaakt, is er sprake van een
samentrekking en is het woord zelf van tweelettergrepig éénlettergrepig geworden.
Beide vormen worden nog gesproken en geschreven. Maar waarom moeten vreemde
woorden van spellingvereenvoudiging uitgesloten worden? We assimileerden ze
toch in onze cultuur? Kortom: door een eenvoudiger spelmanier wordt het woord
zelf helemaal niet verminkt, het blijft ongewijzigd. Wie dit toch blijft volhouden, lijdt
aan spelling-blindheid, een ongeneeslike (?) en onuitroeibare (?) ziekte.
G.J. Uitman, Zeist

Telefoonnummers
In de telefoongidsen van de PTT worden nummers van zes cijfers geschreven: 38
56 24; van vijf cijfers: 38 56 2; van vier cijfers: 38 56 en van drie cijfers: 385.
Hiermee verplicht, of althans suggereert de PTT ons bij het uitspreken van de
nummers (385 laten we even buiten beschouwing) te zeggen: achtendertig zesenvijftig - vierentwintig; achtendertig - zesenvijftig - twee; achtendertig zesenvijftig.
Hiertegen bestaan naar mijn mening enige bezwaren.
In de meeste Europese talen worden bij het uitspreken van getallen van twee
cijfers, de tientallen in de eerste plaats gezegd, de eenheden in de tweede:
Engels: thirty-eight,
Frans: trente-huit,
Italiaans: trentotto,
Pools: trzydziesci ósm,
Portugees: trinta e oito,
Russisch: tridsatj wosem,
Servo-Kroatisch: trideset osam,
Tsjechisch: tricet osm,
Spaans: trenta y ocho,
Zweeds: trettioåtta.
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In het Nederlands en het Duits echter, (ik meen ook in het Deens en Noors) zegt
men eerst de eenheid en daarna het tiental en verbindt die beide met het voegwoord
‘en’ (‘und’).
Niet: dertig-acht, maar: achtendertig.
Bij het schriftelijk vastleggen van het getal 38 schrijven we dus in het Nederlands
het cijfer dat je als tweede hoort op de eerste, dat je als eerste hoort op de tweede
plaats.
Deze handeling is voor bijna alle anderstaligen, zelfs voor hen die het Nederlands
goed beheersen, een bron van veel vergissingen. Met een aantal van hen kom ik,
als hun leraar Nederlands, geregeld in aanraking. Volgens hun eigen getuigenis
schrijven ze, bij het horen van achtendertig, in plaats van 38 heel vaak: 83. Dezelfde
vergissing maken ze als ze een nummer draaien dat hun mondeling wordt
opgegeven. Als ze horen: achtendertig, beginnen ze ook hier met de 8.
Natuurlijk is voor een Nederlander dit gevaar veel minder groot, maar denkbeeldig
is het naar mijn mening niet.
Mijn tweede bezwaar is van economische aard.
Als je zegt: achtendertig - zesenvijftig - vierentwintig, spreek je twaalf lettergrepen
uit. Zeg je: drie, acht, vijf; zes, twee, vier: zes lettergrepen. Dit is de helft minder.
Een verschil dus van 50%.
Als er in het nummer een of meer zevens en/of negens zitten, (zeven en negen
hebben twee lettergrepen) komt de verhouding anders te liggen, maar ook ongunstig.
797979 als: negenenzeventig - negenenzeventig - negenenzeventig: achttien
lettergrepen;
797979 als: zeven, negen, zeven; negen, zeven, negen: twaalf lettergrepen. Dit
is een derde minder.
Afgezien van gevallen als: quatre-vingt-dix-sept, ligt deze verhouding in andere
Europese talen over het algemeen gunstiger, hoewel er toch nog verschillen blijven:
thirty-eight: drie lettergrepen: three, eight: twee lettergrepen. Ook dit is een derde
minder.
Het derde bezwaar ligt mogelijk op het terrein van ons geheugen.
Ofschoon we een telefoonnummer meestal onmiddellijk schriftelijk vastleggen,
nadat het ons is meegedeeld, moeten we het toch dikwijls een korte tijd in ons
geheugen trachten te houden. Vaak ook is het gemakkelijk een nummer zelfs voor
langere tijd te kunnen vasthouden. Welnu, zes lettergrepen zijn gemakkelijker te
onthouden dan twaalf.
Dus: drie, acht, vijf, zes, twee, vier is gemakkelijker te onthouden dan: achtendertig
- zesenvijftig - vierentwintig. Als deze laatste redenering wat te simpel is uitgevallen,
dan mogen de mnemologen mij bijstaan.
Op mijn vraag aan een medewerkster van de inlichtingendienst van de PTT,
(afdeling: Telefonie, 008) hoe een nummer als bv. 385624 door haar wordt
opgegeven, was het antwoord: ‘Achtendertig - zesenvijftig - vierentwintig.’ Op mijn
volgende vraag of deze manier bij haar dienst verplicht was, luidde het antwoord:
‘Nee, maar de meesten van ons, zeker die langer hier zijn, doen het zo.’
Natuurlijk zijn er veel nummers, die door de aard van hun structuur, een bepaalde
manier gemakkelijk, of zelfs vanzelfsprekend maken. Zodra we in een nummer een
zekere samenhang of een bepaald ritme vinden, ligt het voor de hand dat we daarvan
gebruik maken:
123456: een, twee, drie; vier, vijf, zes.
888888: zesmaal acht!
Ook hier spelen wellicht individuele aanleg en voorkeur een rol.
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Het zou interessant zijn eens na te gaan, hoe in andere groeperingen, bv. bij de
marine of artillerie, nummers, getallen, cijfergroepen, cijferreeksen worden
vastgelegd, meegedeeld, doorgegeven. Maar dit is een ander hoofdstuk, waarmee
echter ook de PTT misschien haar voordeel zou kunnen doen.

Conclusie:
In het Nederlands is 385624, lees: drie, acht, vijf; zes, twee, vier, beter dan: 38
56 24, lees: achtendertig - zesenvijftig - vierentwintig, want het is:
a) veiliger,
b) zuiniger,
c) mogelijk gemakkelijker te onthouden.
J.G.G.M. Smits van Oijen, Leende.

Optimaal vergroot
Het modewoord optimaal brengt rare kronkelingen teweeg in de nationale
woordenstroom. Soms kom je tegen: ‘zo optimaal mogelijk’, wat een parallel lijkt
van de bekende Haarlemmermeerder bovenmeester en in ieder geval op school
gebruikt kan worden als voorbeeld van een pleonasme.
Heel bijzonder is ook het gebruik van de vergrotende trap. Volgens Elseviers
Weekblad van 2 juli 1977 ‘zegt een van de directeuren van Nederlands bijna grootste
reclamebureau’: ‘Door zo'n Transcendente Meditatie leer je gewoon optimaler je
capaciteiten te gebruiken.’ Blijkbaar heeft hij met die methode nog niet het
optimaalste gebruik leren maken van onze taal. Een tip voor deze hippe vip: probeer
het eens met uitputtender.
Toegift. ‘Nederlands bijna grootste reclamebureau’ is gewoon fout. Het staat gelijk
met ‘het bijna grootste reclamebureau van Nederland’, wat niet kan, daar er twee
of meer reclamebureaus tegelijk bijna het grootst kunnen zijn. Correct ware: ‘op een
na het grootste’ of ‘het op een na grootste’. In de laatste constructie laat men
tegenwoordig dikwijls het woordje op weg; is er iemand die dat verklaren kan?
C.A.Z.

Snobisme
In ‘Spreektaal - schrijftaal’ (OT van juni 1977) roert Leonhard Huizinga een belangrijk
vraagstuk aan. Er steekt zeker ook snobisme achter de dwaasheden die hij
signaleert. Als hij daar iets aan doen wil, moet hij in de eerste plaats de oorzaak
bestrijden en dan dadelijk afrekenen met die snuiter uit Soest, die ons in een stuk
over taal ook flauwe kul voorschotelt als ‘op Klein Zwitserland, waar ik regelmatig
tennis’, alsof hij te belazerd is om gewoon ‘in Den Haag’ of ‘in een tennispark’ te
schrijven.
P.A. Emanuel, Leiden
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Een bereden agent
In december 1976 verscheen er in ‘Onze Taal’ een stukje van de hand van mr. M.C.
Godschalk onder de kop ‘Variëteit en Variété’. Daarin was onder meer sprake van
kommentaar op de uitdrukking ‘een bereden agent’. Schrijver noemt ‘bereden’ een
indirect gebruikt adjectief en zijn benoeming een ‘waag’. Of dit laatste zo is betwijfel
ik. In alle bescheidenheid overigens want ik ben geen neerlandicus, doch slechts
een bewonderaar van onze taal (en van O.T.) en van goed taalgebruik.
Ter adstruktie van mijn twijfel enkele voorbeelden:
1) een beleefd man;
2) een bevaren matroos;
3) een bereisd man.
Toelichting
Ad 1).: Dr. J. de Vries' ‘Etymologisch woordenboek’ (Aula) leert ‘beleefd (mnl.
“belevet”) - veel beleefd hebbend, met veel ervaring, en daardoor goede manieren
verworven hebbend’.
Ad 2).: Van Dale: ‘die lang gevaren heeft enz.’ Bevaren in de zin van ‘varen op
een schip’.
Ad 3).: Van Dale: ‘veel gereisd hebbende, routine bezittende in het reizen’.
Derhalve: Een bereden agent lijkt mij een duidelijke vorm van analogie. ‘Bereden’
zou dan zijn: ervaren in het rijden (berijden) van een paard!
Aldus mijn ondersteuning van het adjectief van mr. Godschalk.
Tenslotte nog een wijze (taal)les uit de mond van een instrukteur bij de
kaderopleiding in militaire dienst (ik diende in de 30-er jaren bij de veldartillerie):
‘Let wel, mannen, het is veel gemakkelijkerder dan je denkt: de paarden worden
bereden en de mannen zijn bereden!’.
J. Huisman, Krimpen a/d IJssel

[Mededeling]
□□□□□□□□□
□ Kunnen kussen slopen? Of kunnen kussens lopen? Kunnen, nu we het er toch
over hebben, makken dammen? □ Vijflettergrepig is vijflettergrepig, en
zevenlettergrepige is een van de zevenlettergrepige woorden.
Vierentwintigletterwoord is een vierentwintigletterwoord. □ Interessant zijn uitspraken
die zichzelf onwaar maken als: ‘Ik ben doofstom’ en ‘Ik kan geen pap meer zeggen’.
Als de laatste uitspraak waar zou zijn, zou ze eigenlijk (bijv.) moeten luiden: ‘ik kan
de palindroom van drie letters, die met p begint en met een a in het midden, niet
meer uitspreken’. □ Versluierd onthullen. Iemand die wil verbergen dat hij/zij zich
over een bepaalde zaak zorgen maakt, zegt: ‘Het zal mij een zorg zijn’. En daarmee
is precies gezegd wat hij/zij wilde verbergen. □ Onlangs door Tudderen gereden.
Het enige spoor van overgebleven Nederlandse cultuur is een reclamebord voor
een bepaald type autobanden. □ In Limburg wordt, kennelijk consequent, niet de
uitgang -s(e) gebruikt voor adjectieven die van plaatsnamen afgeleid zijn, maar -er.
Dus niet Maastrichts(e), maar Maastrichter (denk aan Maastrichter Staar). Dikwijls
vraagt men zich af: is het adjectief dat van Tudderen afgeleid wordt, Tudderer, of
Tudderener?
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Ziehier de oplossing: de weg van Sittard naar de grens in oost-noordoostelijke
richting heet Tudderenderweg.
□ Jan Blokker slaat weer toe. In zijn rubriek in de Volkskrant van zaterdag 20
augustus j.l. wijdt hij het feit dat Wigbold a-bortus in plaats van ab-ortus zegt aan
zijn zogeheten Roomse afkomst. Pakweg anderhalf jaar geleden dreef hij ook de
spot met iemand (een vakbondsbestuurder geloof ik) om dezelfde reden. Toen
moest uit de uitspraak a-bortus iemands geringe intellectuele bagage blijken. □ Nu
heb ik niets tegen mensen die bijvoorbeeld ab-latief in plaats van a-blatief zeggen.
Ze hebben kennelijk op een school gezeten waar de zogenaamde Europese, maar
in wezen Duitse uitspraak van het Latijn wordt onderwezen. Het wordt nochtans te
dol als ze ons vertellen hoe wij abundant en obesie moeten uitspreken. □ Over Duits
gesproken, mij persoonlijk doet de uitspraak apportus profokatus meer denken aan
een herentoilet langs een Duitse autobaan dan aan een chirurgische ingreep op
vrouwen. □ Nogmaals over Duits. Als u in de Bondsrepubliek ongewenst bent, moet
ik u de grensovergang bij Heerlen afraden. Eén op de twee Beneluxers wordt eruit
gepikt en zijn/haar naam wordt opgezocht in een groot opsporingsboek. Wat dit met
taal te maken heeft, weet ik niet maar u bent gewaarschuwd. □ De Tudderenderweg
is redelijk veilig. □ Tenslotte, denkt Jan Blokker werkelijk dat de Romeinen ab-ortus
zeiden? □ Hoe lang zal het duren voor het woord gedateerd zelf gedateerd zal lijken?
□ In een bepaalde supermarkt is niet alleen ardennerham, maar ook jambon
d'ardennes te koop. Prijs- en kwaliteitsverschillen zijn aanzienlijk.
P.C. UdB
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[Nummer 10]
Woordenboek of moordenboek?
Of hoe een ingenieur worstelde met zijn vaktaal
Regelmatig verschijnen in Onze Taal artikelen of artikeltjes over het taalgebruik van
technici, waarin meestal kritisch geschreven wordt over het gebrek aan
zorgvuldigheid waarmee de technikus zijn vaktaal vormt en gebruikt.
Met de vorming van technische taal ben ik de laatste zes maanden intensief bezig
geweest in verband met een door de vakgroep Toegepaste Taalkunde van de
TH-Delft aanvaarde opdracht tot het verzorgen van de Nederlandse vertaling van
een veeltalig luchtvaarttechnisch woordenboek (Multilingual Aeronautical Dictionary,
MAD). Dit woordenboek werd samengesteld door de NAVO-adviesgroep voor
speurwerk en ontwikkeling op het gebied van de lucht- en ruimtevaart (AGARD) en
omvat ruim 7500 woorden, onderverdeeld in 24 hoofdgroepen, waarin de woorden
per onderwerp bijeengebracht zijn. Daarnaast is een alfabetische lijst beschikbaar.
Bij de vertaling werd in eerste instantie gebruik gemaakt van de bestaande
technische woordenboeken. De overige termen werden (per groep) voorgelegd aan
een of meer deskundigen aan TH, NLR (Nationaal Lucht- en
Ruimtevaartlaboratorium) of andere instellingen, waarna de resterende
probleemwoorden zo veel mogelijk met behulp van de vakliteratuur door de vertaler
van een Nederlands ekwivalent voorzien werden.
Helaas was er geen tijd om daarna de aldus opgestelde woordenlijsten nog te
laten beoordelen door een onafhankelijke deskundige van buiten de techniek: het
werk had af moeten zijn voordat er goed en wel aan begonnen was. Ook hierbij
hebben we dr. Veering node moeten missen, die immers indertijd mede-opsteller
was van de luchtvaartwoordenlijst van de Commissie Luchtvaartterminologie (CLT).
Niettemin zijn de kritische kanttekeningen van onze kontaktpersoon met AGARD,
de heer Jager van het NLR, van grote waarde geweest.
In het volgende hoop ik een bijdrage te kunnen leveren tot het wederzijds begrip
tussen taalkundigen en technici en tot het verbeteren van het technisch taalgebruik,
het één door signalering van de problemen die ik ondervonden heb bij het vertalen,
het ander door het aanwijzen van de fouten die door mij en de door mij
geraadpleegde deskundigen gemaakt werden.
1. Eén van de meest signifikante verschillen tussen het Engels en het Nederlands
is de in het Engels zeer ruime mogelijkheid tot het vormen van samenstellingen met
een willekeurig aantal zelfstandige of bijvoeglijke naamwoorden. Een bekend
verschijnsel in de vliegmechanika bv. heet ‘short-period longitudinal oscillation’. De
letterlijke vertaling zou moeten luiden: longitudinale oscillatie met korte periode.
Gelukkig is voor dit geval een kortere oplossing bekend: snelle slingering. Maar bij
minder gebruikelijke samenstellingen komen we er zelden zo gemakkelijk van af.
Wat doen we bv. met ‘leg restraint lines release lever’, op een schietstoel de
hefboom om de beenriemen los te maken. Afgezien van de vraag of de Engelsen
zelf wel zo gelukkig zijn met deze konstruktie, willen we toch wel een passende
benaming hebben voor zo'n eenvoudig ding. Een ‘beenbindriemlosmaakhefboom’
zal het wel niet zo goed doen. Ik heb gekozen voor ‘beenontgrendelingshefboom’,
maar eenieder is vrij om de juistheid daarvan aan te vechten of iets beters te
verzinnen. Van de zijde van de Koninklijke Luchtmacht krijgen we weinig steun.
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Daar wordt (en wie zal het ze kwalijk nemen) alleen Navo-Engels gesproken en
geschreven.
2. Een andere moeilijkheid is de schrijfwijze en vorm van samenstellingen, in het
bijzonder van drieledige. In tegenstelling tot het Engels moeten wij alle
samenstellingen aan elkaar schrijven, op een paar uitzonderingen
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na, waarin een koppelteken gebruikt wordt, zoals ‘gelijkedrukturbine’ en dergelijke.
De regels voor het gebruik van het koppelteken zijn echter vrij onbekend, waarover
later meer.
Een Engelsman heeft het gemakkelijk: hij mag gerust schrijven over een
‘non-destructive testing seminar’ en de interpretatie aan de lezer overlaten. Een
ingewijde zal wel door hebben dat het hier niet gaat om het vredelievende karakter
van deze kursus. Wij Nederlanders moeten echter duidelijk aangeven welke delen
bij elkaar behoren; dus niet: eindige elementen methode, maar
eindige-elementenmethode.
Maar ook met kennis van deze regel kunnen we op problemen stuiten, nl. wanneer
het laatste lid van de samenstelling een onzijdig woord is. Hoe noemen we bv. een
systeem dat gebruik maakt van het principe van proportionele navigatie? Formeel
moeten we schrijven: een proportionele-navigatiesysteem, maar m.i. verzet de
spreektaal zich hier sterk tegen. Ik hou het maar op ‘proportioneel navigatiesysteem’,
hoe inkonsekwent dit ook moge zijn.
Iets soortgelijks vinden we bij samenstellingen van het type ‘omkeerprisma’, waar
het zelfstandig naamwoord omkering bij hoort. In de motorterminologie kennen we
een ‘inspuitkarburateur’. De pomp die daarbij hoort heet ‘inspuitpomp’. In een ander
systeem zorgt deze pomp echter voor direkte inspuiting in de cilinder, en we moeten
dan dus spreken over een ‘direkte-inspuitingpomp’. Ik vind het prima, maar ik
vermoed dat de spreektaal ook hier zal kiezen voor de inkonsekwente vorm
‘direkteinspuitpomp’.
3. Wat betreft de samenstellingen van zelfst.naamw. + bijv.naamw./volt.deelw.
(vuurvast, watergekoeld), heb ik mij niet gehouden aan de geldende opvattingen
dat deze afgekeurd dienen te worden. Volgens mij zijn hiervoor goede argumenten
aan te voeren die verder gaan dan de aangevoerde bondigheid van uitdrukking.
Ten eerste is er een analogie met de veel voorkomende samenstellingen van
zelfstandig naamwoord + (van een werkwoord afgeleid) zelfstandig naamwoord:
waterkoeling, radargeleiding, voorwielaandrijving enz.
Door de Centrale Taalcommissie voor de Techniek werden indertijd dit soort
samenstellingen alleen toegelaten indien het eerste lid een verbijzondering inhield
van het tweede. In ‘warmtebelasting’ zegt ‘warmte’ iets over de aard van de belasting
en dit werd dus korrekt bevonden. ‘Vleugelbelasting’ is een niet nader omschreven
belasting op de vleugel, en voldoet dus niet aan de norm. Niettemin zijn deze vormen
op grote schaal ingeburgerd zonder tot begripsverwarring aanleiding te geven. Zelfs
in moeilijke gevallen, waarin tweeërlei uitleg mogelijk is, zoals bv. ‘kabelverankering’,
zal de kontekst altijd uitsluitsel geven over de betekenis. De argeloze technikus die
spreekt over een ‘warmtebelaste konstruktie’ past echter automatisch de regel toe.
‘Vleugelbelast’ betekent niets en zal dus niemand in de verleiding brengen dat woord
te gebruiken. Daarom ben ik ook niet bang dat we de deur wijd open zetten voor
de excessen die Damsteegt vreest in Onze Taal van juni/juli 1973.
Een tweede argument voor het goedkeuren van bedoelde vormen is dat er in het
Nederlands al een groot aantal van deze woorden bestaan en veelvuldig gebruikt
worden, en zeker niet alleen door technici. Niet alleen door Engelse of Duitse
invloeden, maar evenzeer naar analogie van zuiver Nederlandse termen als
‘doodgeboren, langverwacht, weloverwogen, rechtgeaard’ zijn konstrukties tot stand
gekomen als ‘milieubewust, regeringsgezind, plaatsgebonden, zonovergoten,
handgeweven, gehoorgestoord, godvergeten’. Wie zegt dat dat geen Nederlands
is?
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Uit de diverse bijdragen van derden aan het woordenboek is wel gebleken hoe
gemakkelijk het Nederlands dit type samenstellingen vormt, tenminste als ze een
middel waarmee of een wijze waarop aanduiden. Nieuwe woorden als
‘gyrogestabiliseerd, golfgedragen, precipitatiegehard’ blijken gemakkelijk gevormd
te worden. Als bijzonderheid zij hierbij nog opgemerkt dat we met deze wijze van
uitdrukken in het midden kunnen laten of een vliegtuig ‘door een golf gedragen’
wordt of ‘door golven gedragen’; met ‘golfgedragen’ geven we alleen het principe
aan volgens hetwelk de draagkracht verkregen wordt. Alleen al daarom verdient
zo'n woord een plaats in ons vokabulaire. Duidelijk onnederlands zou ik het in ieder
geval niet willen noemen.
4. Bij sommige woorden moeten we ons afvragen of we ons moeten houden aan
de ‘officiële’ vertaling of dat we beter aan kunnen sluiten op het meer gangbare
(spraak)gebruik. ‘Aircraft’ is algemener dan ‘aeroplane’ en dit verschil kunnen we
aangeven door te vertalen ‘luchtvaartuig’ resp. ‘vliegtuig’. Toch is een ‘transport
aircraft’ natuurlijk gewoon een transportvliegtuig.
‘Aerodrome’ is een in de internationale (ICAO-)reglementen vastgelegd begrip,
dat in de Nederlandse luchtvaartwetgeving met ‘luchtvaartterrein’ aangeduid wordt.
Niettemin lijkt mij ‘vliegveldschijnwerper’ voor ‘aerodrome floodlight’ te verkiezen
boven ‘luchtvaartterreinschijnwerper’.
De CLT keurt het woord kabine (voor cabin) af en stelt ‘kajuit’ voor. Helaas wordt
bij alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen slechts gesproken over
‘kabinepersoneel’ (cabin crew, commercial crew). Anders is het met ‘valscherm’
(voor parachute), dat zich wel enig bestaansrecht verworven heeft. In
samenstellingen echter, vooral wanneer er geen sprake meer is van een val,
handhaaft het woord parachute zich (remparachute, loodsparachute), ook al zijn er
andere mogelijkheden (remscherm).
5. Is een straalomkeerder iemand die een straal omkeert? De CLT vindt blijkbaar
van wel, getuige de vertaling van ‘launcher’, nl. 1. lanceerinrichting, 2. lanceerder,
met als toelichting bij 2: behorend tot het personeel. Waarschijnlijk om deze reden
wordt in de CLT-woordenlijst de voorkeur gegeven aan ‘straalrem (inrichting)’ boven
het spontaan gevormde ‘straalomkeerder’ (voor thrust reverser). Behalve dat ik de
eerste term niet juist acht (het mechanisme is op zich immers geen rem), zie ik ook
niet goed wat er tegen de tweede is. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden waarbij
een woord op -(d) er geen persoon maar een gereedschap
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of een instrument aanduidt. Nergens zal men een advertentie tegenkomen voor een
ervaren kurketrekker of een pas afgestudeerde slagroomklopper (terzijde: wat
verstaat u eigenlijk onder een tekenkoker?) Dat woorden op -eerder daarbij niet
sterk vertegenwoordigd zijn is een andere kwestie, maar dat ze per definitie een
persoon moeten aanduiden geloof ik niet.
Zoals men ziet gaat het pad van een technisch vertaler niet over rozen. Soms zelfs
is er in het geheel geen pad, en moet hij zich zelf een weg banen, behoedzaam
spiedend naar verscholen Neerlandianen die met giftige pijlen op de loer liggen om
hun gebied te verdedigen. Taalregels kunnen hem daarbij maar zelden helpen, en
als ze er zijn moet hij vaak konstateren dat ze in een slechte staat van onderhoud
verkeren. De weg waarlangs nieuwe regels hem bereiken kunnen is vaak erg lang.
Wie technische taal gebruikt loopt dus grote kans fouten te maken. Dat geldt ook
voor de medewerkers aan dit luchtvaartwoordenboek. Zonder afbreuk te doen aan
de tolerante houding die ik in het voorgaande verdedigd heb wil ik hun bijdrage toch
wel aan een kritische beschouwing onderwerpen en een aantal punten opnoemen
waarop zij niet ‘volgens het boekje’ te werk gegaan zijn.
- Het niet aaneenschrijven van samenstellingen is in O.T. al vaker aan de kaak
gesteld. Soms kunnen we de mantel der liefde nog wel eens gebruiken bij moeilijke,
onbekende woorden (zoals ‘korrelatie detektie’) waarbij de spatie eigenlijk de funktie
heeft van koppelteken, nl. het bevorderen van de leesbaarheid en de herkenning
van beide woorden apart. Maar bij ‘veiligheids gordel’ gaat deze smoes toch niet
meer op.
- Het gebruik van het koppelteken is blijkbaar een nog zeer onbekende materie.
De Woordenlijst van de Nederlandse Taal geeft een aantal regels, waarvan de
laatste eigenlijk alles mogelijk maakt (‘... voorts in het algemeen ter verduidelijking
van de bouw van het woord...’). Van deze mogelijkheid wordt op grote schaal gebruik
gemaakt, vaak echter zonder noodzaak: standaard-atmosfeer, versterkings-pleister,
membraan-konstruktie enz.
De reeds eerder genoemde samenstellingen van drie woorden waarvan het 1e
een bijvoeglijke bepaling is bij het 2e leverden maar weinig ‘goede’ oplossingen op.
Meestal werden de drie delen los van elkaar geschreven: ‘minimum energie
voorwaarde’, of de laatste twee aan elkaar: ‘elektrische veldsterkte’. Overigens zal
geen enkele elektronikus (elektrikus?) het in zijn hoofd halen dit laatste voorbeeld
met koppelteken te schrijven. Zelfs de Technische WP niet. Soms staat het
koppelteken op de verkeerde plaats: eindige elementen-methode, of worden de
laatste twee woorden weer apart geschreven: turbulente-diffusie koëfficiënt.
Merkwaardig is: indirekt-verbonden balansgewicht. Het lijkt op klok-en-klepelwerk,
maar er ligt een onmiskenbare logika aan ten grondslag. Het koppelteken voorkomt
bv. dat het eerste lid van de samenstelling verbogen wordt bij gebruik van het
bepalend lidwoord.
- Het verschil tussen oppervlak (surface) en oppervlakte (area) blijkt niet meer te
leven. Hier lijkt mij een taak weggelegd voor het VWO.
- ‘Service’ is moeilijk te vertalen, maar ‘dienst’ is meestal fout, omdat dit in
Nederland in de regel de organisatie aanduidt die de dienst verleent, terwijl bedoeld
wordt de dienst die verleend wordt. (Air-traffic) advisory service is dus geen
adviesdienst, maar bv. advisering of adviesverlening.
Een mooi voorbeeld ter illustratie is ‘verkeersleiding’, dat afhankelijk van de
betekenis vertaald moet worden met ‘air-traffic control service’ of ‘air-traffic control
(service) unit’.
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Het ontbreekt ons aan een eenduidige vertaling van service, en in de abstrakte
vorm van een woordenboek levert dat problemen op. In de praktijk hebben we echter
voldoende mogelijkheden om met behulp van de kontekst een oplossing te vinden.
Een zin als ‘On this route flight information service is available’ wordt dan bv. ‘op
deze route kan men vluchtinlichtingen verkrijgen’ of ‘... is een vluchtinlichtingendienst
aanwezig.’
- ‘Kontroleren’ in de zin van ‘beheersen’ (to control) is hard op weg goed
Nederlands te worden. Het afgelopen seizoen hebben we menigmaal op de radio
kunnen horen dat Ajax weer de wedstrijd kontroleerde. Maar toch versta ik onder
een ‘gekontroleerd vliegveld’ hoe dan ook iets anders dan onder een ‘controlled
aerodrome’, een vliegveld met verkeersleiding.
Indien ik met deze opsomming van problemen en fouten de indruk heb gewekt dat
de komplete vertaling van het MAD nu vrij zou zijn van de genoemde
onvolkomenheden, dan moet ik de lezer helaas teleurstellen. De grote spoed
waarmee het werk tot stand moest komen heeft een skrupuleuze nabeschouwing
door gezaghebbende terminologen in de weg gestaan. Bovendien zijn vele van de
gedachten die ik hier op papier heb gezet pas in een laat stadium uitgekristalliseerd,
nadat alle woorden verponst waren en in alfabetische volgorde nogmaals afgedrukt.
Pas in dit stadium was een totaal overzicht beschikbaar van alle vertaalde termen
en kon inzicht verkregen worden in de diskrepanties die er nog in zaten. Het is
jammer dat de hele opzet van deze vertaling zo klein is geweest. Eén ingenieurtje
kan niet in zes maanden tijds zes maal het aantal woorden vertalen waar een
kommissie van dertien man jaren over gedaan heeft. De medewerking van de diverse
deskundigen was vrijwel uitsluitend gebaseerd op goede wil, ‘dat kan er wel even
tussendoor’; alleen het NLR stelde op den duur een budget beschikbaar, zodat de
mensen daar ‘officieel’ aan het MAD konden werken.
Dit woordenboek moge dan op deze wijze geen gezaghebbend standaardwerk
geworden zijn, hopelijk levert het een bijdrage tot de hernieuwde aktivering van de
Commissie Luchtvaartterminologie, waarvan de woordenlijst na dertien jaar toch
wel enige aanvulling behoeft.
J. Bak, Delft

Onze Taal. Jaargang 46

80

Had zullen
In ons februari/maart-nummer werd mijn aandacht getrokken door een constructie
in het artikel van onze geachte voorzitter, op blz. 10. In de eerste zin lezen we:
‘...mijn bijdrage, die als inleiding had zullen dienen...’. Tot nu toe beschouwde ik iets
dergelijks steeds als ANP-idiolect. Elk jaar drukt de nieuwslezer zich wel eens uit
als bv. op 9 juni 1961: ‘...had de conferentie over... zullen afsluiten.’, maar daar blijft
het dan ook bij.
Naar mijn gevoel kan zullen alleen maar optreden als persoonsvorm. Een
plusquamperfectum met zullen leidt dan steeds tot: zou(den) hebben ge... of zou(den)
zijn ge....
In het onderstaande probeersel blijkt zullen tekort te schieten:
A
dat had kunnen dienen

>

B
dat had het gekund,

dat had moeten dienen

>

dat had het gemoeten,

dat had mogen dienen

>

dat had het gemogen
(gemoogd, gemocht),

dat had willen dienen

>

dat had het gewild,

dat had zullen dienen

>

dat had het gezuld.

De onmogelijkheid van de laatste B-zin schuilt in het ontbreken van een voltooid
deelwoord van ‘zullen’; voor de m.i. onmogelijkheid van de parallelle A-zin kan ik
geen bewijsgrond aanvoeren.
Bewijsplaatsen van had zullen... zijn moeilijk te vinden, althans voordat het WNT
zover is. Het Middelnederlandsch Woordenboek geeft in deel VII wel een voorbeeld
van mijn versie, in kolom 2427: ‘soude hebben gedaen’, en daarnaast, in 2428 (‘met
de betekenis van twijfel aangaande iets dat gezegd wordt’, hegeen dus buiten dit
bestek valt): ‘dat hy gesproken soude hebben’. Opvallend is ook dat mevrouw De
Vriendt-de Man in haar studie over ZULLEN in de 16e eeuw niet rept van een
plusquamperfectum.
W. Sterenborg, Tilburg.
De redactie heeft deze inzending voorgelegd aan een lid van de raad van
deskundigen, Professor Dr. C.A. Zaalberg. De heer Zaalberg, die nog de hulp inriep
van zijn collega Dr. A. Sassen, gaf het volgende commentaar: (Daaronder volgt nog
een reactie van de heer Sterenborg).
Dr. Sassen verwijst naar een artikel over ‘zullen’ van de naar ik meen Amerikaanse
neerlandicus R.S. Kirsner in Lingua XXIV. Zie aldaar.
Ik kan getuigen dat ‘had zullen + infinitief’ zowel voor de noordoosterling Sassen
als voor de noordwesterling Zaalberg een doodgewone konstruktie is*, met de
aantekening dat de eerstgenoemde proefpersoon bovendien met een deelwoord
‘gezuld’ vertrouwd is, dat voor de laatstgenoemde nou juist net zo onmogelijk is als
‘hier voel ik me het alleenst’ of ‘ons diocees is voor de tweede keer in vijf jaar
ontbisschopt’. Ik merk op (bij de derde alinea van het stukje) dat ‘zullen’ behalve
persoonsvormen ook wel degelijk een onvoltooid deelwoord heeft, al zal dat niet
gauw ergens anders gevonden worden dan in een absolute konstruktie (‘Wij
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verwachten dat deze maatregelen niet afdoende blijken, zullende de inkomsten uit
kontributies, tengevolge van opzeggingen, te verwachten bij de voorgestelde
verhoging, waarschijnlijk niet stijgen maar verminderen’). Al met al lijkt mij het betoog
van de heer Sterenborg slechts beperkt geldig.
C.A. Zaalberg.
Het is bemoedigend dat beide hooggeleerden, Zaalberg en Sassen, voor de
constructie had zullen + infinitief niet terugschrikken. Ik meen zelf intussen ook zover
te zijn: door ze zo nu en dan met opzet te gebruiken om reacties uit te lokken, ben
ik eraan gaan wennen. Hierbij heb ik ontdekt dat men er zich niet aan stoort. Als ik
expliciet naar andermans mening erover vroeg, bleek die er geen bezwaar tegen
te hebben, hoewel niemand durfde te beweren dat hij/zij de constructie zèlf ooit
gebruikte. Overigens heb ik er onlangs van ANP-zijde weer een opgevangen.
In blind vertrouwen op Van Dale, in de laatste druk waarvan ik lees: zullen:... geen
verl.deelw., heb ik destijds nagelaten andere bronnen aan te boren. Zo ontdek ik
nu dat Van Dale in voorafgaande drukken bij de vervoegingsvormen van ZULLEN
noteerde: heeft zullen, zonder dat met enig voorbeeld te verduidelijken. We zouden
dit als een substituut-deelwoord kunnen opvatten. Koenen daarentegen vermeldt
bij zullen - na een verzwijging van het werkwoord in de eerste druk - tot in de 22e
druk: vd.ontbreekt. In de 23e druk (1952) en ook nog in de 24e lezen we bij zullen:
geen volt.deelw., hetgeen wordt verduidelijkt met een voorbeeld van ‘nonchalante
spreektaal’: hij had er heen gezuld, vergezeld van een omzetting ‘in verzorgder stijl’:
hij had er heen zullen gaan.
In de 25e druk (1960) vinden we dan als volgende fase had gezuld, met de
opmerking ‘weinig gebruikelijk’ en de beide versies van het voorbeeld. De 26e druk
geeft ditzelfde.
Koenens laatste (27e) druk, van 1974, doet een stapje terug met de notitie
‘ongebruikelijk’ bij had gezuld, waarbij weer het geijkte voorbeeld prijkt.
Zoals vaker blijken Koenen en Van Dale het dus niet volledig eens:
Van Dale introduceert op een gegeven ogenblik heeft zullen [perfectum!], doch
erkent het thans niet meer.
Koenen houdt decennia lang vol dat er geen volt.deelw. van zullen bestaat, erkent
dan ineens een bastaard-vd (gezuld), dat meteen verworpen wordt. Vervolgens
wordt de bastaard voorzichtig erkend, en ten slotte afgekeurd, steeds met
plusquamperfectum-voorbeeld.
Ook oudere woordenboeken hebben het niet altijd gemakkelijk gehad met zullen:
MARTIN, Beredeneerd Nederduitsch woordenboek (1829) zegt:
zullen, hulp.ww. ik zal, gij zult, hij zal. Bij dit werkwoord is alleen de onbepaalde
wijs, de toekomende en voorwaardelijke tijden met samenvoeging van het
aanhoorend ww., gebruikelijk.
BOMHOFF, Nieuw groot woordenboek der Nederlandsche taal (1857):
zullen... Het verleden deelw. is niet in gebruik: ‘Het heeft zoo niet zullen wezen.’.
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WEILAND, Groot Nederduitsch taalkundig woordenboek (1859):
zullen, hulpw., onregelm. Van dit hulpw. is niets meer in gebruik dan: ik zal, zoude
en zullen; en hierdoor worden de toekomende tijden van alle werkwoorden gevormd.
Wat Weiland bedoelt met ‘niets meer’ moeten we gissen. Het tegenwoordig
deelwoord, zullende, dat prof. Zaalberg te berde brengt, lijkt mij inderdaad niet
onbestaanbaar, maar wel ongeschikt voor dagelijks gebruik.
Prof. Sassen heeft eveneens gelijk als hij gezuld meent te kennen: niettemin
verwijst Koenen hem er nu mee naar de strafbank.
Samenvattend kunnen we stellen dat had zullen + infinitief een volgens Koenen
gangbare constructie is die blijkbaar optreedt bij gebreke van een echt voltooid
deelwoord. Wat de toekomst van de constructie betreft, kunnen we in elk geval
aannemen dat die gunstig beïnvloed wordt door de aandacht die er nu aan besteed
wordt.
W. Sterenborg.
* Nadat de redactie de nabeschouwing van de heer Sterenborg had ontvangen,
wees dr. Z. ons op twee voorbeelden waaruit blijkt dat ‘had zullen’ voor Hollandse
Neerlandici normaal is. Het W.N.T. (Dl. VI, kolom 225, art. Hebben) zegt: ‘Van een
aantal ww. wordt het verl. deelw. dat bij het hulpww. hebben staat, wanneer dat verl.
deelw. gevolgd wordt door een infin., vervangen door de onbep. wijs. De voornaamste
zijn durven, kunnen, moeten, mogen, weten, zullen’. (Dus naast hij had het kunnen,
moeten, mogen, doen, ook: hij had het zullen doen. - C.A.Z.). En in de meer
beroemde dan gekende verhandeling van J.H. Kern, De met het Participium Praeteriti
omschreven Werkwoordsvormen in 't Nederlands van 1912 leest men op blz. 282
dat bij zullen, dat alleen in de irrealis door een infinitief begeleid wordt (vandaar dat
heeft zullen niet voorkomt. - C.A.Z.), zijn onbekend is, b.v. uitsluitend: hij had zullen
1

komen, maar werd verhinderd.

Hoofdooien leven lang
Graag wil ik u het volgende meedelen. Ongeveer 50 jaar geleden heb ik op de tram
in Amsterdam iemand horen zeggen: ‘Hoopdooien leven lang’. Bedoeld werd, dat
dikwijls degenen van wie wij hopen dat ze spoedig zullen sterven, lang leven.
C. Postma, Delft

Onbekende Zegswijzen
De opmerking van de heer Postma hierboven bracht ons op het idee om
de lezers van Onze Taal te vragen of zij ons kunnen attenderen op
onbekende of in onbruik geraakte zegswijzen.
De aardigste inzendingen kunnen wij dan plaatsen tot lering en vermaak.
de redactie

Onze taal en andere talen
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De aangelegenheid van de franskiljonse woorden (‘Gallicismen’) door de heer Uitman
in O.T. van juni 1977, blz. 56 besproken, lijkt me meer aspecten
(waarnemingskanten??) te hebben dan tot nu toe zijn behandeld.
1. Bij de voorbeelden van ‘zeer gangbare werkwoorden, die we stellig zonder moeite
door Nederlandse equivalenten kunnen vervangen’ zijn er verscheidene waarbij de
Nederlandse gelijkwaardige termen ook nog andere betekenissen hebben die veelal
ongewenste associaties oproepen. Voorbeelden: aannemen (voor accepteren) heeft
ook de betekenis van veronderstellen; aanhalen (voor citeren) ook in de zin van
naar zich toe trekken; aankomen (voor arriveren) ook: niet afblijven; scheppen (voor
creëren) ook: met een schop verplaatsen. Wie deze gedachtenverbindingen
(associaties) niet wil oproepen kiest eerder voor het Franse leenwoord dan voor het
Nederlandse equivalent. Dit neemt uiteraard niet weg dat het aanbeveling verdient
de Nederlandse term te kiezen in alle gevallen waarin de ongewenste associatie
niet gevreesd behoeft te worden. Het is dan ook niet duidelijk waarom de heer
Uitman bijv. spreekt van ‘restrictie’ in een zinsnede waar het gewone Nederlandse
woord ‘beperking’ ten minste ondubbelzinnig (en waarschijnlijk helderder) zijn
bedoeling weergeeft.
2. Verschillende talen hebben niet alleen een verschillende woordenschat, zij hebben
ook verschillende begrippenstelsels. De grenzen van een begrip dat in de ene taal
met één woord wordt aangeduid, komen veelal niet overeen met de grenzen van
het begrip dat met het equivalent geachte woord in een andere taal wordt aangeduid.
Bekend voorbeeld daarvan is het Nederlandse begrip ‘rijst’ (ook een enkelvoudig
begrip in vele andere westerse talen) dat in het Maleis niet als verzamelbegrip
voorkomt (‘padi = rijst op het veld; ‘beras’ is geoogste rijst; ‘nasi’ is gekookte rijst;
enz.). Een ander voorbeeld is het (aan het Frans ontleende) ‘rite’, een begrip
waarvoor we in het Nederlands geen equivalent hebben, al kunnen we vaak
gemakkelijk voor zeer bepaalde riten Nederlandse uitdrukkingen gebruiken (bijv.:
‘slachten volgens de rite’; ‘slachten volgens de godsdienstige voorschriften’). Wie
een begrip wil gebruiken dat in de het Nederlandse begrippenstelsel niet, in het
begrippenstelsel van een andere taal wél bestaat, handelt soms doelmatig door een
leenwoord uit die andere taal te gebruiken. Voorbeeld is het ietwat in onbruik
geraakte, aan de Slavische talen ontleende woord en begrip ‘doerak’.
3. Het gebruik van -ismen wordt pas dan storend indien woorden uit een vreemde
taal letterlijk worden ‘vertaald’ in een Nederlandse term die - in het Nederlandse
spraakgebruik - een ander (soms een geheel ander) begrip weergeeft. Voorbeelden
aangaande het Frans heb ik niet ter beschikking. Berucht zijn: ‘controleren’ in de
zin van ‘beheersen’, ontleend aan het Engelse ‘to control’ (d.i. to direct and restrain),
terwijl volgens Nederlands gebruik ‘controleren’ gelijk staat met: ‘nagaan of iets is
zoals het moet zijn’; alsmede ‘formaat’ in de zin van ‘indeling’ of ‘opmaak’, ontleend
aan het Engelse ‘format’, terwijl volgens Nederlands gebruik ‘formaat’ betrekking
heeft op de afmetingen; tenslotte ‘afbouwen’
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in de zin van (geleidelijk) opheffen, ontleend aan het Duits ‘abbauen’ (d.i. het
tegengestelde van opbouwen), terwijl volgens Nederlands gebruik ‘afbouwen’ gelijk
staat met ‘voltooien’, wat bijna tegengesteld is.
4. Er is ook nog zoiets als gewenning in het taalgebruik. Sommige aanbevolen
vernederlandsingen ‘halen’ het wel (bijvoorbeeld: geldmiddelen voor liquide
middelen), aan andere schijnt men niet te kunnen wennen (bijvoorbeeld: gedraaid
vleesrolletje voor: kroket, of stijghokje voor: lift).
Het zou de discussie verhelderen indien we tot overeenstemming zouden kunnen
komen over het onderscheid tussen:
a. begrippen en termen gebruikt in het Nederlands, doch ontleend aan een andere
taal (er zijn niet zo erg veel ‘zuiver’ Nederlands te achten termen die niet aan een
andere levende of dode taal zijn ontleend; voorbeelden zijn: ‘fiets’, ‘flik’ en ‘kiekje’);
b. termen die (al te) letterlijk zijn overgenomen uit andere talen in een betekenis
die afwijkt van of zelfs tegengesteld is aan de gebruikelijke Nederlandse betekenis.
Het verdient daarbij aanbeveling alleen de onder b. bedoelde gevallen aan te duiden
als -ismen (verzamelterm: barbarismen). In de onder a. bedoelde gevallen is de
term ‘leenwoord’ duidelijker.
A.B. Frielink, Den Haag

Gehoord
Gehoord uit de mond van mijn tienjarig dochtertje: ‘telefoon’, bedoeld als werkwoord.
Ik vraag me af, of indien de telefoon in Nederland zou zijn uitgevonden en daar voor
het eerst in gebruik zou zijn genomen, het werkwoord telefoneren wel zou zijn
ontstaan.
Uit dezelfde jeugdige bron: ‘Ze is zeker ingeoefend!’. Vermoedelijk is hier sprake
van analogie met woorden als inrijden en inwerken.
Voor sportliefhebbers onder de lezers: hier en daar wordt door beoefenaars van
‘windsurfing’ gesproken van ‘plankzeilen’ en ‘zeilplank’.
H. Vermeulen, Oegstgeest.

Opstekertje
Het artikel ‘Taal verkeer(d)’ vond ik dermate bemoedigend dat ik u ook eens durf te
schrijven. Van mijn jeugd aan heb ik van taal en het schrijven daarvan gehouden.
Taalgebruik is voor mij het in alle rust peinzen over een uitdrukking voor een
bepaalde gedachte.
Als ambtenaar die veel brieven en voorstellen moet schrijven, ben ik veel met
taal bezig. Ik streef ernaar mij toch aan de taalregels die ik ken, te houden. Vooral
in ambtelijke stukken. Op de kleine secretarie, waar ik werk, heb ik o.a. tot taak de
ontwerpen van jonge collega's te beoordelen, ook op taalgebruik. Ik corrigeer zo
weinig mogelijk in het besef dat je de dingen op veel manieren kunt zeggen. Komt
mij echter iets pertinent fout voor, dan grijp ik in. Er zijn dus m.i. regels waaraan je
je hebt te houden.
P.M. Terpstra, Niekerk-Oldekerk.
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Samenstellingen
Van Prof. Dr. W.G. Walter, uit Haren ontvingen wij twee lijsten samenstellingen met
eigennamen. Van lijst I kreeg hij geen onaangenaam gevoel. Van lijst II kreeg hij
kippevel. In lijst III geeft hij zijn omschrijving. Hoe is de reactie van onze lezers?

Lijst I:
Ampèremeter
Angströmeenheden
Carnotproces
Colbertjasje
Dewarvat
Dieselmotor
Donnanevenwicht
Dopplereffect
Douglasspar
Erlenmeyerkolf
Foucaultstromen
Geigerteller
Heavisidelaag
Hefnerkaars
Hoffmanndruppels
Kinseyrapport
Krebscyclus
De Langekromme
Laplaceoperator
Lauediagram
Lucullusmaal
Lymanserie
Machbanden
Marshallhulp
Morsetekens
Montessorischool
Oranjeklant
Pitotbuis
Ramanspectrum
Rayleighvergelijking
Röntgenstralen
Simplontunnel
Tantaluskweling
Teslastroom
Tudormeubel
Tyndalleffect
Voltmeter

Lijst II:
Bohrmodel
Brownbeweging
Fraunhoferlijnen
Haberproces
Lissajousfiguren
Maxwellvergelijking
Müllercellen
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Müller-Lyerillusie
Munselatlas
Nicolprisma
Purkynevezel
Rowlandtralie
Schwanncellen
Zeemansplitsing
Lijst III:
model naar Bohr
beweging volgens Brown
lijnen van Fraunhofer
proces volgens Haber
figuren naar Lissajous
vergelijking van Maxwell
cellen van Müller
illusie van Müller en Lyer
atlas van Munsel
prisma naar Nicol
vezel van Purkyne
tralie volgens Rowland
cellen van Schwann
splitsing volgens Zeeman

Decimale komma of punt
In het februari/maart-nummer van Onze Taal staat de tekst van een lezing van Prof.
Zaalberg over ‘Na-oorlogse verengelsing van ons taalgebruik’. Hierin zegt hij onder
andere: ‘Voor de komma als leesteken (in decimale breuken is hij door de punt
vervangen)...’ Het is mij niet duidelijk of deze verwijzing volgens de auteur ten
onrechte heeft plaatsgehad of terecht is ingevoerd. Daarom vestig ik er even de
aandacht op dat als decimaalteken de komma is gestandaardiseerd.
Dit staat in de Nederlandse norm NEN 3069 ‘Grootheden, eenheden en getallen.
Schrijf- en zetwijzen’ (tweede druk, september 1974). Volgens de eerste druk
(februari 1957) mocht behalve de komma ook de punt worden gebruikt; dit is dus
veranderd. De tweede druk vermeldt, dat inmiddels zowel de ISO (International
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Organization for Standardization) als de CEN (Comité Européen de Normalisation)
besloten hebben, in hun documenten integraal de komma als decimaalteken te
gebruiken, onafhankelijk van de taal.
J. Terwan, Vlaardingen.

Koningin Sophie
De heer C.A.Z. uit Leiden verwijt de Spaanse correspondent van NRC/Handelsblad
de naam van koningin Sofie te hebben vernederlandst en niet die van koning Juan
Carlos (O.T. juni 1977). ‘Vorstennamen worden altijd vernederlandst’, aldus de heer
Z., en waarom is meneer nu inconsequent, vraagt hij zich af.
Wat kunnen mensen toch tobben en anderen tobberig maken! Gespeend van elk
vorstelijk of adellijk bloed draag ik nochtans de naam Sophia, een naam die, aldus
gespeld, reeds in de 18e eeuw in mijn familie voorkomt. Mijn dochter werd er ook
mee opgescheept. Hoopte men de wijsheid aldus reeds vòòr de paplepel in te
gieten? Je weet het nooit! En nu zit ik met die buitenlandse naam? Ik heb er het
Spaanse woordenboek van Van Dam op nageslagen. Wat blijkt? In het
Spaans-Nederlandse deel vind ik: Sofía = 1) Sophie, Fie; 2) Sofia (stad). In het
Nederlands-Spaanse deel: Sofia (o) = Sofía (f). Ben ik onzijdig in Nederland en in
Spanje een vrouwtje? Heeft die NRC/Handelsblad-meneer verkeerd vertaald? Ik
zal er niet van wakker liggen, maar ik begin te vrezen dat het ‘nomen est omen’ bij
mij niet opgaat en de wijsheid met de pap in mijn luren gelegd werd!
Sophie van der Beek

Computertaal (II)
Naar aanleiding van A.B. Frielinks bijdrage in het juninummer een paar opmerkingen
over Computertaal. Al in 1970 heeft IBM een ‘Woordenlijst informatieverwerking’,
laten verschijnen met nu eens (m.i.) goed, dan weer minder goed geslaagde
pogingen tot het aanbieden van Nederlandse termen voor het vakjargon. Onder
andere voor hardware en software, in dat bewuste boekje vertaald als respectievelijk
apparatuur en programmatuur. Niet slecht, vind ik.
Enige autoriteit heeft dat vijftig pagina's tellende boekje natuurlijk niet. Wie, of
welke instelling, heeft dat trouwens wèl? Als er zo'n instituut bestond, zou het woord
computer zelf waarschijnlijk nimmer onze taal zijn binnengewaaid. De oorsprong
van het woord is het Latijnse werkwoord computare (= berekenen) en naar mijn
mening had het elektronische instrument dat zich hiermee bezig houdt in het
Nederlands op goede gronden een computator kunnen heten, zoals we ook de
calculator, de generator en de radiator kennen en tal van soortgelijke vormen. (In
het Spaans heet een elektronisch informatieverwerkend systeem inderdaad un
computador).
Is het nu te laat om die fout (van wie? Iemand uit de reclamebusiness of het
bedrijfsleven?) te herstellen? Misschien niet. Correcties-achteraf kunnen soms met
succes worden aangebracht. In de wereld van de omroeptechniek heeft
controlekamer (control room) wel degelijk plaats kunnen maken voor regelkamer
en het hybridische uitfaden of wegfaden wel degelijk voor wegregelen (de bezigheid
waarbij de technicus de muziek of iemands stemgeluid langzaam laat verzwakken).
Journalisten en omroepmedewerkers hebben in dit opzicht vaak meer gezag dan
ze zelf beseffen. Als het elektronische rekentuig door hen consequent computator
zou worden genoemd, zou de goegemeente hen snel genoeg navolgen - die
goegemeente doet dat wel vaker!
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Gerton van Wageningen, Baarn

[Mededeling]
□□□□□□□□□
□ Van Dale heeft het ook in de laatste druk nog steeds moeilijk met ontmaagden.
□ Lijdt u ook met lange ij omdat u het niet met korte ei kunt? □ Of moet het zijn: Leidt
u ook met lange ei omdat u het niet met korte ei kunt? □ Er zijn nog zes mogelijke
schreifweizen. □ Heeft u ooit iemand iets duidelijk gemaakt a.d.h.v.e.f? □ D.w.z.
m.a.w. aan de hand van een figuur. □ Onze Taal lijdt gelukkig niet aan ‘Engelse
ziekte’. □ Oppassen dat we ook niet aan ‘Engelse ziekte’-ziekte gaan lijden. □
Rotterdam heeft naast zijn Euromast en Europoort zijn Eur. Toch klinkt Euroteit erg
lelijk. □ Het wordt in Rotterdam dan ook niet gebruikt. □ Een lezer vraagt ons naar
de etymologie van etymologie. In Van Dale of Koenen kun je dat niet vinden. □ Maar
wel in Jan de Vries' Nederlands etymologisch woordenboek. Wij lezen daar:
‘aanwijzing van de oorsprong van een woord’, gevormd uit étumos ‘waar’ en lógos
‘woord’. □ Sommige mensen kiezen een namaak open haard in plaats van een
echte, omdat ze vinden dat een echte open haard in een huis met centrale
verwarming kitsch is, terwijl een namaak open haard op zichzelf kitsch is, en dus
geen kitsch is in een centraal verwarmd huis. □ Alles kitsch? Dan gaan we verder.
□ Bij Onze Taal is een nieuwe uitdrukking in zwang: Er een vierkantje van maken.
De betekenis is nog niet geheel duidelijk. □ Er zijn trouwens meer uitdrukkingen
waarvan de betekenis nog niet geheel duidelijk is. De redactie ontving een boekje
van Douwe Jan Bakker getiteld ‘Een vokabulaire beeldverzameling in het IJslandse
landschap’. □ Het is een fotografiese skulptuur, waarin beeldgroepen door een
omvangrijke vokabulaire geconstitueerd zijn. Dat wil in dit geval zeggen: achttien
foto's en achttien woorden, met als onderwerp de verhouding tussen
waarneembaarheid en benoembaarheid van IJslandse omgevingen. □ Hoe sterk is
de benoembaarheidsfunctie van onze taal! Hoe is uw waarneembaarheid bij een
boek dat door de uitgever benoemd en aangeprezen wordt met de woorden ‘even
kort als diepgaand’? Is dat boek dan niet oppervlakkig? □ In elk geval oppervlakkig,
maar toch leuk, is het signaleren van letteromzettingen. Zodra we dit verschijnsel
benoemen als metathesis - vergelijk de klinker en de r in werken en wrocht - nemen
wij het waar als een respectabele taaleigenaardigheid. □ Maar zodra we het een
verschrijving gaan noemen in: Tijdens het werkbezoek werd de burgemeester
verzegeld door twee vrouwelijke wethouders, is de lol eraf. □ Over ‘ver’ gesproken,
niet te verwarren met ‘ver’ in ‘vertalen’ - versprekingen zijn soms veelzeggend.
Vooral de Freudiaanse. Bijvoorbeeld tegen een gast die onwelkom is: Ik haat u
welkom. □ Wellicht een leuk studiegebied voor
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Opperlandici. □ Heeft u ook gemerkt dat het afbreken van woorden soms
betekenisverschil geeft? Waarschijnlijk kent u al de gele dingen en de beste dingen
in geledingen en bestedingen. □ Maar het volgende voorbeeld van de heer Knuijver
uit Marrum kent u waarschijnlijk niet: De opnamen zijn begonnen voor een TROS
tv-spel waarin Anne Wil Blankers en Ton Lensink de hoof//drollen vervullen. □
Lensink heeft uit deze mededeling zijn conclusies getrokken. Want het krantebericht
vervolgt met: Voor Lensink is dit zijn laatste televisie-produktie. Hij vertrekt binnenkort
voorgoed naar Italië.
R.E.D.

11e Congres van het Genootschap Onze Taal
Turfschip Breda, 5 november 1977
Onze Taal-unie en wat Nu Nog
Programma
11.00

Opening door de voorzitter, mr. J.
Klaasesz

11.10-11.50

Prof. dr. J. Goossens: Nederlandse
Taalintegratie en Vlaamse Taalfrustratie.
Taalintegratie betekent voor Vlamingen
niet automatisch een toewending tot het
Nederlands. Er moet een klimaat van
tolerantie en begrip geschapen worden.

11.50-12.30

Lector dr. J.J.M. Bakker: Thuis in onze
woorden.
Een taalunie beschouwd als unie van
taalgebruikers.

12.45-13.45

Koffiemaaltijd.

13.45-14.45

Forumgesprek.
voorzitter: mr. J. Klaasesz.
leden: dr. W. Debrock; mr. J.
Fleerackers;
dr. E. Haas; drs. L.J.M. van de Laar.

14.45- 15.25

Prof. dr. G. Stuiveling.
Staat en taal.
De verhouding taalvorming taalonderwijs impliceert de verhouding
dialecten - cultuurtaal.

15.35 -15.45

Sluiting door de voorzitter.

HOE BEREIKT U HET TURFSCHIP IN BREDA?
Breda is per trein gemakkelijk te bereiken.

Onze Taal. Jaargang 46

Uit drie richtingen komen ongeveer elk half uur treinen aan in Breda: uit de richtingen
Roosendaal, Den Haag CS. en Tilburg.
U hebt ongeveer een kwartier nodig om van het station naar het congrescentrum
te komen. U kunt een taxi nemen, of buslijn 4. Maar u kunt ook gaan lopen. De route
staat vanaf het station aangegeven met gele pijlen. Ook in het N.S.-boekje
‘Vergadercentra’ (verkrijgbaar op elk station) kunt u zien hoe u moet lopen. Voordat
het congres begint, kunt u nog een kopje koffie drinken.
Als u met de auto komt, neemt u de afslag Breda. U vindt dan snel genoeg de gele
pijlen die u de weg wijzen naar het congrescentrum.
Tot ziens op 5 november in het Turfschip.
de redactie
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[Nummer 11/12]
De wenselijkheid van leesbaarheidsformules
Het probleem is vaak het volgende. Iemand moet informatie geven aan een qua
scholing heterogeen publiek over een onderwerp waarin hij goed thuis is. In een
dergelijke veel voorkomende situatie zijn er drie faktoren aan te wijzen die het
waarschijnlijk maken dat de tekst voor velen te moeilijk zal worden.
1. In de eerste plaats is er het probleem van het heterogene lezerspubliek. In
situaties als deze is men vlug geneigd zich te richten op het gemiddelde. Dat de
gemiddelde lezer niet bestaat, is geen bezwaar; wel een bezwaar vormt het feit dat
de helft van de lezers minder dan gemiddeld geschoold is.
2. De tweede faktor die de leesbaarheid van een tekst voor velen in gevaar brengt
betreft het onpersoonlijke van de situatie. Correspondentie met mindergeschoolde
neef of ouder levert geen problemen op omdat we ons richten tot iemand die we
kennen. We halen ons de lezer voor de geest; we kunnen, zij het wellicht met enige
overdrijving, spreken van ‘een gesprek op papier’. De ambtenaar die hoogst
ingewikkelde brieven verzendt gaat in de lunchpauze een pilsje drinken in een
buurtcafé en praat er met mensen die zijn brieven niet begrijpen. Wat we in een
persoonlijke brief ‘automatisch’ goed doen, doen we in een onpersoonlijke brief
vaak fout.
3. In de derde plaats speelt het onderwerp een belangrijke rol. De politieke
verslaggever die gewend is met politici en kollega-journalisten te praten over de
onderwerpen die liggen op zijn werkterrein, heeft de neiging op een bepaald
(scholings- en kennis-)niveau over deze onderwerpen te communiceren. En wanneer
hij zich richt tot een breed publiek niet-insiders praat of schrijft hij over de hoofden
van velen heen. Hetzelfde geldt voor de landbouwdeskundige die zich richt tot
boeren en tuinders en voor de ingenieur die schrijft voor minder geschoolde technici.
Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat in ons land juist aan de
Landbouwhogeschool in Wageningen en aan de Technische Hogescholen veel
aandacht wordt besteed aan dit soort communicatieproblemen en gezocht wordt
naar wegen om die op te lossen. Velen zijn van mening dat het onmogelijk is om
over bepaalde zaken helder en duidelijk te schrijven. Ingewikkelde problemen, wordt
dan gezegd, kun je niet anders dan op een ingewikkelde manier overbrengen. Of
je moet concessies doen aan de complexiteit der zaken door deze te simplificeren.
Ik geloof niet dat deze opvatting juist is. Wel ben ik van mening dat vele zaken een
dusdanige voorkennis vereisen, dat men niet iedere informatie op dat terrein zomaar
aan iedereen kan overdragen. In alle andere gevallen kan het wel en dat we het
vaak niet doen is een gevolg van onze angst om op een op het eerste gezicht
simpele manier bezig te zijn. Dit geldt voor radiomedewerkers die de Miljoenennota
toelichten; het geldt evenzeer voor degene die de gebruiksaanwijzing voor een
geiser of oven opstelt. En wie de geiser of oven als voorbeeld niet aanspreekt kan
zich ongetwijfeld een recente elektrische aankoop voor de geest halen waarbij hij
aanvankelijk dacht dat ‘het’ 't niet deed. Maar als het moet zijn we wel degelijk in
staat dit soort instrukties op een voor ieder begrijpelijke wijze te verwoorden.
Wanneer we een weekendhuisje huren vinden we talloze gebruiksaanwijzingen;
voor de geiser, de kachel, het gasfornuis, enz. Gebruiksaanwijzingen in de trant
van: ‘Geiser in de keuken: de knop links, dus die naast de kraan voor warm water,
een halve slag naar je toedraaien. Daarna de ronde knop die rechts opzij zit en waar
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een rood vlammetje opstaat, indrukken. Ondertussen een lucifer houden bij de
waakvlam. Die zit in het midden vlak boven de knoppen aan de voorkant. Door dat
ronde gaatje moet je de lucifer houden enz.’
Eerder heb ik gezegd dat, wanneer we ons richten tot gelijkgeschoolden, de
leesbaarheidproblematiek geen rol
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speelt. Leesbaarheid dan in de zin van de moeilijkheidsgraad van de tekst.
Wanneer we het hier hebben over leesbaarheid dan doelen we op de vraag of
de lezer, zo hij dat wenst, een tekst kan begrijpen. Dit probleem doet zich niet voor
bij informatieoverdracht tussen gelijkgeschoolden, omdat de schrijver binnen de
normen blijft, aangezien hij niet moeilijker kan schrijven dan hij kan. Problemen
rijzen waar de schrijver zelf als norm ongeschikt is. Het ligt voor de hand dat men
voor dergelijke gevallen heeft gezocht naar maatstaven die buiten de persoon van
de schrijver liggen; objektieve maatstaven dus die aangeven hoe moeilijk een tekst
is en die door iedereen kunnen worden gehanteerd. De bekendste maat op dit terrein
wordt berekend middels een formule die de naam draagt van zijn Amerikaanse
‘uitvinder’, de Flesch-formule. Deze formule is - en gezien het voorgaande hoeft
ons dit niet te verbazen - door een medewerker van de Landbouwhogeschool in
Wageningen, Douma, aangepast aan de Nederlandse situatie. De Flesch-formule
gaat uit van twee gegevens: de gemiddelde zins- en woordlengte. Douma is ervan
uitgegaan dat ook voor het Nederlands deze twee faktoren een redelijke aanwijzing
kunnen geven voor de moeilijkheidsgraad van een tekst. Hij heeft de formule
aangepast door deze te korrigeren voor de verschillen in gemiddelde woord- en
zinslengte tussen de Engelse en de Nederlandse taal. Deze bewerking leidde tot
de volgende, Flesch-Douma-formule.
Leesbaarheid = 206,8 - 0,77 wl - 0,93 zl, waarbij 206,8 een constante is, wl het
aantal lettergrepen per honderd woorden en zl de gemiddelde zinslengte in woorden
betreffen. Douma heeft daarbij de volgende normentabel opgesteld.
Score
0-30

waardering
zeer moeilijk

opleidingsniveau
universiteit

30-45

moeilijk

hbs

45-60

tamelijk moeilijk

mulo

60-70

normaal

7e klas lo of vglo

70-80

tamelijk gemakkelijk

6e/7e klas lo

80-90

gemakkelijk

5e klas lo

90-100

zeer gemakkelijk

4e klas lo

Wanneer men dus zelf ongeschikt is als maatstaf voor het bepalen van de
moeilijkheidsgraad van een tekst, kan men deze formule hanteren. Uit bovenstaande
normentabel kan men dan afleiden het niveau van scholing, vereist om de tekst te
kunnen lezen. Dit alles is mogelijk en zinvol, tenzij die formule ongeschikt is als
meetinstrument. En dat weten we niet. De juistheid, de ‘validiteit’, van de
Flesch-Douma-formule is nooit onderzocht.
Bij de Flesch-Douma-formule wordt de moeilijkheidsgraad van een tekst bepaald
aan de hand van gemiddelde woord- en zinslengte. De gemiddelde zinslengte valt
op eenvoudige wijze in te korten door wat kwistiger met punten in de tekst om te
springen dan oorspronkelijk het geval was. Men mag aannemen dat de tekst hiermee
niet ineens veel gemakkelijker valt te lezen. Maar volgens de formule is hij wel
leesbaarder geworden. Hoe kunnen we dit verklaren? Als die zinslengte een
belangrijke indicator is voor de leesbaarheid van een tekst, dan zal dit vooral een
gevolg zijn van het feit dat de lengte van een zin verband houdt met de complexiteit
ervan. Met andere woorden: die lengte is een symptoom en wanneer we ons
beperken tot het inkorten van zinnen, dan bestrijden we ook alleen maar het
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symptoom. Doordat de formule meet aan de hand van kenmerken van de symptomen
is het mogelijk om een tekst volgens de formule leesbaarder te maken, zonder dat
daarmee het leesgemak werkelijk wordt verbeterd. Wat voor de zinnen geldt, geldt
ook voor het andere symptoom, de woorden. Moeilijke woorden zijn, gemiddeld,
langer dan eenvoudige woorden. Maar lang niet altijd.
Wanneer we een tekst over het Sinterklaasfeest ‘vereenvoudigen’ door woorden
als pakjesavond, sinterklaasviering, surpriseverpakking e.d. te vervangen door
omschrijvingen, dan zal de leesbaarheid volgens de formule toenemen. Maar voor
de lezer zullen deze wijzigingen weinig of niets uitmaken.
Samenvattend: de waarde van de Flesch-Douma-formule is nooit aangetoond.
Daarnaast heeft de formule het bezwaar dat men er op eenvoudige wijze naar toe
kan schrijven, zonder dat - naar men mag verwachten - de tekst daarmee ook voor
meer mensen begrijpelijk wordt.
In het voorgaande heb ik gezegd dat we erin slagen voor iemand die
mindergeschoold is begrijpelijk te schrijven, wanneer we die iemand ook kennen.
Dat komt doordat we ons op zulke momenten terdege realiseren tot wie we ons
richten. Dat we het wel kunnen blijkt ook uit het voorbeeld van de ambtenaar die in
een café van gedachten wisselt met wie hij onbegrijpelijke brieven toezendt. Wanneer
geschriften voor de betrokkenen niet leesbaar zijn, dan valt dit te verklaren uit de
instelling van de schrijver: die realiseert zich dan onvoldoende tot wie hij zich richt.
Waarom, zo kan men zich afvragen, bestaat er dan toch behoefte aan zo'n
leesbaarheidsformule?
Doen we er niet verstandiger aan al onze aandacht te richten op een verbetering
van de mentaliteit van onbegrijpelijke-brievenschrijvers, in plaats van tijd en geld te
besteden aan de ontwikkeling van objektieve maatstaven van leesbaarheid?
In een maatschappij als de onze waarin deskundigheid en objektiviteit in hoge
mate worden overschat en persoonlijk inzicht, eigen waarneming, gezond verstand
enz. evenzeer worden onderschat, is de behoefte aan objektieve maatstaven evident.
Maatregelen zijn alleen denkbaar waar men zich kan beroepen op onafhankelijk
wetenschappelijk onderzoek.
Dit is een van de redenen waarom zoveel evidents wordt onderzocht. Jan Blokker
heeft in dit verband een opmerking gemaakt in de geest van: een wetenschapper
is iemand die bewijst dat het licht uitgaat als je de schakelaar indrukt. Maar dit soort
onderzoek is niet zinloos. Als het er niet was zou niemand meer de schakelaar
durven indrukken, want zonder wetenschappelijk onderzoek zijn we tot niets in staat.
Terug naar de leesbaarheidsformule. Aan de Landbouwhogeschool in Wageningen
vertelt iemand tegen een kollega dat hij toch wel erg moeilijk schrijft met als argument
dat z'n vader, die boer is, er niets van begrijpt. Zo'n opmerking heeft weinig effekt:
met een steekproef
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van één ben je, wetenschappelijk gezien, natuurlijk nergens, dus onze schrijver gaat
op de oude voet verder. Wat is nu meer voor de hand liggend dan het creëren van
een ‘wetenschappelijk verantwoorde’ maatstaf en daarnaar te verwijzen.
Een wetenschappelijk aanvaardbare leesbaarheidsindex maakt het mogelijk
iemand erop attent te maken dat hij in zijn wijze van schrijven onvoldoende rekening
houdt met zijn lezerspubliek; zonder dat dit leidt tot meningsverschillen.
Meningsverschillen waarbij we alleen onze mening als argument kunnen hanteren:
in onze maatschappij een uitermate wankele basis.
Sinds kort is het leesbaarheidsonderzoek opnieuw in de Nederlandse belangstelling
gekomen. Dit danken we aan het inventariserend werk van Van Caldenborgh en
Zondervan en aan onderzoek van - vooral - Van Hauwermeiren. Deze laatste heeft
een aantal alternatieve leesbaarheidsformules ontwikkeld waarin meer of andere
variabelen een rol spelen dan die in de Flesch-Doumaformule. De formules hebben
als bezwaar dat toepassing ervan nogal wat puzzel- en rekenwerk vergt. Hier staat
tegenover het voordeel dat het niet mogelijk is middels enkele simpele kunstgrepen
een tekst volgens de formule drastisch te vergemakkelijken zonder dat de tekst
daarmee in werkelijkheid eenvoudiger wordt.
Voor deze formules geldt hetzelfde als voor elke andere leesbaarheidsformule voor
de Nederlandse taal: voorzover ze hun geldigheid hebben bewezen geldt dit slechts
met betrekking tot een beperkte hoeveelheid teksten van een bepaalde soort.
Renkema heeft de formules van Van Hauwermeiren toegepast op hun
vereenvoudigde versie van de Troonrede van 1975. Volgens die formules bleek de
herziene versie niet eenvoudiger te zijn dan de oorspronkelijke tekst. Dit kan
evenzeer liggen aan het tekstmateriaal als aan de (on)bruikbaarheid van de formules.
Of, en dat is een derde mogelijkheid, aan de bruikbaarheid van de formules voor
bepaalde tekstgenres. Het is immers heel wel mogelijk dat verschillende soorten
proza bij de beoordeling van hun moeilijkheidsgraad, verschillende maatstaven
vergen. Met andere woorden, dat er verschillende leesbaarheidsformules ontwikkeld
zouden moeten worden voor bijv. verhalende en informatieve teksten. Maar zover
is het nog lang niet.
Voorlopig hebben we als enige maatstaf onze intuïtie. Psychologisch onderzoek
heeft uitgewezen dat die intuïtie veel beter is dan we gewend zijn te veronderstellen.
Iets wat, gezien het heilige geloof in de wetenschap in onze kuituur weinig
verbazingwekkend is. Een kritische houding tegenover de teksten die we produceren,
kan al heel wat verbeteren.
L. Prick, Amsterdam.

Tekststructuur en begrijpelijkheid
Over het artikel ‘Tekststructuur en begrijpelijkheid’, geschreven door M.F. Steehouder
in Onze Taal van mei 1977, zou ik graag het volgende willen opmerken.
Voor mensen die beroepshalve wetenschappelijk of technisch materiaal verwerken
tot vakpublikaties, rapporten, handleidingen, enz. is het door Steehouder aan de
orde gestelde van veel gewicht. Begrijpelijkheid mag wel ongeveer gelijk worden
gesteld met het begrip ‘readability’ in de Engelstalige vakliteratuur. Ook daar krijgt
het onderwerp al jarenlang aandacht.
Ik wil drie publikaties uit de laatste tijd noemen:
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- ‘Readable technical writing: some observations’, George R. Klare, Technical
Communication Vol 24 (no. 2), 1-5, 1977.
- ‘Readability’, John Gilliland, Hodder en Stoughton, Londen 1972.
- ‘Behavioural research and the technical communicator’, Patricia Wright, The
Communicator of Scientific and Technical Information, no. 32, 3-13, juli 1977.
Me dunkt dat multidisciplinaire samenwerking terzake vruchtbaar zou kunnen zijn,
ook in ons land. Het in september 1978 te houden congres, FORUM-78, van de
Studiekring voor Technische Informatie en Communicatie onder auspiciën van de
International Council for Technical Communication, wil zo'n multidisciplinair forum
zijn, waar het begrip begrijpelijkheid niet alleen door taalkundigen zal worden belicht.
Voor belangstellenden: het congressecretariaat is Carl Byor Nederland bv, De
Lairessestraat 156b, Amsterdam-Z (tel. 020-763222); daar kan nadere informatie
worden verkregen.
Terugkomend op Steehouders artikel, wil ik stellen dat men bij het herschrijven
van een moeilijk te begrijpen tekst voorzichtig te werk moet gaan. Wat dikwijls
gebeurt, en ook Steehouders voorbeeld lijdt aan de kwaal, is dat de nieuwe versie
inhoudelijk afwijkt van de oude. Bij het herschrijven worden al te gemakkelijk
‘singulariteiten’ geïntroduceerd, dat wil zeggen, punten die in de oude versie anders
of zelfs helemaal niet werden behandeld. Een voorbeeld van zo'n singulariteit is de
afkorting ‘o.m.’ die in versie II in het stukje over de taak van de sectorraden verschijnt
en in versie I als betekeniselement ontbreekt. In versie III tweede zin gaat het over
‘de samenwerking en het beleid’, waar versie II spreekt over ‘de coördinatie en de
beleidsvoorbereiding’. ‘Beleid’ en ‘beleidsvoorbereiding’ wijken inhoudelijk af. Bij
nauwkeurig afwegen van de gebruikte formuleringen voor de drie versies komt men
nog wel meer van zulke singulariteiten op het spoor.
Laat me eindigen met twee, ongetwijfeld aanvechtbare, stellingen die op FORUM-78
misschien mooi strijdmateriaal zouden kunnen vormen:
1. In tegenstelling tot Steehouders aanbeveling moeilijke woorden te vermijden, zou
ik willen stellen: gebruik moeilijke woorden - het lijkt de enige methode om van hun
moeilijkheid af te komen.
2. Als men zegt de stijl te gaan vereenvoudigen is het resultaat vaak een
vermenselijking van de stijl, dat wil zeggen, een stijging van het aantal fouten.
J.W. Broer, Eindhoven.
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De oproepingskaart
De werkgroep ‘bijspijkerproject Nederlands’ van het buurthuis Slotermeer in
Amsterdam heeft de oproepingskaart voor de Tweede-Kamerverkiezingen
herschreven. De werkgroep vond deze kaart onnodig ingewikkeld. En bovendien
gaf de kaart aanleiding tot misverstanden. Dit komt volgens de werkgroep onder
meer door:
- de ambtelijke en formele taal waarin de kaart geschreven is met woorden als
‘des voormiddags’ en ‘des namiddags.’
- enkele zinnen zijn onnodig lang, bijvoorbeeld de zin over het machtigen
- er komen moeilijke woorden in voor zoals ‘volmachtgever’ en woorden met een
ongebruikelijke betekenis zoals ‘aanwijzingen’.
Misverstanden kunnen ontstaan bij:
- het aantal machtigingen dat iemand mag aannemen. Omdat er staat dat een
gemachtigde een volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem kan uitbrengen, kan
een kiezer denken dat hij maar één volmacht mag hebben. Dit geldt zeker voor
diegenen die het woord aanwijzigingen uit de vorige zin niet begrepen hebben.
Ook wekt de kaart de indruk dat je alléén iemand kunt machtigen als die in
hetzelfde stemdistrikt ingeschreven staat. Het blijkt echter dat je ook iemand uit een
ander stemdistrikt kunt machtigen. Hoe je dit moet doen staat niet op de kaart
vermeld.
- de kiezerslegitimatiekaart.
Veel mensen denken dat de kiezerslegitimatiekaart een andere kaart is. Dit komt
onder andere door het woordje ‘aanbieding’ in die zin.
Met het herschrijven van de tekst wil de werkgroep laten zien dat het een stuk
eenvoudiger kan.
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Onjuist taalgebruik
Er is vrijwel geen geval van onjuist taalgebruik te bedenken dat in de circa 20 jaar
dat ik geabonneerd ben op O.T. niet werd gesignaleerd. Het feit dat dezelfde fouten
en onjuistheden onverminderd blijven voorkomen is teleurstellend en wijst er op dat
O.T. niet wordt gelezen door degenen die dit het meest nodig hebben.
Zonder uitzondering plaatst men accenttekens op de e's van: een van de, een
van mijn, onze, uw, enz., gevolgd door een zelfstandig naamwoord, terwijl men ze
weglaat waar ze noodzakelijk zijn. Zelfs las ik ergens: Er bestaat maar 'n middel om
aan die wantoestand een einde te maken.

Het overbodige gebruik van kunnen en mogen wanneer in de zin reeds een woord
voorkomt dat die mogelijkheid of vergunning uitdrukt: De politie moet meer
bevoegdheid hebben om voldoende preventief te kunnen optreden. De gemeente
is te vrijgevig met het verlenen van vergunningen om sterke drank te mogen
verkopen.
Rustig in plaats van gerust. Wanneer ik hoor of lees: Je kunt rustig je eigen mening
zeggen, ervaar ik dat als een germanisme. Ik zou hier zeggen gerust, dat immers
vrij, vrijuit, zonder angst betekent.
Nodeloze scheidingen van de delen van een werkwoord: Hij heeft het onheil niet
aan kunnen zien komen, i.p.v. kunnen zien aankomen.
Plotsklaps i.p.v. plotseling of eensklaps. In het gunstigste geval is dit een
gewild-grappige combinatie.
Woordelijk vertaald Engels: Kan blank Afrika overleven? Al de kalender 1977 besteld?
Het wordt afgezaagd te klagen over de invloed van het Engels op onze taal, maar
het is interessant te lezen hoe ook andere naties met hetzelfde euvel te kampen
hebben. In het aprilnummer van het Franse maandblad Le monde de l'éducation
komt een artikel voor van Claude Duneton: ‘L'anglo-américain est en train de nous
avaler tout crus.’ Hierin zegt Duneton ongeveer het volgende: Het Engels-Amerikaans
dringt steeds verder door in Frankrijk. Grote groepen van mensen bedienen zich
niet meer van het Frans. Kinderen worden zelfs in het Engels opgevoed voor een
eventuele studie in de V.S. Het onderscheid Frans - niet-Frans verdwijnt meer en
meer.
Het is in Frankrijk dus nog erger dan bij ons, het Frans wordt niet alleen verbasterd
tot franglais, het wordt door bepaalde groepen geheel en al overboord gezet. Duneton
wijst er voorts op dat het Franse volk gevormd wordt door Bretons, Normandiërs,
Elzassers, Proven-çalen, enz., voor wie Frans een taal is van recente datum. Van
welke Fransen van boven de 30 jaar spraken de grootouders Frans als moedertaal?,
vraagt hij zich af. Hij acht het gevaar van verdrongen te worden door het Engels
voor het Frans veel groter dan voor het Hollands of Deens. De Hollanders en Denen,
zegt hij, spreken een taal die ze van hun voorouders geërfd hebben en die in verre
tijden verankerd ligt. - We willen hopen dat Duneton gelijk heeft.
W.J.M. Huisman, Amersfoort.

Het W.N.T.
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In de zestiger jaren van de vorige eeuw verschenen de eerste afleveringen van het
monumentale ‘Woordenboek der Nederlandsche Taal’ onder redactie van M. de
Vries en L.A. te Winkel onder twee motto's, respectievelik van Halbertsma. ‘De taal
is de ziel der natie, zij is de natie zelve’ en van Bilderdijk: ‘Bataven, kent uw spraak
en heel haar overvloed.’
Sindsdien is er regelmatig aan het kolossale werk voortgearbeid en na ruim een
eeuw is het thans een vijfde generatie die deze taak voortzet. De Vries ging
aanvankelik met zijn verklaringen en citaten niet verder terug dan 1647, al gauw
vervroegde hij dit jaar tot 1580 en de tweede generatie ging nog verder terug en
wel tot 1500, daarmee vrijwel aansluitend bij het ‘Middelnederlandsch Woordenboek’
van Verdam en Verwijs, voltooid door Stoett. Was De Vries' problematiese opzet
de eigentijdse, dus de 19de-eeuwse taal als norm in historiese opheldering en tevens
een filologies hulpmiddel voor de 17de-eeuwse taal te bieden, deze werd door
volgende generaties vervangen door de hybridiese conceptie van een histories
woordenboek, tevens woordenboek van de eigentijdse taal.
Bij geregelde redactiewisseling tijdens een periode van meer dan 100 jaar kan
homogeniteit in de bewerking en de handhaving van een permanent principe niet
verwacht worden. Het woordenboek is stellig in de eerste plaats van belang voor
neerlandici, zowel taalkundigen als literatoren. Maar daarnaast betekent het voor
een brede kring van geïnteresseerden een onschatbare en rijke mijn van informatie.
Sedert 1969 is het W.N.T. een afdeling geworden van het Instituut voor Lexicologie,
dat zich ten doel stelt een zo volledig mogelijke verzameling van Nederlandse
woorden bijeen te brengen in hun contekst. Dus de opbouw van een woordarchief,
een woordenschat, een Thesaurus. Bij dat instituut is het W.N.T. ondergebracht.
Dat de jongere medewerkers van het instituut deze 19de-eeuwse erfenis als een
blok aan het been gevoelen, komt volgens dr. P.G.J. van Sterkenburg, aan de
afdeling Thesaurus verbonden, omdat bij het W.N.T. volgens verouderde inzichten
en methoden gewerkt wordt. Hij verklaart dit in de inleiding op zijn in 1975 verschenen
woordenlijst van 17de-eeuws Nederlands, waarin hij de problematiek rond de
lexicologie, dit is de wetenschap van de woordenschat, aan de orde stelt. Voor de
arbeid van de vijf generaties doet hij voor niemand onder aan eerbied, maar hij kan
niet verhelen, dat het resultaat een zeer ongelijkwaardige indruk maakt. Maar dat
is ook geen wonder, als men bedenkt dat onder de bewerkers geleerden waren met
een sterke taalhistoriese interesse en anderen vooral belangstelling in dialecten en
literaire taal hadden en het eigenlik altijd ontbroken heeft aan een algemene
theoretiese aanwijzing voor uniform werk. Er is nooit duidelik gekozen tussen een
histories woordenboek en/of registratie van de eigentijdse taal. Maar wat betekent
‘eigentijds’ bij een project van zo'n lange adem? En waar eindigt en begint ‘histories’?
Van Sterkenburg wil nu bundeling van de
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krachten van de rivalen en door deze integratie van beide komen tot versnelde
afbouw van het W.N.T. en vormgeving aan de eigenlike taak van de Thesaurus.
In de bundel ‘De Nederlandse lexicologie tussen handwerk en machine’ (1976)
voeren verschillende schrijvers een gelijksoortig pleidooi. W.E.M. de Clerck wil
afleidingen en samenstellingen opnemen, indien de betekenis niet onmiddellijk uit
de samenstellende delen volgt, voor de 19de-eeuwse betekenis verwijzen naar
oudere woordenboeken en geen citaten meer opnemen dan wel materiaal na 1921
weglaten - wat trouwens sedert enige jaren reeds geschiedt - hetgeen ruimte en
uitleg spaart. Hij is het eens met L.A. Heestermans, dat het dikwijls nodig is een
zelfstandige betekenis te omschrijven, waarbij dus weinig ruimte bespaard wordt.
Het is niet te ontkennen, dat de bewerking van het W.N.T. op de oude manier enorm
veel tijd vergt. Het eerste deel, A-Ajuin, verscheen in 1882 en had dertig jaar
voorbereiding gekost. Er zijn nu 27 kloeke delen verschenen, maar de huidige 3
redacteuren zouden nog 80 jaar nodig hebben eer het werk voltooid is. Waren er
10 redacteuren dan zou het in 15 jaar kunnen. Van de noodzakelikheid van voltooiing
zal ieder overtuigd zijn. Stopzetting zou onverantwoord zijn, maar versnelling d.m.v.
de computer lijkt onvermijdelik.
Dat bij een twijfelachtige betekenis, deze, zoals Verdam deed, aan het eind van
het lemma alleen vermeld wordt, kan men aanvaarden; niet best evenwel, dat men
die zelf moet oplossen of berusten in geen oplossing. Dáàrvoor heeft men geen
woordenboek.
Het besluit tot mogelike beperking mag evenwel niet door enkele personen
genomen worden: de geregelde gebruikers hebben recht hun mening over de
kwantiteit en bruikbaarheid van de gegevens kenbaar te maken. Wij willen niet
verhelen, dat wij inkrimping zeer zouden betreuren. Wat bewijsplaatsen aangaat:
deze zijn onmisbaar bij het interpreteren van bijvoorbeeld 17de-eeuwse teksten. Er
zijn er dan soms nog te weinig. Zo bij het lemma: ‘nauw’, bij de uitdrukking ‘nauw
nemen’. Dit wordt terecht verklaard als: iets zeer precies opnemen, opvatten. En
een reeks bewijsplaatsen steunen deze uitleg: Everaert, Breero, Haafner, Vissering,
Germonprez, Van Eeden, Cornelissen-Vervliet. (Dl. XI, 1639 (1913)). Niettemin
oppert P.E.L. Verkuyl in een bespreking van de uitgave van Breero's Het daghet
uyt den Oosten (Nieuwe Taalgids 70, 369) de vraag, of de uitdrukking daar soms
ook kan betekenen: erg? kwalik nemen.
Prof. dr. B. van den Berg vraagt nu in de Nieuwe Taalgids gebruikers van het
Woordenboek een vijftal vragen te beantwoorden en wel: Gaat u akkoord met:
1) Weglating van gegevens na 1900?
2) Beperking tot het citeren van alleen de oudste bewijsplaats per woordbetekenis?
3) Het gebruik van oude woordenboeken als bewijsplaats voor de woordbetekenis
na 1800?
4) De blote vermelding van een twijfelachtige betekenis aan het eind van het
lemma?
Of: 5) Heeft u een afwijkend voorstel?
De eerste 4 punten beantwoorde men met: Ja of Nee.
Wij meenden de eerste drie ontkennend, de vierde bevestigend te moeten
beantwoorden.
Bij punt 5 stelden wij voor tot uitbreiding van de medewerkers over te gaan.
Adres: Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Plantsoen 41-43-45, Leiden.
G.J. Uitman, Zeist.
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Geen herries meer over herrisch
Het krachtige pleidooi van de heer Rombouts op blz. 67 van deze jaargang geniet
stellig niet ieders bijval.
Zoals met elke spellingwijziging zal het ook met zoiets wel een kwestie van wennen
zijn. Als ik echter een woord als dactyliese lees, gebruik ik automatisch de slotklanken
van analyse (waarom trouwens ook geen ie?), en bij het lezen van logies denk ik
prompt aan ontbijt, het liefst aan een met Servies servies gedekte tafel.
Niettemin zal ik t.z.t. mijn best doen mij aan te passen, hoewel het mij telkens irriteert
dat sommigen in ons toonaangevende blad zich bewust distantiëren van de wettelijk
geregelde spelling.
W. Sterenborg, Tilburg.

Belgis?
De heer Rombouts heeft groot gelijk (O.T. 7/8): de spelling -ies geeft de ‘fonemen’
van de bedoelde uitgang beter weer dan -isch. Waarom deze verbetering niet in
1934 in de voorstellen van de spellingkommissie is opgenmen? Het kan zijn dat het
Heeroma ernst was met zijn verklaring (men zou hebben willen herinneren aan de
Duitse oorsprong), maar alleen al zijn formulering: ‘de ministers willen graag’ doet
me sterk twijfelen. De voorstellen kwamen niet van ‘de ministers’. Ik kan twee
aannemelijker verklaringen bedenken. Een taktische: door deze wijziging en de
vervanging van de uitgang -lijk door -lik niet in de voorstellen op te nemen, en ook
- in eerste instantie - de ee in de uitgangen -eelen en eeren onverkort te handhaven,
kon men de vereenvoudigingen als een compromis aanbieden, wat erg nodig was.
(Let op: wat, niet dat.) En een ekonomische: het waren de jaren van keiharde
bezuiniging, en de scholen konden hun oude boekenvoorraad blijven gebruiken als
de kinderen die konden modernizeren door e's en o's en ch's en n's te schrappen,
wat bovendien een uitstekende taaloefening was. Dit zou niet mogelijk zijn geweest
bij vervanging van -isch door -ies.
Een invloedrijk journalist, die ook als taalgeleerde naam had, stelde voor: spel Indis,
Belgis enz. Nogal verrassend, want zoals het W.N.T. zegt: ‘overeenkomstig zijn
Duitschen oorsprong heeft het (nl. het “achtervoegsel” in kwestie), althans in
Noord-Nederland altijd, eene heldere i.’ Het zou voor de schoolkindertjes net zo
raar zijn, -is te spellen (en ies te moeten lezen, maar niet in alle woorden) als isch.
Maar.... het W.N.T. heeft het bij het rechte eind: veel
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Vlamingen zeggen lieris, logis, tiepis, Gotis, en die zouden hun spraak niet
herkennen in schrijfwijzen als Belgies, esteties.
De vraag die we aan onze Belgische taalgenoten moeten voorleggen, luidt: Wat
aanvaardt u als norm, de doffe i in de uitgang, of de heldere ie? Als er namelijk
aanzienlijke bezwaren zijn tegen het als standaarduitspraak kiezen van ritmies,
technies, dienen we de schrijfwijs -isch als compromis te handhaven, zoals de
schrijfwijzen liggen en lopen compromissen vormen tussen ligge en lope enerzijds
en ligng en loopm anderzijds.
CA.Z.

Mannentaal?
Op de laatste plaats waar zoiets verwacht mag worden lezen we een curieuze
(taalkundige) verwarring van geslachten. Het betreft een advertentie als reklame
voor ‘Opzij’, feministisch maandblad. Daar staat: ‘Els Bonger sprak met Marjo van
Soest - onder wiens leiding een machtsgreep bij het linkse weekblad De Nieuwe
Linie zou hebben plaatsgevonden, ten gunste van het feminisme’.
Dat is weer eens iets anders dan het taalkundig feminisme, waarover A.F. Schepel
sprak in Onze Taal april 1977 (de gemeenteraad en haar vergaderingen ...).
De bewuste Marjo van Soest over wie het hierboven gaat, is namelijk een vrouw.
Dat is uit haar eigen en andere publikaties wel duidelijk. Waarom dan de taalregels
in deze advertentie opzij gezet? Er zijn verschillende mogelijkheden:
- De advertentieschrijfster kent haar Nederlands niet;
- De advertentieschrijfster propageert unisex en voert deze ook in de taal door;
- Er is helemaal geen sprake van een advertentieschrijfster, maar van een schrijver. En die plaatste op fijnzinnige wijze een addertje in het gras.
Voordat u mij verdenkt van anti-feminisme: de werkgroep Vrouw, Taal en Media
verdient zowel aandacht als medewerking.
Frans Oudejans, Breda.

Secretaris - secretaresse
In het juni-nummer lees ik in die aardige vierkantjesrubriek over het verschil in
salariëring en sekse tussen een secretaris en een secretaresse. Terwille van de
duidelijkheid waar wij zo zeer naar streven, hieronder een gedeelte uit één van de
cursiefjes die ik tot voor kort in de Eindhovense TH-berichten wekelijks publiceerde:

In het dagelijks spraakgebruik is een secretaresse een dame die toegevoegd is aan
een persoon van zeker gewicht, althans zwaarder dan het hare (figuurlijk bedoeld).
Zij verzorgt zijn correspondentie, houdt zijn afspraken bij en ziet toe dat hij zijn
representatieve verplichtingen in smetteloze kledij vervult. Een goede secretaresse
heeft dan ook in haar bureau enig naaigerei, vlekkewater e.d. voorhanden.
In dat zelfde alledag-verkeer is een secretaris een persoon van gewicht die ene
dame krijgt toegevoegd die hij ‘mijn secretaresse’ en bij de naam noemt (Els? Ja
meneer!) en die..... (zie boven). Wat nu zegt Van Dale? A. ‘Een secretaresse is 1)
een vrouwelijke secretaris; 2) “een particulier secretaresse” die aan een bepaald
persoon verbonden is’. (Zoals bekend zijn de banden rekbaar). B. ‘Een secretaris
is 1) een schrijver, iemand die voor een ander de correspondentie voert; 2) bepaald
1)

En, als mijn gehoor me niet bedriegt, ook Noordbrabanders. Het W.N.T. kan met
‘Noord-Nederland’ wel bedoeld hebben: het gebied benoorden de Moerdijk.
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lid van enig lichaam of bestuur, belast met het voeren of leiden van de
correspondentie, het houden der notulen enz.’
Een vrouwelijke secretaris kan dus volgens het spraakgebruik, geen secretaresse
zijn, volgens Van Dale wel. Een secretaris kan echter wèl, een secretaresse nièt,
een schrijver zijn, hetgeen niets voorstelt. Men schrijft niet meer, men typt. Een
schrijver is dus typist, is secretaris (Van Dale B 1).
Stel dat de secretaris van een of andere stichting (Van Dale B2) een vrouw is (die
best manlijk kan zijn), die een secretaresse (Van Dale A2) heeft die een man is.
(De banden zijn dan doorgaans minder rekbaar).
Mijnheer X belt op; de mannelijke secretaresse (m.s.) neemt op:
m.s.: u spreekt met de secretaris van de secretaresse van de APE-KOLE
X: ???? Eh, ik wilde de secretaris van de APE-KOLE spreken.
m.s.: Dan moet u de secretaresse hebben. Ik verbind u door.
Ik hou maar op. U wordt er dol van, en ik ook. Als vrouwen zo verwoed blijven
emanciperen dan draaien de rollen op den duur om. Men zal er goed aan doen zich
daar nu reeds over te beraden. Rest mij, om mogelijke frustraties te voorkomen, op
te merken dat 1) Van Dale niet Onze Lieve Heer is; 2) er zeker secretaresses (Van
Dale A2) van formaat zijn die hun mannetje staan!
Sophie van der Beek, Eindhoven.
Met bibliothecaris/-esse is ook zo iets aan de hand. Men kan een hogere
beroepsopleiding volgen tot bibliothecaris/-esse. Wordt zo iemand tewerkgesteld
bij een openbare bibliotheek, dan komt hij/zij onder de directeur -trice te staan. In
een universiteit of technische hogeschool echter staat aan het hoofd van de
bibliotheek een bibliothecaris die academisch gevormd is, en bijgestaan wordt door,
meestal academisch gevormde, afdelings-bibliothecarissen. Hier is dus sprake van
verschil tussen beroep en functie. Aangezien die twee begrippen nogal eens verward
worden, is duidelijkheid ook hier zoek. Een bibliothecair-gediplomeerde die aan de
balie boeken uitleent, kan als beroep opgeven: bibliothecaris/-esse een prof. dr. in
de psychologie die bibliothecaris van een universiteitsbibliotheek is: psycholoog.
Hun functies zijn resp. bibliotheek-assistent(e) en bibliothecaris. En als de laatste
een vrouw is? Ik weet het niet.
Ik weet wèl dat ook hier een verschil is in salariëring en, meestal, sekse, om van
standing maar niet te spreken!
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[Mededeling]
□□□□□□□□□
□ Dhr. Kortman uit Eindhoven bericht dat niet alleen in Limburg, maar ook bijv. te
Eindhoven adjectieven op -er voorkomen die van plaatsnamen afgeleid zijn.
Leenderweg, bijvoorbeeld. Dat klopt. Dezelfde zegsman geeft ook voorbeelden van
het tegenovergestelde, Geldropseweg, e.d. □ Interessant is de door Kortman
gesignaleerde nieuwvorming Helmondweg. Interessant ook, omdat bij mijn weten
dit de enige uitvalsweg in Eindhoven is met het accent op de plaatsnaam:
Hélmondweg tegenover Leenderwég, Gestelsestráát. □ Meer nieuws uit Eindhoven.
Er is daar een Kantoor der Geestelijke Goederen gevestigd. In hetzelfde gebouw
huist de Maatschappij van Welstand. De namen intrigeren mij zo, dat ik niet graag
de oplossing van het mysterie zou kennen. □ Eindhoven: bron van verrassingen.
Op de Tongelresestraat staat Huize la Voyageur. Daarentegen kent Bistro Bois le
Duc een Chef du cuisine. De sexen worden er kennelijk niet goed uit elkaar
gehouden. □ Misschien herinnert u zich nog wat ik over ardennerham c.q. jambon
d'Ardennes geschreven heb. Men heeft mij onlangs medegedeeld dat de
Nederlandstalige Belg over Ardeense ham (of liever hesp) spreekt. Ook hier speelt
de -erl-se tegenstelling een rol. □ Hebt u wel eens gelet op de taaleigenaardigheden
die optreden in antwoordcoupons bij advertenties? Je kunt je naam en adres zelf
invullen, en daarna bekrachtig je de volgende mededeling met je handtekening: ja,
ik maak graag gebruik van uw unieke aanbieding om uw serie klassieke platen tegen
de spotgoedkope prijs van f XX in te ruilen voor mijn versleten cassette-recorder.
Of iets dergelijks. Over de bouw van de zin zult u mij niet horen praten, maar des
te meer over de communicatieve functie: je verzendt een boodschap die in
werkelijkheid aan jou door de ontvanger van die boodschap gestuurd is. □ Prof.
Zaalberg wraakt mijn zinsnede op blz. 76, waarin ik de uitspraak ‘a-blatief’ zou
propageren. Zelf geeft hij de voorkeur aan ‘abblatief’. Natuurlijk heeft prof. Zaalberg
gelijk. Dit was dan ook precies de uitspraak die ik bedoelde; de spelling was bedoeld als analogon van Blokkers antithese
a-bortus/ab-ortus (waarmee kennelijk bedoeld was: abbortus versus apportus). □
Om alle misverstanden weg te nemen: het is mij bekend dat de etymologische
struktuur van een woord als abortus inderdaad ab-ortus is. Het wil er daarom bij mij
nog niet in dat je de b in ab ook als p moet uitspreken. □ Prof. Zaalberg merkt nog
op dat in strijd met de etymologie o-bligatie in plaats van ob-ligatie wordt gezegd.
Als reden hiervoor: grammatici zouden nooit iets met obligaties te maken gehad
hebben. Als dat een deugdelijk criterium is, weet ik niet wat voor consequenties dat
heeft voor de uitspraak van abortus. □ Dhr. Kuipers uit Voorburg deelt mede dat in
een klooster van gepaterte werd gesproken ter aanduiding van de verzameling
paters. Ook heeft hij kennis genomen van de nieuwvorming kenwijsje (in België)
voor herkenningsmelodie. □ In de NCRV-gids van 7 juli jl. komt het woord gasteren
voor in de betekenis van: als gast optreden: Dat was al in de jaren 50, toen Sidney
Bechet gasteerde. □ Gehoord: 's-Hertogenbosch, uitgesproken als Sjertogenbosj.
Spreker was een Nederlander, en de uitspraak van de s in andere woorden liet niets
te wensen over.
P.C.u.d.B.
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