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[Nummer 1]
Onze Taal en de Minister van Onderwijs
‘Er wort steets meer fout gesgrefen’
is een departementale bijdrage aan de onafzienbare rij van in de afgelopen tien jaar
verschenen geschriften over het onderwijs in onze taal.
De speelse aankondiging wordt gevolgd door een ondertitel in iets ministeriëler
stijl: ‘Verkennende nota over het moedertaalonderwijs’, een bescheiden aanduiding,
die de inhoud van de publikatie aardig dekt. De eerste vijf en dertig bladzijden melden
weinig nieuws. Maar de ‘Conclusies’, die tezamen twee en éénvijfde pagina beslaan,
bevatten een paar verrassende elementen, die ik het beste kan verklaren door het
beeld van onze moedertaalonderwijswereld te schetsen zoals dat, eenmaal uit het
strikt onpartijdige ambtelijke proza opgedoken, zich pregnant en verre van neutraal
blijkt op te dringen.
De nota bevat om te beginnen een korte overzichtelijke opsomming van de
overbekende ‘klachten uit het onderwijsveld en van leden van de Eerste en Tweede
Kamer over de kwaliteit van het taalgebruik van leerlingen en oud-leerlingen’ (p. 7),
die klaarblijkelijk de Minister hebben bereikt. Vervolgens verschaft zij ons enig
cijfermateriaal over de - al evenmin onbekende - reusachtige verschuiving in de
verschillende typen schoolbevolking en de steeds heterogener wordende
samenstelling daarvan, allemaal direkt samenhangend met de op alle fronten
‘vergrote toetreding tot het onderwijs’ (p. 19). En tenslotte worden we geconfronteerd
met de weinig inspirerende aanblik van vele groepen mensen in alle sectoren van
de samenleving, die het over ons moedertaalonderwijs niet met elkaar eens zijn,
maar ook niet helemaal oneens. De ontmoedigende strekking van de nota is dat er
na jarenlange miljoenen verslindende experimenten met de door de Minister terloops
en verspreid, maar met zoveel woorden genoemde brede maatschappelijke
discussiestukken, landelijke en regionale conferenties, inventarisaties van meningen
uit het veld, intensieve begeleiding en stimulering, principiële bezinning op de
doelstellingen van het moedertaalonderwijs, compensatie- en
activeringsprogramma's, leerplannen, raamplannen, deelraamplannen,
raamplandelen, plandeelramen en drampaaldelen (hier werd het Opperlands me te
machtig), er nog zo goed als niets is veranderd in ons moedertaalonderwijs, laat
staan verbeterd.
Over de oorzaken van deze verontrustende situatie laat de nota ons niet in het
ongewisse. Om ze zo helder mogelijk te presenteren, vat ik het belangrijkste deel
van de nota samen in 7 punten, hier en daar met wat eigen informatie aangevuld.
1. De aanleiding tot het opstellen van de nota werd gevormd door de hierboven
genoemde toenemende klachten over het Nederlandse taalgebruik, die volgens de
Minister te herleiden zijn tot klachten over ons moedertaalonderwijs van de afgelopen
tien jaar.
2. Juist tien jaar geleden begon zich een commissie te formeren die, na een uiterst
langdurige en moeizame oprichtingsperiode, tenslotte door Minister Van Kemenade
van Onderwijs en Wetenschappen officieel werd geïnstalleerd. Het was de
Ministeriële Adviescommissie Modernisering Moedertaalonderwijs (CMM). Deze
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had, zo meldt de nota, ‘een brede samenstelling. Zij bestond uit vertegenwoordigers
van het onderwijsveld en uit onafhankelijke deskundigen’, (p. 23).
3. Ondanks die veelbelovende samenstelling en ontelbare vergaderingen en
andere activiteiten, slaagde de commissie er tot op heden niet in het onderwijs in
onze taal noemenswaardig met positief resultaat te hervormen.
4. Integendeel, naarmate zij meer van zich
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liet horen namen de klachten over het Nederlandse taalgebruik in alle regionen van
de maatschappij (ook in die van het onderwijs zelf) hand over hand toe.
5. In de situatieschets van het huidige moedertaalonderwijs die de nota ons biedt
ligt nogal veel nadruk op de CMM-ideologie die, zoals in de nota duidelijk is
weergegeven, ontleend is aan de leuzen van de VON (de Vereniging voor het
Onderwijs in het Nederlands) en het bijbehorende tijdschrift ‘Moer’, en die gekenmerkt
is door een vreemdsoortige afkeer van taal in het algemeen en Onze Taal in het
bijzonder.
6. De zestien titels tellende selectie van publikaties (p. 41-43) is dan ook,
overeenkomstig het in punt 5 vermelde, erg eenzijdig: veertien ervan ademen de
geest van CMM, VON en Moer. Evenwel, de helderste publikatie op het gebied van
het Nederlandse moedertaalonderwijs die, als vrijwel enige, de uitkomst is van
serieus onderzoek naar de stand van zaken op de basisschool, ontbreekt in de lijst:
het rapport van Wesdorp en Tordoir. Deze twee onderzoekers tonen met een
overvloed aan gegevens en met bewonderenswaardige precisie aan dat één der
meest omstreden adviezen van de CMM (namelijk dat over het
grammatica-onderwijs) flagrante onjuistheden bevat, net in die passages waarop
het gehele advies steunt.
7. Verreweg het meest acute moedertaalonderwijsprobleem in onze samenleving,
de tweede-taalverwerving van de Turkse, Marokkaanse en andere kansarme
buitenlandse schoolkinderen (èn van hun ouders) ‘valt buiten het kader van deze
nota’ (p. 30); dat klopt, want, ofschoon niet onopgemerkt bleef dat ‘Nederland zich
snel ontwikkelt in de richting van een multiculturele samenleving’, (p. 30) is het,
wonderlijk genoeg, gedurende al die jaren ook steeds buiten het kader van de CMM
gevallen.
Gezien dit alles keek ik er niet zo van op dat de Minister ‘voornemens is een
adviescommissie voor het moedertaalonderwijs in te stellen’, zoals in de ‘Conclusies’
van de verkennende nota staat te lezen (p. 37). Hij verwacht dat de inhoud der uit
te brengen adviezen ‘een mogelijke basis zal zijn voor verdere longitudinale
leerplanopbouw en horizontale afstemming.’ (p. 37) En waar moet die commissie
over adviseren? Juist! Over ‘de voor de toekomst gewenste doelstellingen van het
moedertaalonderwijs’ en ‘de gevolgen van deze doelstellingen voor het bestaande
moedertaalonderwijs’. (p. 38) En hoe dient die commissie te worden samengesteld?
Inderdaad! ‘Zo breed mogelijk’. (p. 38) En dus, neem ik aan, niet alleen uit in Moer
(oud-Nederlands voor ‘moeras’, tevens synoniem met ‘droesem’, ‘bezinksel’)
vastgelopen, ver van Onze Taal afgedwaalde ‘onderwijsgevenden’. Als het aan mij
ligt worden postuum de schoolmeesters Jan Ligthart en Theo Thijssen erin benoemd.
Het zal niet gemakkelijk te verwerken zijn voor de inmiddels afgebouwde (wat is
dat toch een prachtig paradoxaal woord) CMM. De ACLO-M, waarin zij zou opgaan,
is blijkbaar in de kiem gesmoord. Of toch niet? Excellentie, hoe zit dat?
Het zal de nieuwe commissie niet meevallen, de door de CMM gescoorde
winstpunten in ons mooie onderwijs te benutten, en de zoals gezegd oneindig
schaarse door haar aangebrachte verbeteringen vruchtbaar voort te zetten. Ik ben
benieuwd hoe de huidige Minister, installateur van voornoemde CMM, met deze
erfenis van zijn ambtsvoorganger omspringt. Het vroeger herhaaldelijk beleden
streven naar duidelijkheid in de politiek, waar men de laatste tijd weinig meer over
hoort, zullen de buiten-parlementaire staatsburgers zich zelf moeten scheppen.
Justitia is blind, maar de Bureaucratie heeft geen gezicht. Wie zou deze nota toch
geschreven hebben? In elk geval is de Minister verantwoordelijk.
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Tenslotte wil ik voor de samenstelling van de nieuwe commissie, die volgens de
voortvarende ‘Conclusies’ in september 1981 moest starten, maar dat zal er wel
niet van zijn gekomen, wel een aanbeveling doen aan de Minister van Onderwijs.
Wat mij betreft bestaat zij - al is dat vast niet ‘breed’ genoeg - uitsluitend uit de in
de nota genoemde zeldzame ‘leraren die leerlingen blijvende liefde voor literatuur
bijbrengen en hun creativiteit stimuleren. En anderen die spelenderwijs leerlingen
weten te bewegen tot kritisch lezen en tot het verbeteren van eigen en andermans
geschriften.’ (p. 32.) Weliswaar, zo vervolgt op dezelfde bladzij de nota, ‘lijkt het
alsof hier meer sprake is van bijzondere begaafdheid van afzonderlijke uitzonderlijke
docenten dan dat men conclusies kan trekken voor één bepaalde benadering,
methode of theorie.’ LIJKT... ALSOF... MEER... DAN DAT MEN... KAN... Voorzichtig!
Breekbaar! Dat niet de naamloze Ambtenaar, noch de Verantwoordelijke Minister
zich in de vingers snijde! (Aanvoegende Wijs). Wat is er trouwens tegen bijzondere
begaafdheid van afzonderlijke en uitzonderlijke docenten? Die blijft altijd verre te
verkiezen boven de onpersoonlijke Dogma's van één bepaalde benadering, methode
of theorie.
Frida Balk-Smit Duyzentkunst hoogleraar taalkunde, Amsterdam

Reacties
Gedachten bij de sjwa
In Onze Taal 11-1981 schrijft dr. Paardekooper in zijn reactie op ‘Het staartje van
die stomme e’ onder meer: ‘... dus gebruiken we sinds eeuwen een s in zulke
gevallen: hoogte/hoogtes, akte/aktes.’
Verder schrijft de heer Paardekooper: ‘Taalkundig en taalpolitiek is er maar één
goeie raad mogelijk aan alle mensen die schrijven: vervang konsekwent die foute
n door een s, en laat emoties varen.’
Wanneer we de Woordenlijst van de Nederlandse Taal (1954), Koenen-Endepols
(1966), Van Dale (1970) en Kramers (1981) raadplegen, vinden we daarin dezelfde
meervoudsuitgangen: gedachten, moeiten, zonden, behoeften, luwten, kaden,
keuzen, klassen, waarden, zeden en sagen. Wat andere meervoudsvormen uit de
reeks van Gerard Lutke Meijer betreft: boden/-s, ziekten/-s, ruimten/-s, gesteenten/-s,
diepten/-s, breedten/-s, hoogten/-s en oden/-s werden vóór de nieuwe spelling van
1946-1947 alle met een n geschreven, althans volgens Koster en Schurings
zakwoordenboekje 1953, Koenen 1939 en Van Dale 1924.
De Vooys zegt in zijn Nederlandse spraakkunst (1960): ‘Familiaar-beschaafd is
een meervoud op -s na -e, b.v. gewoontes, leemtes, waar de meervouden op -en
vormelijker zijn’.
Dit alles lijkt erop te wijzen, dat de -s na -e over het algemeen een moderne
spellingvorm is. Het zal voor vele Nederlands sprekenden nog moeilijk zijn om bodes
en dieptes te zeggen - èn te schrijven -, en gedachtes en waardes is een spelling
die in
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de Woordenlijst nog niet is opgenomen...
W.G. Koning Haarlem

Naschrift
Inderdaad: de s na e is ‘een moderne spellingvorm’. Onze woordenboeken en de
Woordenlijst van 1954 zijn in het algemeen ekstreem-konservatief in het registreren
van die s. Dat is een van de ergste verwijten die je ze kunt maken.
Het is taalpolitiek van het allergrootste belang dat ook in dit opzicht de
woordenboeken de goeie weg wijzen: geen papieren fikties handhaven maar zonder
aarzelen hier de levende taal afbeelden in teksten. Daarmee volgen we een
ontwikkeling die sinds bijna een eeuw bezig is.
Bodes, dieptes, gedachtes enz. zijn de normale ABN-uitspraken. Ik heb al eerder
betoogd dat de ABN-woordstruktuur zich verzet tegen de kombinatie sjwa + n.
Naar ik meen bestaan keuzes, klasses, zedes en sages helemaal niet. Die vormen
ontbreken dus terecht in de Woordenlijst en de woordenboeken. Overigens moet
die Woordenlijst zich gaandeweg aanpassen aan de ABN-uitspraak op dit punt, en
niet omgekeerd.
P.C.P.

Zuiver rijm
Wij zien hier voor ons oog een onverbiddelijke wet,
Want als ik niet de veerman was, dan was een ander het.
Drs. H.H. Polzer bemint het zuivere rijm, dat is ondertussen wel duidelijk. Omdat ik
dat zo goed besef, zit ik verbaasd aan te kijken tegen de bovenstaande versregels.
Ze zijn nl. van hem, zoals iedereen meteen kan zien of horen. Ik beluister ze van
tijd tot tijd van de plaat die heet: Per pont & slee met drs. P.
Nu kan ik me geen onzuiverder rijm voorstellen dan het parend geval het en wet,
en wel om de simpele reden dat het, uitgesproken [het], niet bestaat, in ieder geval
niet als een Nederlands woord (behalve in de uitdrukking Dat is je van het). Natuurlijk
kan ik me best indenken, dat menige fan van de doctorandus de spellinguitspraak
als een van zijn charmes beschouwt: die hoort bij het beeld dat men zich van hem
heeft gevormd. Voorbeelden: een machtige rivier, het ruime sop, daar vliegt hij uit
de trojka, mijn pont, zijn broek, bedenk eens gauw, er is weinig keus, akelig lachend,
lopen. In al deze onbeklemtoonde lettergrepen is alleen de [a] oftewel de stomme
e mogelijk, met uitzondering van het geval ‘vliegt hij’, te verklanken als vliegt-ie.
Maar drs. P. laat álle letters vrolijk (of triest) klinken; zelfs laat hij een z horen in
achtenzestig en laat hij de assimilatie achterwege in als zij e.d.
Maar de goede luisteraar kan opmerken, dat er twee situaties zijn, waarin hij
aanzienlijk natuurlijker spreekt: de snelle gedeelten van zijn liederen en de
intermezzo's in proza. Men beluistere de genoemde plaat.
Nogmaals: ik zit ermee. Aan de ene kant geniet ik zeer van de teksten en de
muziek van drs. P., aan de andere kant hindert het me dat zo'n gerenommeerd
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taalverzorger op zo'n flagrante manier aan taalbederf doet. Mag ik van hemzelf
vernemen, hoe hij daartegen aankijkt?
H.M. Hermkens Hilvarenbeek

De aap geschrokken of het ei geschrikt?
‘Als een winkel aankondigt “wij breiden uit”, doet men dit dan omdat de volledige
zin te lang zou worden om hem in de beschikbare ruimte te plaatsen? Of komt het
voort uit een algemene neiging om werkwoorden meer en meer zonder lijdend
voorwerp te gebruiken?’ Twee vragen uit de reeks opmerkingen en vragen van lezer
A.R. Schepel, in het november-nummer 1981 van Onze Taal.
Hij meent een verschuiving in het gebruik van werkwoorden vast te stellen, meestal
van transitief naar intransitief, een enkele keer ook in de andere richting.
Is er in ons taalgebruik een dergelijke verschuiving aan de gang? Wij zouden de
vraag willen omkeren: waarom zou er in onze tijd geen verschuiving in het
(in)transitieve karakter van de werkwoorden voorkomen? Immers, sinds eeuwen
worden transitieve werkwoorden intransitieve en omgekeerd, waarom zou dat proces
in onze tijd tot stilstand gekomen zijn? Enkele voorbeelden van vroegere
verschuivingen ontlenen we aan de spraakkunst van Den Hertog: iemand of iets
bezwijken (= verlaten), iemand biechten (= de biecht afnemen), iemand toornen,
vervaren (= toornig, vervaard maken) waren vroeger duidelijk transitief. Bekeren (=
tot het ware geloof komen), ontsluiten (= opengaan), ontmoeten, dienen, helpen
enz. zijn nu transitief, maar waren dat vroeger niet. Bovendien is onze taal op dat
punt zeer soepel, zij bezit de mogelijkheid tot ‘transitivering’, d.w.z. een werkwoord
kan plotseling of toevallig transitief gebruikt worden, in afwijking van de gewoonte.
De meeste grammatica's vermelden die mogelijkheid wel, maar vooral Overdieps
Stilistische grammatica (1949) bespreekt de transitivering uitvoerig. Enkele
voorbeelden: de piloot vloog het toestel veilig over de oceaan; hij had haar tranen
in de ogen geredeneerd; het regende aanmerkingen; ik droomde lieflijke dromen;
hij piekerde zijn kop suf, enz.
Omgekeerd kan een werkwoord ook wel eens zonder zijn lijdend voorwerp gebruikt
worden wanneer het voor iedereen duidelijk is dat er een lijdend voorwerp bij het
werkwoord hoort, het is er als het ware in vervat. Het werkwoord wordt dan ‘absoluut’
gebruikt. Dat is vaak het geval met pseudo-transitieve werkwoorden, zoals schrijven,
lezen, eten enz. Wanneer wij eten, eten wij natuurlijk iets, maar mogelijk is het niet
belangrijk wát. Ik heb de indruk dat het werkwoord inleveren - voorbeeld van A.F.
Schepel - tegenwoordig als een pseudo-transitief werkwoord wordt gebruikt: wij
weten heel goed wat we zullen moeten inleveren, alleen weten wij nog niet hoeveel.
Om een transitief werkwoord intransitief te kunnen gebruiken, moeten we een kleine
omweg maken, nl. via de reflexivering.
Opvreten is een transitief werkwoord, ik kan het niet zonder lijdend voorwerp
gebruiken. Maar ik kan het wel reflexief maken: hij zat zich daar op te vreten van
ergernis. Zich opvreten heeft (als geheel) intransitieve betekenis. Zo betekent wind
je zo niet op niets anders dan blijf kalm, geraak niet in opwinding. Dat laatste zegt
natuurlijk geen mens! Voor intransitivering dus eerst een kleine omweg!
Volgens lezer Schepel gebeurt de verschuiving tegenwoordig meestal van transitief
naar intransitief. Of dat inderdaad zo is, kan alleen een uitgebreid onderzoek
uitmaken, met zeer veel taalmateriaal. Misschien valt intransitief meer op, omdat
onze taal over meer middelen tot transitivering beschikt - die gevallen vinden we
dan gewoon - en intransitivering iets moeilijker is. Bij ons onderzoek van gallicismen
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in de 18e en 19e eeuw kwamen er beduidend meer gevallen voor waar het
werkwoord ten onrechte transitief gebruikt werd, dan omgekeerd (nl. 56,2% tegenover
43,7%). Of die trend dezelfde is in het moderne Nederlands, weten we niet. In welke
richting de verschuiving ook gaat, zij is in elk geval een uiting van het ‘leven’ van
de taal. Lezer Schepel noemt dat taalverandering, daarmee kunnen we akkoord
gaan; maar hij suggereert meteen dat taalverandering ook taalbederf is. Daar echter
volgen wij hem niet meer. Wanneer onze kinderen groot worden, veranderen ze,
maar worden ze toch niet bedorven...
Bovendien krijg ik de indruk dat de werkwoorden die lezer Schepel als voorbeeld
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aanhaalt, gewoon een evolutie voortzetten.

Vergroten (= groter maken), zou ook al eens groter worden kunnen betekenen,
zoals vervagen = vager worden, veranderen = anders worden, vergelen = geel
worden, vergrijzen = grijs worden, verharden = harder worden enz. Soms behoort
de intransitieve betekenis niet tot het algemeen Nederlands, zoals verkorten = korter
worden: de dagen verkorten, volgens Van Dale is dat Zuidnederlands. Soms behoort
de betekenis tot het Nederlands, maar is zij niet (meer) - of nog niet - zeer
gebruikelijk. Zo het werkwoord verlossen: Van Dale geeft nog altijd bevallen als
synoniem; voorts kennen wij nog samenstellingen als verlosbed, verloskamer,
verloskunde enz. Waarin verlos- op bevallen wijst.
Ik hoop nu maar dat lezer Schepel zich hierbij geen aap schrikt, of een bult, een
ongeluk, of een hoedje. Hij kent schrikken hoofdzakelijk als intransitief werkwoord.
Maar wie Van Dale erop naslaat, vindt daar 4 betekenissen van het onovergankelijke
werkwoord schrikken, en 6 van het overgankelijke!
Wij kunnen niet alleen een gekookt ei, of bonen en erwten schrikken (= plots doen
afkoelen), maar ik heb vanmiddag nog vis geschrikt (= plots in kokend water brengen
- zwak werkwoord!), en de mecanicien moet vaak een moer schrikken, nl. met een
ruk losdraaien. Dat zijn nog maar een paar betekenissen van het transitieve
schrikken.
Van de intransitieve betekenissen is ontstellen, door schrik bevangen worden
waarschijnlijk de meest gebruikelijke. Ik ben geschrokken kan ik echter niet transitief
uitdrukken; ik heb mij geschrokken lijkt mij onmogelijk. Zich rot schrikken, zich dood
schrikken kunnen echter wel, net zoals zich een aap schrikken of zich een ongeluk
schrikken.
Het is altijd een hachelijke onderneming werkwoordelijke uitdrukkingen te willen
ontleden, de verschillende delen ervan een naam te willen geven. Maar als het toch
moet, noem ik hier een aap, een ongeluk... lijdend voorwerp, zich indirect object
(meewerkend voorwerp).
Is zich een aap schrikken dan transitief? In die uitdrukking is schrikken - strikt
genomen - wel transitief, want het heeft een lijdend voorwerp; maar de hele
uitdrukking heeft intransitieve betekenis. Ze betekent hetzelfde als schrikken, maar
dan in sterke graad. En wie zich een aap schrikt, hoeft helemaal niet te vrezen dat
hij (even) een aap wordt; dat zou toch al te (ver)schrikkelijk zijn!
mevr. R. Haest
Antwerpen

&
In Van Dale komt het symbool ‘&’ voor. Het lukt mij echter niet om de naam en de
betekenis van dat symbool in bijvoorbeeld dat woordenboek te achterhalen. Ook
ben ik geïnteresseerd in de herkomst van dat symbool. Kan een lezer van Onze
Taal mij misschien helpen?
H.C.M. Cammaert
Enschede
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Geen enkele behoefte
De woordenboeken noemen enkel een telwoord en stellen geen enkel gelijk aan
geen een. ‘Geen enkel land kwam Finland te hulp’ houdt in dat het denkbaar was
geweest dat er twee of vijf landen te hulp kwamen. ‘Toen de politie verscheen, was
er geen enkele straatschender meer te zien’: niet één meer, maar te voren misschien
wel twintig. ‘Ik heb er geen enkel bezwaar tegen, al heb jij er wel vijf opgesomd.’
De laatste jaren is er een afwijkend gebruik van geen enkel(e) in zwang geraakt,
zowel in mondeling als in schriftelijk verkeer. ‘Ik heb geen enkele behoefte, die man
te ontmoeten.’ ‘Zij had daar geen enkele zin in.’ ‘Romola zegt dat Nijinski na hun
huwelijk geen enkele spijt van zijn relatie met Diaghilev had.’
Het verschil met het vanouds bestaande gebruik van geen enkel(e) is duidelijk.
Iemand kan niet meer dan één zin in iets hebben, geen drie of vier spijten. De
konstruktie is hier in de plaats gekomen van volstrekt geen, in het minst geen. Wie
verklaart zo'n verschijnsel? En wat gaan de woordenaars ervan zeggen?
C.A. Zaalberg
Leiden

Variëteit en variété
‘Ik ben Jahwe die u heb weggeleid uit Egypte.’ Die is derde persoon, zei de heer
F.K.M. Mars; eerste persoon, meende ik (november-nummer). Daarop komt de heer
Mars terug. Hij betoogt (ik moet zijn argumentatie iets bekorten), dat het vervoegde
werkwoord in dergelijke gevallen congrueert met het antecedent (ik, jij, gij).
Rijpma-Schuringa-Van Bakel is het daarmee eens (par. 323), maar laat ook de uitleg
van G. toe.
De heer Mars voert onder meer nog aan, dat men in deze soort zinnen een eerste
persoon kan interpoleren, waarschijnlijk doordat die derde persoon is of als zodanig
wordt geïnterpreteerd (‘aangevoeld’). Bv.: Ik ben Jahwe, ik die u heb weggeleid. De
Duitsers kennen zinnen als: Ich, der ich es dir gegeben habe, Du der du mich lieb
hast,... Ook dus met een geïnterpoleerde eerste of tweede persoon. Blijkbaar een
herhaling die een eerste of tweede persoon opnieuw invoert, omdat er nog geen is,
of niet duidelijk functioneert. Vergelijk nog: Notre Père, (toi) qui es aux cieux.
Overigens is er geen enkele grammatica die de vorm die in het paradigma plaatst
van ik, jij of gij. ‘Dit alles bewijst nog niet’, aldus de heer Mars, ‘dat mijn analyse juist
is, maar er is reden genoeg, dunkt me, om mijn opvatting als evenwaardig naast
die van G. te handhaven. En dat kan dan wel even in Onze Taal gemeld worden.’
Hetgeen hierbij geschiedt. De heer Mars is leraar Nederlands; hij weet waarover
hij praat. Zijn mening staat tegenover de mijne. En hij krijgt steun van de heer E.J.
Polak in Middelburg. Ook deze brengt naar voren dat het Duits hetzelfde probleem
kent. Een zin als: Du, der mir schon so oft geholfen... behoort grammaticaal te
eindigen met hat, maar men wil liefst de vorm horen die bij het antecedent hoort.
Oplossing: Du, der du mir schon so oft geholfen hast.
Volledigheidshalve laat ik de door de heer Mars vermelde passage uit
Rijpma-Schuringa-Van Bakel volgen:
‘In bepaalde zinnen zien we onregelmatigheden op het punt van de getals- en
persoonscongruentie tussen onderwerp en persoonsvorm.
1. Persoonsvormconstructies die beginnen met het als betrekkelijk vnw. gebruikte
die hebben een pv in de vorm stam, stam + t, stam + en (en overeenkomstige
verschillen in de o.v.t.) naar gelang persoon en getal van het antecedent: Ik, die dat
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alles heb meegemaakt,; Jij, die mijn beste vriend bent,. We kunnen ook zeggen:
het betr. vnw. die neemt persoon en getal over van het antecedent.’
De heer J. Prins in Rotterdam schrijft over opvallend taalgebruik in de pers. Een
paar van zijn voorbeelden, waarop hij onze commentaar vraagt: een foto van de
gesuïcideerde Goering. Dat kan natuurlijk niet; zich suïcideren is een z.g.
noodzakelijk wederkerend werkwoord, wat wil zeggen, dat het wederkerende
voornaamwoord niet kan worden weggelaten. Jan kan wel zich schamen, maar niet
een ander; de geschaamde Jan is dan ook uitgesloten. Jan kan zich ook vergissen,
zich verspreken,

Onze Taal. Jaargang 51

5
zich van zijn taak kwijten, maar we spreken niet van de vergiste, versproken of van
zijn taak gekweten Jan - De opperrechter zwoer Sandra O'Connor in. Inzweren, een
anglicisme voor beëdigen. - De paniekerigheid van de effectenhandel, waarmee
deze week vooral in Londen en Tokio werd ingezet, maar die overslagen maakte
naar centra als Parijs... Dat moet geschreven zijn door een journalist die gek op
bridgen is; anders had hij wel gezegd:... die oversloeg naar centra als Parijs... - De
heer Prins ziet ook af en toe een servicedienstwagen door Rotterdam rijden.
Een klein stukje advertentiejargon: Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart
Laboratorium vraagt een toegepast wiskundige (m/v). En figuurlijke taal is moeilijker
dan u denkt. Misschien hebt u ook zinnen gelezen als deze over de voetbalwedstrijd
Liverpool-AZ '67: ‘Op essentiële momenten was de echte over-mijn-lijk-instelling er
niet en dat kost je dan ook de uitschakeling.’ Je zou toch denken dat zo iets je de
uitschakeling op de hals haalt en het verder deelnemen kost.
Maar goed, vraagt u zich ook nog steeds af: waar zijn we eigenlijk mee bezig?
En weet u nog altijd het antwoord niet? Hindert niets: alle anderen vragen het zich
ook af en weten het antwoord evenmin.
M.C. Godschalk

Het Rijmschap
In deze aflevering enige reacties op geschreven en gedrukte stukken die wij in de
maand december 1981 mochten ontvangen: Het Rijmschap begint het nieuwe jaar
graag met een schoon bureau.
J. Huijsing zond ons het Rijmenblad van de Uitgeverij Sint Nicolaas te Roosendaal.
Ik haal aan:
Ik hoop dat deze avond van 5 december
Een avond wordt van een leuke remember

Het Rijmenblad voorziet op voorhand 110 cadeau-artikelen van een bijpassend
vers. De heer Huijsing schafte het blad aan bij een representant van de middenstand.
De middenstand maakt sedert jaar en dag gebruik van versificatie. Het
veelgeciteerde Vandaag een client/Morgen een vriend blijft een mooi voorbeeld,
maar de tekst op een slagersruit nabij mijn woonerf mag er óók zijn:
Van kwaliteit wilt u verzekerd zijn
Dan moet u bij deze slager zijn

Kneuterig en aandoenlijk. Zulke rijmen vertederen mij. Een publicatie als het
Rijmenblad voornoemd kan echter op mooie gevoelens van mijn kant geen aanspraak
maken. Wèg met die handel in kromme, kreupele en krakkemikkige nonsens!
Onze Taallezer R. Kat stuurde een fragment uit Amsterdam Magazine (het gaat
over bonbons): ‘... de witte, de grote en de kleine, die zijn het einde! Dat rijmt, terecht!’
U zag het al, meneer Kat, dat rijmt helemaal niet. Ik heb meteen voor u nagekeken
of de vondst soms was opgediept uit het Rijmenblad, maar dat bleek niet het geval
te zijn. Zij zou er overigens niet in misstaan. Zonder me nu al te hevig op te winden
over al deze triviale aanslagen op de precisie, signaleer ik de gevaren van het
voorgebakken gelegenheidsgedicht: gedrukte onbeholpenheid wordt min of meer
officiële onbeholpenheid en op die manier een referentiekader voor oude en
potentiële luiaards.
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De maand december, droomden wij, zou een hoogtijmaand worden voor ons
schap. Het pakte anders uit. De maand december bleek, helaas, voor het rijm de
donkerst denkbare maand. Droef sjokten wij naar onze gezamenlijke psychiater.
Ivo de Wijs

P.S. Arme mij (poor me). Eigenlijk moet ik nog antwoorden op de brief van Mr. F.
Zeiler. Hem worstelt met de voornaamwoorden. Hem verwijst naar vreemde talen.
Hem verslikt zich in hun (geen accusativus, maar dativus). Hem is geen vriend van
mijn (not a friend of mine).
IdW
Wij zien hier voor ons oog zowaar des arbeidsaanbods
nut
Want als ik niet de veerman was, dan was
een ander ut

Of 't? Of gewoon maar het, in anticipatie op een toonloze uitspraak?
Andere vraag: heeft Dr. Hermkens gelijk met zijn bezwaar tegen het rijm wet-het?
Allerminst. Het rijm is zuiver, zoals hij zelf heeft kunnen horen. Het rijm moordenaar
- requisitoir is eveneens perfect, mits men het tweede woord verkeerd uitspreekt.
Nu zijn we waar we moeten wezen. Is het inderdaad verboden, het te doen rijmen
op wet? En een op steen, hij op blij, er op ver en zo meer (zie de brandbrief van Dr.
Hermkens)? Het antwoord is tweeledig.
Wat wet - het betreft, rijm kan klankmatige scherts zijn en, aldus afwijkingen van
de norm rechtvaardigen. Maar ik wil vermakelijkheid verder buiten beschouwing
laten. Wat meer belang heeft voor deze discussie is het feit dat de fonetische
uitspraak van dergelijke woorden functioneel kan zijn - bepalend voor de
gevoelswaarde of zelfs de betekenis.
Als er een ding is dat ik Dr. Hermkens kwalijk neem, is het dat hij mij beticht van
taalbederf omdat ik zijn opvattingen niet huldig.
Afgezien van mijn zuiver esthetische behoefte om het zo dikwuls turrugkerunduh,
ut onbuvreduggunduh gummummul van die domme klinker te doorbreken, is er ook
- soms - de wezenlijke noodzaak van profilering. U ziet alweer dat Het Rijmschap
het adres is voor puntige omschrijvingen. Dit is een heel gewoon voorbeeld van
nadruk, maar zelfs een luidkeels gezegd ‘ut’ zou hier niet precies hetzelfde uitdrukken
als ‘het’.
‘In al deze onbeklemtoonde lettergrepen is alleen de [a] oftewel de stomme e
mogelijk’ verklaart Dr. Hermkens, daarmee wel iets terugnemend van zijn eerder
uitgesproken machtswoord dat ‘het, uitgesproken [het], niet bestaat.’
D'r zij licht. Wie staat ziet toe dat-ie niet valle. M'n schild ende betrouwen. Kruis
'm! 't Is volbracht. Wat ik hoop te hebben aangetoond - en dit is werkelijk een
principieel punt - is het inhoudelijk verschil tussen het en ut.
H.H. Polzer
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107
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ambtenarenpensioen
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Amelisweerd
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biljoen
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binnen de kortste keren
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boeverie
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bom-vrouw
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epenthesis
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44
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5
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gas terug nemen
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125
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32
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47
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44
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111
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gezagen

94

glijer

130

grensgetal

14

Gronings
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gros

98, 122
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25, 110, 132
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44
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15
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25, 63
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hand

98

handen schudden met

133
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112, 127
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96
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132
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25, 81
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73
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30
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in/op

47
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inboeten

119

Indisch-Nederlands
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96
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32, 37
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kamerbreed

118

kanon
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kant

46

kanttekening

4

kernwapens

104

koekoek (dat haal je de)

140

korrel

80

kwartje

46

landennamen

92
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12

lettercombinatie

104

lichaam

80

lief

100

Limburgs

133

lippen-liepen

31

logisch-logies

60

lomo

48, 88

-loos

20

los/lopen

25

makkie

46

Maleis-Portugees

79

marinejargon

53

maximaal

78

maximeren-miniseren

25, 77

middag

81

middels

13

minderwaar

66

minimiscren

77

minuut

122

moedertaal

18

monteur/monteuse/montière

105, 128, 132

moordfilm

112

mijne heren

26, 37

naar

83
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-n/-s

116

naartoe

117

nasie/naatsie/nazi

75

Nederengels

114

Nederlands in den vreemde

23, 57, 58, 79, 107, 133

niets is minder waar

66, 90

nul

59

ogen

120

omdat/doordat

70

omkleden

13

ondergehuurd

111

ongein

87

onderhuren

111

ònderweg

87

onderwaarderen

111

onomwonden

15

onruststoker

109

oorlam

31

op/in

47

op de gracht

47

op/onder(een club)

25, 81

op zolder kopen

105, 127

open/los

25

openingstijden

105

Opperlands

129, 130

overleggen

139

overleven

119

(een) paar

15

pakkian

31

passagieren

134

patiënten

63

patroon

98

pertjomme

31

piekeren

31

pilangen

31

Onze Taal. Jaargang 51

pinksteren

14

plaats

103

pomp

80

Portugees-Maleis

79

presteren

119

proefvaren

111

prolepsis

24

realiseertaal

93

rede

98

rekenmachine

69

retorica

56

richting

103

Romeins schrift

59

in het geel rijden

63

rijk rijm

103

Rijmschap

4, 23, 40, 53, 64, 78, 93, 103

ruziemaker

109

salon

98

samenleving

89, 113

scooter

71

score

109

schaar

109

schatkamer

54

scheren

109

schok

122

secretaresse/-n/-s

87, 105, 112

seconde

122

sexismen

124

shqipëri

19

sie/tsie

59

sifilis/syfilis

74, 104

sjwa

116

slaaptaal

91

slim

65

snees

98, 109, 122, 134
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snijden

109

soebatten

31

sonnet

103

sou

122

Sranontongo Surinaams

127

spelfoutenrisico

76

spelling

78, 135

spraakmachine

74

stadhuistaal

102

stelsel

70

stuiver

47

stekker

95

Surinaams/Nederlands

58, 127

supervisant

9, 127

systematisch register

7

Taalunie

20, 21, 22, 64, 39, 113

Taaltoernooi

139

tachtig

122

tal

70

talloos

70

talprijs

70

talrijk

70

telstelsel

70

terminalen

63

Thesaurus

54

tien

13, 29, 98

-tig/-teg

29
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toegift

122

triljoen

98

toponiemen

94

-tsie/-sie

59, 75

twaalf

98, 122

tweerelatie

122

twee

13, 29

twintig

59

uit

82, 90, 103

(uit) de tuin (uit)

92, 90

uitbreiden

119

uitgelezen

107

uitverkoop

105

vaktalen

28

valhelm

123

vanuit

117

ver- 99
verbinding

80

verenigingstaal

62

verkleden

13

vertalen

131

vertellen

95

vier

13, 29, 98

het voordeel van de twijfel

97

voorkomen

104

voorliggende

13

het voortouw nemen

10, 26, 36, 37

volksetymologie

85

vormloos/vormeloos

20

vijf

14, 29, 98

vijftig

13, 59

waarvan de

110
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Warschau

4, 6, 16

wat/dat

70

weerbericht

12

werk(e)loos

19

wetenschapper

28, 63

wielertaal

26, 63

wier/wiens

110

winkeltaal

44, 75

wijzigen

119

WNT

20

woordblindheid

3

woorden verzamelen

9

parlementair woordgebruik

49

(de) tien mooiste woorden

28

woordmensen

118

Yankee-Dutch

133

zeeku-ziekte

130

zes

29, 98

zestig

122

zeven

29, 98

zich realiseren

93

zien

95

zinsklemtoon

104

zitten op/zitten onder

25

zij/hen

120

Naast dit zaakregister bestaan er nog drie registers:
1. artikelen gerangschikt op auteursnaam;
2. artikelen per jaargang gerangschikt op hoofdwoord in titel;
3. een systematisch register op trefwoorden.
Deze registers zijn alleen als kaartsysteem beschikbaar. Voor nadere informatie
kunt u zich tot het secretariaat wenden (01745-7070).

Gaan
Modeverschijnselen in het taalgebruik heb ik mijn gehele leven geconstateerd.
(Bijvoorbeeld het gedurende een zekere, soms korte, soms vrij lange periode te
pas, en nog veel vaker te onpas bezigen van een bepaald woord of van een bepaalde
uitdrukking, het aan een woord een eerder niet of weinig gebruikte betekenis
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toekennen alsook het geheel wijzigen van de tot dan gebruikelijke betekenis van
een woord.)
Van meer dan zestig jaar geleden herinner ik mij ‘hij zeit wat’, ‘had-je-me-maar’
en het vrijwel zinloze ‘aha lachte de graaf in het Spaans, welke taal hij uitnemend
verstond’.
Omstreeks twintig jaar geleden was alles ‘mieters’ (‘fijn’, welk woord de met mieters
bedoelde betekenis ook niet altijd gehad heeft);
meer dan tien jaar terug kreeg ‘ergens’ (op een niet nader aangeduide plaats)
ook de betekenis van ‘in enig opzicht’ (ergens vind ik hem wel een aardige vent).
De laatste jaren vallen mij, naast ‘problematiek’, ‘inhoudelijk’, het ‘afbouwen’ van
alles en nog wat, het ‘groene licht geven’ voor de meest uiteenlopende zaken, ‘het
voortouw nemen’, zeer dikwijls op ‘inleveren’ (onder meer in beursberichten voor
‘in koers dalen’ en in de politiek met betrekking tot maatregelen samenhangend met
de beloningen);
zo ook ‘invullen’ voor ‘nader uitwerken’ en ‘zich kunnen vinden in’ voor ‘zich met
iets kunnen verenigen’.
En dan nu het verschijnsel van het naar mijn mening onnodig inlassen van ‘gaan’
(of een vorm van dit werkwoord), over welk nieuw modeverschijnsel ik enige
opmerkingen wil maken.
Ik stel voorop dat het mij bekend is dat (alle?) taalgeleerden het standpunt huldigen
dat vóórschrijven van het taalgebruik (zoals bijv. in Spanje de Real Academia doet
- of deed? -) niet juist is, omdat - volgens hun redenering - het de taalgebruikers
(ook genoemd de ‘spraakmakende gemeente’) zelf zijn, die het taalgebruik bepalen.
M.a.w.: zij gaan uit van de leer dat als ‘iets’ algemeen, althans op grote schaal
gebruikt wordt, dat ‘iets’ ook goed is.
Toch behoor ik tot degenen, wier taalgevoel door het nieuw of afwijkend gebruik
van een woord of uitdrukking min of meer onaangenaam getroffen wordt. Als
voorbeeld daarvan noem ik hier ‘alsmaar’, dat men tegenwoordig veelvuldig hoort
en ziet gebruiken. Het komt in de Grote Van Dale, tiende druk 1976, niet voor,
evenmin in de Woordenlijst Nederlandse Taal 1954, noch in A. Kolsteren, Vreemde
Woordenboek (prisma) 1970, noch in E. Endt, Bargoens Woordenboek, tweede
druk 1974 en zelfs niet in R. Reinsma, Signalement van nieuwe woorden, 1975.
Merkwaardig acht ik het dan ook dat Koenen-Endepols, Verklarend
Handwoordenboek der Nederlandse Taal, 23ste druk 1951 (ik had geen gelegenheid
nog oudere drukken op te slaan) ‘alsmaar’ opneemt met de toevoeging
‘gemeenzaam’ en - iets minder merkwaardig - dat ook de Grote Nederlandse
Larousse Encyclopedie, 2, 1972, dit doet met diezelfde toevoeging. Voor mijn gevoel
blijft ‘alsmaar’ de lelijke verbastering van ‘al maar’, geïnspireerd door ‘steeds maar’
(‘Onze Taal’, sept. 1981, blz. 99 linker kolom onderaan schijnt geen bezwaar te
zien).
Van het naar mijn mening ‘nodeloos ingelaste gaan’ geef ik thans een aantal
voorbeelden (uit veel meer voorbeelden gekozen).
Gehoord: de dingen die ‘gaan’ komen; waaraan deze radio-uitzending (n.b. over
50 jaar Onze Taal) gewijd ‘gaat’ worden; luistert U maar, wat er gezegd ‘gaat’ worden
(citaat uit de rechtszaal, op het Congres).
Gelezen: Het ziet er naar uit dat houders van rekeningen bij giro en banken
binnenkort ook kunnen ‘gaan’ beschikken over creditcards van de organisatie
Eurocard Nederland. De banken zijn n.l. van plan binnenkort de aandelen van deze
organisatie te ‘gaan’ overnemen, en Postgiro en Rijkspostspaarbank willen daartoe
met de banken ‘gaan’ samenwerken. Wanneer de cliënten over de creditcard zullen
kunnen ‘gaan’ beschikken en wat zij daarvoor
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eventueel zullen moeten ‘gaan’ betalen... (13 nov. 79).
Het ‘Museum voor de negentiende eeuw’, zoals het gebouw zal ‘gaan’ heten...
(13 aug. 81).
Mr. Wagner verwacht, dat een groot aantal ondernemingen in ons land... kan
‘gaan’ profiteren van de aankopen, die de Russen moeten ‘gaan’ doen i.v.m. de
aanleg van het pijpleidingnet, dat van Siberië naar Europa moet ‘gaan’ lopen (13
aug. 81).
De maatregel... zou de schatkist f 900 miljoen ‘gaan’ opleveren (29 sept. 81).
De Nederlandse huisvrouw zal de opwaardering van onze gulden... al zeer
binnenkort ‘gaan’ merken (6 okt. 81).
De satelliet, die moet ‘gaan’ zorgen voor de verbinding met zeeschepen (17 nov.
81).
Dat (de koersstijging van de jongste 12,75% staatslening) wordt extra interessant
wanneer volgende week dinsdag opties op obligaties verhandeld ‘gaan’ worden (21
nov. 81).
De organisatie heeft een tweede route door oud-Zuid uitgezet en ook die ‘gaat’ nu
gelopen worden (23 nov. 81).
In aansluiting op de - hier en daar verkorte - uittreksels, alle uit De Telegraaf, ook
een uit ONZE TAAL, juli/aug. 81, blz. 87, m.k.: De tram zal ‘gaan’ heten Gem. Rott.
Ondergr. Tram.
Naast het naar mijn mening overbodig inlassen van gaan, constateer ik ook het
toenemend gebruik van gaan voor zullen:
Verder verduidelijkte de staatssecretaris hoe het nieuwe telefoontarief gaat werken.
In het z.g. basistarief gaat tijdtelling werken (14 nov. 79).
Autoverzekering gaat veranderen (24 sept. 81).
De agenten, die bijstand gaan verlenen (15 okt. 81).
Verbond van Verzekeraars gaat huidige situatie nader bezien (7 nov. 81).
Het meeste geld gaat Amsterdam verdienen... (17 nov. 81).
Hij (Karpov) gaat met 6-2 winnen (20 nov. 81).
Dit gebruik van ‘gaan’ acht ik met de Grote Van Dale (10de dr., onder no. 7)
duidelijk een gallicisme: ‘les métros vont changer’.
De hier behandelde modeverschijnselen treft men niet aan bij B.C. Damsteegt
‘In de doolhof van het Nederlands’, vijfde druk 1954, noch in zijn alfabetische lijst
van woorden en uitdrukkingen, noch onder Gallicismen (blz. 21).
Gaarne hoop ik reacties te krijgen.
Ten slotte: wie nog wat meer over ‘gaan’ wil weten, doet goed op te slaan het
Woordenboek der Nederlandsche Taal, Vierde Deel (G - Gitzwart) 1889, blz. 23 tot
95, alsmede
E. Verwijs & J. Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek, Tweede Deel 1889,
waarin ‘gaen’ behandeld wordt op blz. 874 tot 887.
Th. M. de Jong
oud-notaris
Amsterdam

Taalschat
Onze Taal 1931-1981, een keur van artikelen
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Voor deze bundel heeft de redactie uit vijftig jaargangen artikelen verzameld die nu
nog steeds het lezen waard zijn en een overzicht geven van de activiteiten van ons
Genootschap. De artikelen zijn verdeeld over 11 hoofdstukken (in totaal 130
pagina's). Ter afwisseling zijn voorbeelden van ‘Vraag en Antwoord’ en staaltjes
Opperlands opgenomen.
In hoofdstuk 1 komt de vraag aan de orde die in ons maandblad zo'n centrale
plaats inneemt: Wat is goed Nederlands? Het is niet zo verwonderlijk, dat juist
hierover veel is geschreven. Immers het eerste gedeelte van de doelstelling van
het Genootschap luidt: ‘het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal te
bevorderen.’ En of we het nu hebben over zuiver, goed, verantwoord of doelmatig
taalgebruik, de problemen blijven veelal dezelfde: Welke normen moeten worden
gehanteerd?
Vervolgens komt het tweede deel van de doelstelling aan bod, namelijk begrip
en kennis van de Nederlandse taal bevorderen. De artikelen zijn gegroepeerd in
vier onderdelen: Uitspraak en Accent (2); Spelling en Leestekens (3); Woordkunde
(4) en Zinsbouw (5).
Daarna staan artikelen verzameld die variëren op het derde deel van de
doelstelling, ‘op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in
alle zaken die het taalgebruik betreffen’: de invloed van andere talen op het
Nederlands en andersom (6); variëteiten binnen onze taal (7); hoe taal gehanteerd
wordt door de overheid, het bedrijfsleven en de media (8); en verder de herkomst
van onze woorden (9) en vernieuwingen in onze taal (10).
Als toegift volgt nog (11) ‘Spelen met woorden’ opdat er voldoende taalliefde wordt
aangekweekt voor de honderdste jaargang van Onze Taal!
U kunt Taalschat nog bestellen (f 17,75) door het verschuldigde bedrag over te
maken op het gironummer van de penningmeester van Onze Taal: 4265902.
U krijgt dan het boek thuisgestuurd.

Gelijk of direct
In het november-nummer van Onze Taal schrijft P.C.U.d.B. (op blz. 124) de indruk
te hebben dat het woord gelijk in de zin van direct ‘zo langzamerhand gemeengoed
is geworden’, behalve in het taalgebruik van dialectsprekers in zijn omgeving (die
gelijk gebruiken als equivalent van allemaal). Het is mogelijk dat P.C.U.d.B.'s indruk
juist is, maar ik wil erop wijzen dat Umensen gelijk in de betekenis van direct mijden,
als zijnde non-U. In hun dialect spreken ze van direct, liever nog van meteen.
J.L. Heldring
Leidschendam
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De wraak van ‘dan’
Eind 1980 verschenen in Onze Taal twee lezersbrieven over het gebruik van als en
dan. Ik wil daar niet op reageren: het eerste vond ik wel grappig maar ik begreep
het echt niet zonder bijsluiter; het tweede vond ik wel erg overdreven en vitterig.
Maar vooral met de opmerking dat er over het onderwerp al genoeg geschreven is,
ben ik het niet eens.
Beide stukjes neem ik meer als aanleiding om op een naar ik meen nieuw
verschijnsel te wijzen, ik zou het ‘de wraak van dan’ willen noemen. Tientallen jaren
moet het Dan geërgerd hebben dat het door Als verdrongen werd. Nu blijken
daardoor zoveel mensen in verwarring te zijn gebracht dat zij ineens ‘dan’ zeggen
waar ieder ABN-er toch zeker ‘als’ verwacht had. Voorbeelden hiervan vindt men
zelfs in eerbiedwaardige bladen als NRC-Handelsblad. Het lijkt mij interessant om
hierover eens de mening van vaklui (taalkundigen of psychologen) te horen.
Op 26 januari 1979 wordt 's morgens in het persoverzicht van de BRT de
uitdrukking ‘niet zo zeer dan wel’ gebruikt.
Op 6 december lezen wij in het Financiële Dagblad: ‘Zuid-Korea heeft over de
eerste elf maanden van dit jaar een handelstekort geboekt van 4,7 miljard, meer
dan twee maal zoveel dan in de eerste elf maanden van 1978’. (het
herhalingsmotief?)
En op 1 oktober vorig jaar schrijft Ad Wijdeven in De Boerderij: ‘Alsof hij erwten
aan het sorteren is, haalt Siebe met zijn vinger de koningin eruit. “Door de hoge
temperatuur hier steken de bijen niet zo snel dan in Nederland” zegt hij.’
mevr. C.C. Meijers
Brussel

Euthanasist
Eureka, ik heb een nieuw woord uitgevonden: ‘euthanasist’. Niet zo opzienbarend,
schampert iemand misschien, want je hebt toch ook anesthesist afgeleid van
anesthesie. Akkoord, zo'n vondst is het niet, maar met euthanasist denk ik de eerste
te zijn en ik wil daarvoor als woordontdekker worden erkend, voor ik, al of niet
geholpen door een persoon die met dit nieuwe woord wordt aangeduid, deze wereld
verlaat.
Als eerste aanzet voor de omschrijving in de grote Van Dale geef ik:
euthanasist: hij die op ethisch verantwoorde wijze
euthanasie (zie aldaar) beoefent.
Misschien ook, maar ik aarzel en de taalgeleerden moeten mij maar vertellen of
het kan, als tweede betekenis hij die voorstander is van euthanasie.
Als dat ook mag, dan kan ook ik mij noemen
P.M. de Bruijn
gepens. ambtenaar
Breda

Het Gezegde & Co
Mijn standpunt over de Taalunie is bekend aan lezers van Onze Taal. Wie dit een
moreel verwerpelijk standpunt vindt, moet het maar komen zeggen. Ondertussen
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is er een woordenboek verschenen dat in z'n eentje wel eens meer zou kunnen
bijdragen tot die verdere eenwording dan de hele taalunie. Het Zuidnederlands
Woordenboek is geschreven door Walter de Clerck, Belg, woordenboekmaker van
professie en werkzaam bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden, een
gezamenlijke Belgisch-Nederlandse onderneming. Dit Zuidnederlands Woordenboek
bevat in beginsel alle algemeen-Vlaamse, ‘Zuidnederlandse’ woorden die niet
standaard-ABN zijn. De inhoud van Van Dale staat er niet in, evenmin datgene wat
in België beperkt is tot een bepaalde streek, maar wel wat on-ABN is en in heel
Vlaams-België gangbaar (droogkuis, drinkgeld, monkelen, doorheen, doppen,
opscharren, vagen, winket, rekenhof). Of alle opgenomen woorden precies voldoen
aan het criterium (niet-ABN; algemeen gangbaar in Vlaams-België) is hier geen
interessante vraag. Belangrijk is, dat dit Zuidnederlands Woordenboek een schat
aan woorden en verklaringen biedt die ik nergens anders zo kan opzoeken. Als
liefhebber van de boeken van Louis Paul Boon vind ik hier een goudmijn. De auteur
zegt in zijn inleiding niet de bedoeling gehad te hebben propaganda te voeren voor
opneming van Belgicismen in het ABN. Dat siert hem. Toch zal dit woordenboek
waarschijnlijk wèl een beetje dat effekt hebben. Het leidt tot een soort erkenning
van allerlei woorden die alleszins aanvaardbare kandidaten zijn voor de
ABN-woordenschat. Welnu, daartegen bestaat niet het minste bezwaar.
Ik hoop, dat velen, ook of juist in Nederland, dit woordenboek zullen gaan gebruiken.
Het is een mijlpaal in de geschiedenis van het Nederlands. Over de inleiding, waar
de auteur heel nuchter heel juiste dingen zegt over het Nederlands in België, graag
de volgende keer. In elke goede boekwinkel voor een kleine honderd gulden te
koop.
- De Stichting IVIO is er opnieuw met een AO-boekje over taal: Politieke
spraakontwarring, geschreven door Annemarie Wijnhoven en Gerard v.d. Weijden.
Het is een alfabetisch geordende reeks woorden, gangbaar in de krant en voor radio
en televisie als het over politiek gaat. De schrijvers geven bij elk woord een zo
eenvoudig mogelijke uitleg. Bijv. bij sociale minima, verzuiling, inleveren, kaderwet,
gedeputeerde staten, Catshuis, demissionair. Bij VUT: ‘Vervroegde uittreding. De
VUT is de mogelijkheid om, met behoud van loon, een aantal jaren voor de
pensionering met werken te stoppen.’ Belangstellenden kunnen het bestellen door
overmaking van f 2,25 op giro 551599 t.n.v. Stichting IVIO/ AO-reeks, Lelystad,
onder vermelding van AO 1874.
- Onder de titel El Ele (Hand in hand) geeft diezelfde stichting IVIO een boekje uit
voor intercultureel onderwijs op de basisschool. Het boekje sluit primair aan bij de
ervaringswereld van Turkse en Nederlandse kinderen. De auteurs zijn vier
leerkrachten uit het basisonderwijs die zelf met Nederlandse en andertalige kinderen
werken. Het zijn: Grada Groen, Papatua Meulenbelt-Nalbantoǵlu, Beyhan Saraçoǵlu
en José van Zeeland. Bestemd voor eerste en tweede klassen van basisscholen
met een hoog percentage Turkse leerlingen. Voor inlichtingen kan men terecht bij
IVIO, postbus 37, 8200 AA Lelystad; tel. 0320026514.
- Jaap Willems, Hoe maak ik wetenschap begrijpelijk?, een uitgave van Dick
Coutinho, Badlaan 2, Muiderberg; f 22,50; een leer- en studieboek over
wetenschapsjournalistiek. Niet een boek met concrete tips voor het schrijven van
artikelen, maar met informatie over dit soort journalistiek. Zo zijn er hoofdstukken
over dag- en weekbladen, maar ook over radio en televisie, over: waar haal je je
gegevens vandaan?, over de geschiedenis van de wetenschapsvoorlichting, over
wetenschapswinkels, en niet te vergeten over de ethiek van het populariseren.
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- Van het Maas en Waals woordenboek is nu een tweede druk verschenen. Het
bevat zowel verhalen in dialekt als een groot aantal alfabetisch geordende
dialektwoorden met betekenisomschrijvingen. De auteur is geen onbekende voor
lezers van Onze Taal: Johan van Os, uit Puiflijk. Het boek is verkrijgbaar in de
boekhandel of rechtstreeks bij uitgeverij De Walburg Pers, postbus 222, 7200 AE
Zutphen; tel. 0575010522. 144 pagina's, f 24,-.
- Tot slot noem ik nog het volgende boek dat Onze Taal ontving: Bredero,
Vertaalde Gedichten, f 65,-, uitgegeven door Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9-11,
postbus 566, 2501 CN Den Haag.
J.M. van der Horst

Metromuziek
De Amsterdamse metrostations mogen dan wel reeds twee keer geprezen zijn
vanwege de architektonische schoonheid en konsekwente, smaakvolle detaillering,
een prijs voor korrekt en helder taalgebruik zit er niet in, dunkt me. Tot deze konklusie
kwam ik toen de trein net voor mijn neus wegreed en ik de gelegenheid had om het
volgende te lezen:
Tot de muziekinstrumenten die op metrostations zijn toegestaan behoren
niet radio's, cassetterecorders, enz.
Zo staat het er letterlijk! En het volgende zit me dwars:
a. Zijn radio's, cassetterecorders, enz. muziekinstrumenten? Als dat zo is dan
behoren piano's, gitaren, enz. zeker tot de elektronische geluidsapparatuur.
b. Welke muziekinstrumenten zijn wel toegestaan? Dit is nergens aangegeven.
Er zijn dus géén met name genoemde muziekinstrumenten die wel zijn
toegestaan, dus radio's, cassetterecorders, enz. kunnen er noch wel, noch
niet, toe behoren. Dus radio's, cassetterecorders, enz. zijn wel toegestaan.
c. Het wel of niet bespelen c.q. laten spelen van een instrument wordt buiten
beschouwing gelaten. Met andere woorden, iemand die op het galmende perron
staat te trompetteren of te drummen gaat vrijuit en iemand die een
transistorradiootje ter grootte van een pakje sigaretten uitgeschakeld op zak
heeft is in overtreding. Vraag: van wie zouden de overige passagiers meer last
hebben?
d. Radio's, cassetterecorders, enz. Het lijkt een rekenkundige reeks, maar wie is
er in staat om het woordje enz. te vervangen in een adekwate opsomming die
deze reeks geen geweld aandoet? Hoort een televisietoestel erbij? Of een
zogenaamde streetwalker (waar niemand behalve de koptelefoondrager zelf
enige last van heeft), of een koelkast?
e. Er wordt slechts over stations gepraat. Zodra iemand in de metrotrein stapt
zijn alle ‘muziekinstrumenten’, spelend of niet, ineens weer wel toegestaan!
Misschien lijkt dit vergezocht, maar de verbodsbepalingen voor (brom)fietsen
en de verplichting om honden aan de lijn te houden worden op perrons èn in
treinen herhaald. En de on-zin over de muziekinstrumenten niet.
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Mijn gejeremieer zou onnodig zijn als de bepaling heel simpel luidde: ‘het is niet
toegestaan om spelende geluidsapparatuur in de stations en treinen mee te voeren.’
Maar zo'n zin is te normaal om op te vallen en heeft dan misschien wel helemaal
geen effekt op de liefhebbers van disco, punk en new wave.
R. Tweehuysen
Amsterdam

Juridisch abacadabra
Sinds enige jaren kent ons burgerlijk wetboek in het arbeidsrecht het begrip
schadeplichtig (bij onrechtmatig ontslag). Dit is natuurlijk onzin; het moet zijn:
schadevergoedingsplichtig. De wetgever speelde kennelijk het woord ‘schatplichtig’
door het hoofd. Die bepalingen staan weer op de helling, maar het schadeplichtig
wordt gehandhaafd.
Ook kennen wij sinds een aantal jaren een gerechtsauditeur bij een rechterlijk
college, een soort rechter-in-opleiding. Waarom dit half-franse woord (al staat
auditeur wel in het groene boekje)? Deze man of vrouw moet hulp verlenen, b.v. bij
het opstellen van conceptvonnissen of nota's over juridische vragen. ‘Horen’ doet
deze persoon dan juist niet. Waarom dan niet het woord ‘hulprechter’ of desnoods
‘rechtertoehoorder’?
Er is nog meer abacadabra in de juridische taal, b.v. het sepot of seponeren van
strafzaken door het openbaar ministerie. Het woord bestaat bij mijn weten niet eens
in het frans.
J.C. van Sandick
advocaat
Waalre

Van Woord tot Woord
Een toegift
Het tellen is voorbij, zei ik de vorige maand. Maar uit het november-nummer weet
u nog dat er bij tellen een toegift hoort en mag ik u zo'n toegift weigeren als u er zelf
om vraagt?
Er zijn enkele reakties gekomen op het unieke woord tachtig met zijn vreemde t-aan
het begin. Op blz. 122 van de vorige jaargang schreef ik: ‘Het nog bestaande woord
tachtig is de enige rest in een moderne Germaanse taal van deze oude manier om
de hogere tientallen te vormen.’ Ik had beter kunnen schrijven ‘de enige zichtbare
rest’. Want hoorbare resten zijn er meer in het Nederlands. Drie lezers maakten
terecht de opmerking, dat de t- bij de namen van andere tientallen zelf dan wel
verdwenen mag zijn - al komt tnegentig dialektisch tot in onze eeuw voor -, maar
dat de invloed ervan in de uitspraak nog steeds te horen is. Zo spreekt u zeven uit
met een z-, maar zeventig met een s-. Die s-uitspraak is het gevolg van de t-, waar
het woord vroeger mee begon. De t- heeft zich ook bij zestig ingedrongen, wat in
het Middelnederlands de vorm tsestich opleverde en in het huidige Nederlands de
uitspraak ‘sestech’ naast ‘zes’.
Het merkwaardige nu is, dat u veertig en vijftig ook uitspreekt alsof daar vroeger
een t- voor heeft gestaan. U begint die woorden niet met een v-, maar met een f-,
terwijl vier en vijf duidelijk een v- hebben. Dit is merkwaardig omdat het mijn bewering
dat de Germaanse talen vroeger een breuk na zestig hadden zou tegenspreken.
Toch was dat geen loze bewering. Twintig tot en met zestig zijn in het Gotisch
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gevormd met tigus ‘tiental’ (twai tigjus enz.), de volgende met -tehund (sibun-tehund
enz.). Ook in de ons direkt omringende Germaanse talen was er die scheiding na
zestig. Het oudste Oudhoogduits kende van twintig tot en met zestig het
achtervoegsel -zug, maar daarna -zo: sibun-zo, ahto-zo, niun-zo en zehan-zo. In
jonger Oudhoogduits werd het achtervoegsel -zo vervangen door -zug. In Oudengels
en Oudsaksisch zien we na zestig behalve een achtervoegsel een voorvoegsel
optreden, dat het Oudnederlands ook gekend moet hebben.
Ik vond het grappig op 21 november te ontdekken, dat deze problematiek zo'n veertig
jaar geleden ook al in Onze Taal aan
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de orde is geweest. In ons jubileumboek Taalschat is het toen verschenen artikel
over dit onderwerp opgenomen. Ik wil er wat stukjes uit citeren: ‘Het Oudsaksisch
nu vormde de getallen van 20 tot 60 met het achtervoegsel tig, maar die van 70 tot
90 met een voorvoegsel ant- of at-. Het Angelsaksisch had op dezelfde wijze tot 60
het achtervoegsel -tig en in de daaropvolgende getallen (zelfs tot 120 toe) het
voorvoegsel hund-. Dat men ant- en hund- voor varianten van hetzelfde woord
houden wil, ligt voor de hand; het (jongere) Oudsaksisch zal de, niet meer begrepen,
vorm meer verzwakt, en met het voorvoegsel ant- (in antwoord, enz.) verward
hebben.’ (blz. 9-10). ‘Wij hebben al gezien, dat het Oudsaksisch at- naast antgebruikte; blijkbaar nog verder gaande verzwakking, verschrompeling. Om een paar
voorbeelden te geven: het Angelsaksisch (oudste Engels) had hundsiofontig: 70
(dat -tig lijkt een pleonastische toevoeging!), hundaechtatig: 80; Oudsaksisch (oudste
vertegenwoordiger mede van onze oostnederlandse dialecten) had atsibunta: 70,
antahtoda: 80. Er naast komen voor: sibuntig: 70, ahtoda en ahtodig: 80; en het ligt
zeer voor de hand ook atahtoda te onderstellen, en daarnaast de mengvorm
at-ahtodig. Zo zijn uit die verscheidenheid de vormen der Saksische middelperiode:
“achtendig” en “tachtentich” naast elkaar te begrijpen (met een n erin naar analogie
van voorafgaand en volgend 70 en 90).’ (blz. 10).
Bij de verschillende Germaanse talen trad er dus duidelijk na zestig een
verandering op. Voor het oudste Nederlands hebben we geen
bewijzen/bewijsplaatsen, maar het lijkt onlogisch te veronderstellen dat het hier
anders zal zijn geweest. Tsestich zal wel een analogievorming zijn; ‘feertech’ en
‘fijftech’ zijn het zeker. In Schönfeld's historische grammatica van het Nederlands
(1970, achtste druk, blz. 153) lees ik: ‘in de Graafschap, waar s en z duidelijker
onderscheiden worden dan in 't noorden, zegt men ook sestich, soventich,
tach(en)tich, tnegentich, volgens Gallée ook fiftich, maar nog veertich.’ In het artikel
uit Taalschat staat: ‘Maar letten wij nu op de samengestelde getallen, dan treft ons
weer iets anders. Een en veertig, twee en veertig, enzovoort, tot negen en veertig
toe worden alle uitgesproken met duidelijk zachte klank v; evenzo is het: fijftig, maar
een en vijftig, vijf en vijftig, negen en vijftig. Doch na “sestig” volgen een en sestig,
enzovoort tot negen en sestig, na seventig eveneens een en seventig enzovoort.
Hier is de s-uitspraak vast door alle getallen heen’ (blz. 8).
‘Feertech’ en ‘fijftech’ zijn analogievormingen, dat blijkt uit alles. Het blijft evenwel
een niet op te lossen probleem of we moeten uitgaan van reeds in het
Middelnederlands verdwenen vormen ‘tfeertich’ en ‘tfijftich’ of dat er nooit een tgeweest is en de v- van veertig en vijftig stemloos is geworden naar analogie van
de stemloze uitspraak van de beginmedeklinkers van zestig en zeventig.
En nu ben ik echt uitgeteld!
Marlies Philippa

Bestuursmededelingen
Op de jaarvergadering van 21 november 1981 zijn als bestuurslid afgetreden de
heren ir. Th. Quené, drs. M.J.F. Donkers en mr. H.E. Phaff.
De heer Quené is lid van het bestuur sinds 1967; de laatste twee jaar was hij
vice-voorzitter. In verschillende ambtelijke functies (hij was directeur-generaal van
Ruimtelijke Ordening en later secretaris-generaal van het Ministerie van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en is thans voorzitter van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) heeft hij zich ingespannen voor
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het begrijpelijk maken van overheidstaal. Speciaal op het gebied van de Ruimtelijke
Ordening heeft hij daaraan bijgedragen.
De heer Phaff heeft ook sinds 1967 deel uitgemaakt van het bestuur. Door zijn
werkzaamheden als directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft
hij ertoe bijgedragen dat het maandblad Onze Taal ook in gemeentelijke kring
bekendheid kreeg.
Het Genootschap Onze Taal dankt beide afgetreden bestuursleden voor het vele
werk dat zij in de afgelopen 14 jaar als bestuurslid hebben verricht.
Een speciaal woord van grote erkentelijkheid is gerechtvaardigd voor de afgetreden
penningmeester. De heer Donkers heeft ongetwijfeld een record gevestigd door
ruim 25 jaar de financiën van ons Genootschap beheerd te hebben. Aan zijn beleid
is het te danken dat het abonnement steeds zo goedkoop kon blijven. Dat er
desondanks toch vaak nog financiële ruimte was voor extra activiteiten, bewijst hoe
goed hij de boekhouding heeft gevoerd. Wij zullen hem node missen.
Het bestuurslid mr. M.Th. Tegelberg is de heer Quené opgevolgd als vice-voorzitter,
en dr. D.P. den Os zal als opvolger van de heer Donkers de financiën beheren.
Als nieuwe bestuursleden zijn gekozen de heren Van Haaren en Remarque.

Hein van Haaren (Herpen, 1930) studeerde kunstgeschiedenis in Nijmegen. In 1954
begon hij zijn opgedane kennis in praktijk te brengen te Utrecht in het
Aartsbisschoppelijk Museum. Van 1956 tot 1961 was hij werkzaam in het
Bisschoppelijk Museum te Haarlem en in ‘de lieve Heer op Solder’ te Amsterdam;
daarna van 1961 tot 1965 in het Haags Gemeentemuseum als hoofd van de
Educatieve Dienst. Vervolgens werd hij Esthetisch Adviseur van de PTT en sinds
1976 is hij lid van de directie van de Staatsdrukkerij/Uitgeverij (voor uitgeverij en
vormgeving). Per 1 februari 1982 gaat hij - ijs en weder dienende - leiding geven
aan de Rotterdamse Academie voor Beeldende kunsten. De heer Van Haaren is in
het bijzonder geïnteresseerd in de relatie tussen woord en beeld, en in de
(on)mogelijkheden van beeldend taalgebruik.
Dr. J.F. Remarque (1926) studeerde scheikunde in Amsterdam en promoveerde in
Utrecht in 1958 op een biochemisch onderwerp. Na enige jaren als leraar werkzaam
te zijn geweest, trad hij in dienst van de wetenschappelijke uitgeverij van Elsevier.
In dit bedrijf bekleedde hij een aantal directionele staf- en lijnfuncties en is thans
adjunct-directeur van de Elsevier-NDU-Holding.
Gedurende acht jaar was hij lid van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse
Uitgeversbond, waarvan drie jaar als voorzitter. Hij vertegenwoordigt de Nederlandse
Boekenuitgevers in verschillende organisaties zoals de Nationale Unesco Commissie.
Hij laat niet af te ijveren voor een hygiënisch taalgebruik in de wetenschappelijke
publikaties en bij de interne communicatie van zijn uitgeverij.
Het bestuur
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[Mededeling]
■■■■■
■ Wanneer u, lezer, deze vierkantjes te zien krijgt, zal ik reeds vele personen een
gelukkig 1982 toegewonsen hebben, en hen daarmee eventueel verbieden hebben,
maar voor mij bent u op dit ogenblik de eerste. ■ Inmiddels is in mij voor het nieuwe
jaar een plan gerepen. Veel kloeg men over het verval van Onze Taal, pardon, van
onze taal. Paal en perk moeten wij aan het verval stellen, en dat dan ook gezamenlijk.
De eerste fase in ons project ‘versterking van de taal’ bestaat daarin dat de gelederen
van de sterke werkwoorden verstorken worden. Tot zover over de goede
voornemens. ■ Morg is het mindervoud van morgen, aldus Aline. ■ Gehoord de
aankondiging van een TV-documentaire, die naar de woorden van de omroeper
‘luistert naar de naam Guyana’. In het voorwoord van de documentaire werd ook
nog gerept van een filmmaker die alweer naar een mij inmiddels ontschoten naam
luisterde, en dat is dan weer helemaal in orde - maar een film zie ik nog niet luisteren.
(De vraag of je in het algemeen iets ziet, hoort of voelt luisteren, laat ik hier buiten
beschouwing). ■ Erik Slagt uit Den Haag stelt ons voor een lastig probleem. Let
goed op de volgende redenering. a Bandrecorder is een geval van contaminatie:
een Engelse taperecorder en een Nederlands bandopnameapparaat of iets dergelijks
zijn hier in elkaar verward geraakt. b Het Nederlands voor cassette is blijkbaar
cassette: cassetterecorder kan dan ook Nederlands, Engels of gecontamineerd zijn,
naar eigen verkiezing. c Wanneer cassetterecorder zich officieel burgerrecht heeft
verworven, mag dit dan niet alsnog aan bandrecorder verleend worden? ■ Aldus
ongeveer Erik Slagt. En hij gaat door. Wat zou de vertaling van cassettedeck moeten
zijn, vraagt hij zich af, en formuleert direct daarop als volgt het antwoord: ‘Wie denkt
dat dit ooit compactbandopneem- en afspeelgedeelte zal heten, kan beter
78-toerenplaten gaan draaien op een oude slingergrammofoon.’ ■ Trouwens, nu
we ons toch in de geluidswereld gestort hebben - zijn er eigenlijk meer voorbeelden
van een drievoudige synonymie als grammofoon/platenspeler/ pick-up - drie namen
dus voor één begrip - namen die elkaar in zekere zin het licht in de ogen niet gunden?
En hoe zijn we eigenlijk ooit ertoe gekomen, om record player met pick-up te
vertalen? ■ Tijdens een congres, waarin nogal over taal en derzelver pollutiën werd
gedebatterd, brak een der sprekers de staf over een krantekop met de uitdrukking
Terug naar Af. Naar 's redenaars opinie was dit een kwalijk voorbeeld van taalbederf
waaraan in dit geval sportjournalisten debet zijn. ■ Nu lijkt het mij om te beginnen
onjuist om de invoering van elke nieuwe uitdrukking af te straffen - immers, als de
uitdrukking in kwestie maar duidelijk is, voor zichzelf spreekt, hebben wij Onze Taal,
ik bedoel dus onze taal, niet eens te meer verreken? ■ Maar dan. Het onderhavige
geval is er in het geheel geen van nieuwlichterij, want de zinsnede stamt uit de tijd
dat het beginvak van het monopoliespel nog naar de naam AFluisterde en niet naar
die van het modernere START. Terug naar START klinkt ook niet, heeft in ieder
geval niet dat omineuze dat AF heeft. ■ Bij nadere beschouwing doet zich hier een
merkwaardig verschijnsel van samentrekking voor. ■ Het monopoliespel bevatte
niet de instructie Terug naar AF, maar Terug naar de gevangenis en Ga direct naar
de gevangenis. Ga niet langs AF. U ontvangt geen f 200. ■ U ziet het: AF en de
gevangenis - de volksmond heeft ze op één hoop gegooid. ■ Toch taalvervuiling
dus? Ik weet het niet. Hoe meer ik erover nadenk, hoe minder ik er van afweet. In
ieder geval moet het een taaldaad van de eerste orde geweest zijn om de naam AF
te bedenken voor een vertrekpunt, en duizenden taalgenoten, zonder protest
hunnerzijds, tijdens het spel dit woord in die betekenis te laten gebruiken. ■ Laatst
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kwam ik zomaar het woord bakvis tegen; en jawel, daar hebben we weer een
plurisynonymie - de goede vooroorlogse Backfisch die na de oorlog verslagen werd
door teenager, tiener en puber. Ik zie dat u thans onmiddellijk in de pen klimt om
mij te vertellen dat de laatste drie woorden niet sekse-onderscheidend zijn, waar
bakvis uitsluitend op meisjes betrekking had. Alstublieft, bespaar u die moeite. Ik
ben voor geen rede vatbaar. ■ Zo dikwijls smak ik u, mijn eigen mening goed te
onderscheiden van die van door mij geciteerden. ■ Doch gij loostert niet.
P.C.U.d.B.
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Taal en politiek
Democratie is publiciteit. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om gedachten of
gevoelens te openbaren. Gedachten en gevoelens zijn, voorzover de denker of
voeler het wil, een openbare zaak. De hoeders van de politeia zijn dus ook
verantwoordelijk voor het instrument van gedachten en doeleinden, de taal.
Helaas, niet alleen hun denkbeelden en strevingen, ook hun taalgebruik staat
onder kritiek. ‘De taal van Den Haag’, begint Renkema zijn proefschrift, ‘is voorwerp
van aanhoudende kritiek. Talrijk zijn de klachten over vaag, onpersoonlijk, omslachtig
en ouderwets taalgebruik’.
In wat volgt blijkt dan de toets de klacht te verzachten, zij het niet weg te nemen.
Toevoeging van de historische dimensie zou wellicht nog meer reden tot hoop
gegeven hebben. Politici en ambtenaren zijn tegenwoordig bijna net gewone mensen.
Ik wil dit, als vertegenwoordiger van het parlement, voornamelijk toelichten aan
de hand van gesproken taal. Ik begin echter met een opmerking over geschreven
teksten en wel hierom.
Renkema bestudeerde schrifturen van ambtenaren, zij het onder
verantwoordelijkheid van bewindslieden. Kamerleden en ministers geven de politiek
haar stemmen. Periodiek evenwel treedt een pauze in, namelijk tijdens
Kabinetsformaties. Vroeger heerste dan de stilte van het geheim, nu geldt de stilte
van het geschrift. De bouwstenen, afspraken, accoorden, grondslagen, programs
nemen toe in tal en last. Maar tevreden zijn de burgers niet. Hun ergernis over
geheimzinnigheid gaat gepaard met argwaan over wijdlopigheid. Hoe uitvoeriger
de onderhandelaars zich verantwoorden, hoe luider klinkt het oordeel, met
toenemende kracht van verwerping: vaag, wollig, versluierend.
Toen ik werd uitgenodigd tot medewerking aan dit symposium, heb ik eerst geaarzeld.
Immers ik had pas nog een artikel gepubliceerd in het tijdschrift. ‘Jawel’, zei men,
‘maar je hebt vast wel iets te zeggen over de woordenkraam van deze zomer’.
Welnu, ik grijp de gelegenheid aan om het populaire oordeel over lubberiaans proza
- laten wij het kind bij de naam noemen - te bestrijden.
Ik neem daartoe die passage in het regeeraccoord, die betrekking heeft op het
financieringstekort. In een uitvoerige alinea komt de invloed daarvan ter sprake op
de bestedingen, de werkgelegenheid, de rente, de investeringen, de bouw, de
schuldpositie. Lubberiaans gebabbel? Het zij zo. Maar waar het op aan komt, is de
conclusie:
‘Afgesproken wordt het financieringstekort snel met 2% te verminderen.
Dit resulteert in 4,5% als structureel niveau’.
Deze tekst is glashelder. Vrolijkheid achteraf om de schrijver is misplaatst. De
moeilijkheden begonnen pas nadat de veronderstelde uitgangspositie veel slechter
bleek te zijn dan 6,5%. Schuld heeft niet de beheersing of de verloedering van de
taal, maar de ontreddering van het beheer der financiën.
Inmiddels heeft de nieuwe situatie na veel praten en schrijven tot nieuwe afspraken
geleid. Het openbare debat is hernomen. Helaas te laat om in deze toespraak te
verwerken. Ik had, ter gelegenheid van uw gouden jubileum, de algemene politieke
beschouwingen van 1931 willen vergelijken met die van 1981. Ik heb me nu bepaald
tot verleden jaar.
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Een halve eeuw parlementaire taal
Veel is in die halve eeuw veranderd. De parlementaire taal legt er getuigenis van
af. Verscheidene problemen en sommige oplossingen zijn dezelfde gebleven.
Economische teruggang plaagt ons opnieuw. Socialisten wensen nog steeds een
planmatig beleid, rechtse partijen staan er afwijzend of sceptisch tegenover. Minister
De Geer wil de ambtenarensalarissen verlagen, de SDAP prefereert een
vermindering van de oorlogsbegroting met 25%. De liberaal Knottenbelt noemt
dreigende straatbetogingen ondemocratisch. Links schermt met de wil der
volksmassa's.
Maar wat veranderde, dat is dat het volk inderdaad meer te zeggen kreeg in deze
halve eeuw. Overheidsmacht stond toen in de kinderschoenen, nu omvat de
collectieve sector meer dan de helft van de nationale middelen. De staat is naar de
mensen toegekomen. Velen mogen zich nog onmachtig voelen, ontrecht zijn zij niet
meer.
Voor de openbare gedachtenwisseling heeft dit drie gevolgen. Men kan niet meer
volstaan met betogen, men moet beslissen, beheren, zo men wil beredderen.
Daardoor is de taal enerzijds concreter geworden, maar doorspekt met vakjargon;
anderzijds huiselijker, minder snorkerig. Wij pakken de kiezers niet meer met
boetepreken en heilsbeloften. Wij zijn gehouden tot zichtbaar en voelbaar zaken
doen. Politiek is een roeping gebleven, maar bovendien een vak geworden. Het
gebruik van vaktermen is daardoor onvermijdelijk. Van de weeromstuit doen wij zo
gewoon mogelijk, soms op het infantiele af, terecht bevreesd dat het volk ons niet
zal begrijpen. En daarbij richten wij ons meer en meer tot het gehele volk, niet alleen
tot de bij voorbaat overtuigde aanhang. Dit beroep op de zwevende kiezers verkleint
de onderlinge geschillen.
Ik geef enkele citaten van vijftig jaar her. De communist De Visser:

‘Terwijl de wereld van het kapitalisme in chaos en verwarring ten onder gaat en wij
de actieve krachten aan het formeeren zijn om de laatste grondslagen van het
kapitalisme te vernietigen, is men in de Unie der Socialistische Sovjet-Republieken
bezig aan den opbouw van het communisme op een wijze en in een gangmaat,
waarvan zelfs de grootste tegenstanders moeten getuigen, dat het wonderbaarlijk
is, wat daar onder de dictatuur van het proletariaat wordt volbracht... Bij den
roofaanval op de massa zijn de vakvereenigingsbonzen bereid de verslechteringen
tot stand te helpen brengen onder één voorwaarde, dat zij in de maatregelen slechts
worden gekend.’
Zo spreekt Marcus Bakker niet.
De staatkundig-gereformeerde Kersten:

‘De ontstane crisis is ook daarom te scherper, omdat zij zoo onverwacht ons
overkwam. Wat was in de regeering der volkeren merkbaar van een bouwen op
God's ordinantie? Schier niets. Men verstoutte zich den vermetelen kamp tegen
God aan te binden... Het moet een gruwel geacht, dat vele vrouwen den man
verdrongen hebben met zijn arbeid... Het is dure roeping der Overheid het volk, dat
den rand des afgronds nadert, terug te roepen tot Gods woord.’
Noch Ir. Van Rossum, noch Ds. Abma slaan zo'n hoge toon aan.
De liberaal Knottenbelt:
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‘De noodzakelijkheid van versobering dringt zich reeds onafwijsbaar op aan tal van
kringen onzer samenleving en ook de arbeidersklasse zal hetzelfde ervaren. Prettig
is dat aanvankelijk niet, maar een
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troost is het, dat meer eenvoud het levensgeluk van een volk niet behoeft te
verminderen, ja, misschien kan bevorderen.’
Een dergelijke neerbuigende toon doet het niet in de VVD. Integendeel, zij is
jarenlang kampioen van koopkrachtpolitiek geweest.
De socialist Albarda:

‘Wij hebben de crisis gekenschetst als een van de normale conjunctuurinzinkingen,
aan het kapitalisme eigen, voortgebracht door de immanente krachten van de
kapitalistische voortbrengingswijze en met strenge regelmaat onverbiddelijk
terugkerende... De menschheid nadert tot het alternatief: ondergang of socialisme.’
Hoe anders klinken tegenwoordige betogen voor maakbare groei na duels op de
vierkante meter.
De katholiek Aalberse:

‘De internationale solidariteit van de volkeren blijkt steeds duidelijker. Een oppositie,
die uit den volksnood politieke munt tracht te slaan, is erger dan politieke
valschemunterij.’
Men ziet, het woord solidariteit is niet van socialistische, doch van katholieke komaf.
Maar tot verheldering van politieke overeenkomsten en geschillen draagt het niet
bij.
Nog afstandelijker betoont zich ministerpresident Ruys de Beerenbrouck:

‘Er zal nauwelijks een wereldbeweging zijn te noemen, welke aan de menschelijke
ziel en haar behoeften zoo weinig wist te bieden en welke den menschelijken aard
zoo weinig tot onderwerp van belangstelling heeft gemaakt als de socialistische
beweging.’
Zo bejegenen wij elkander niet meer.
Met de neus op de feiten, geroepen tot verstrekkende beslissingen; tegelijkertijd
door binnenlandse krachtsverhoudingen en het besef van buitenlandse
afhankelijkheid genoopt tot bescheidenheid, spreken huidige parlementariërs meer
ter zake, technischer, vervelender en aanzienlijk minder onuitstaanbaar.
Dolgraag zou ik de geciteerde passages hebben laten horen met het telkens
daarbij passende stemgeluid. Helaas, de eerste bewaarde opname uit de Kamer
dateert van 1951. Toch heb ik iets opgedoken. Het audio-visuele archief van de
Stichting Film en Wetenschap te Utrecht beschikt over vele platen en banden ook
uit de vooroorlogse tijd. Sta mij toe, daarvan een paar voorbeelden te laten horen.
Allereerst een radiorede van minister-president Colijn met nieuwjaar 1936.

‘Ziet men dit nu in het kader van een geheel volk, dan wil dit allereerst zeggen, dat
de verdeeldheid die er is zo min mogelijk naar voren mag komen, omdat een volk
zijn volle kracht, die het thans meer dan ooit nodig heeft, niet kan benutten als ze
door tweedracht verscheurd wordt. Nu is juist op dit punt de toestand in Nederland
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niet verheugend. Ik doe niet mee met hen die van oordeel zijn, dat er geen politieke
partijen behoorden te bestaan. Integendeel! Die partijen toch zijn het zichtbare
bewijs van een geestelijken adeldom die gekenmerkt wordt door het bestaan, door
het dulden, door het vrij getuigen van meningsverschillen in de wereld van het
denken. Maar wel sta ik in het voorste gelid dergenen die manend roepen dat thans
onder den druk van grote gemeenschappelijke nood die verschillen niet toegespitst
mogen worden, dat men ze zelfs tijdelijk wat naar den achtergrond moet brengen
om de grootste vrucht te kunnen oogsten van het gemeenschappelijk uit te voeren
reddingswerk.’
Het paternalisme ten voeten uit. Vader staat zijn kinderen wel een eigen mening
toe, mits zij die niet doorzetten. Sommige leiders zijn gebaat met depolitisering door
de lof te zwaaien van geestelijken adeldom, die ver boven het strijdgewoel verheven
is. Nu mag men niet zeggen dat Colijn de strijd meed. Daarom een tweede fragment.
In maart 1936 licht hij toe, waarom een groep militairen niet met groot verlof zal
gaan.

‘Ik hoop en ik vertrouw zelfs dat de aanhouding van de dienstplichtigen die anders
binnen enkele dagen naar hunne haardsteden zouden terugkeren, van zeer korten
duur zal kunnen zijn. Binnenkort zal de toestand zich wel duidelijker gaan aftekenen.
En verloopt de strijdvraag zoals de Regering denkt dat zij vermoedelijk verlopen
zal, dan zal de bijzondere maatregel die nu genomen wordt, weer spoedig tot het
verleden behoren. Daarom maan ik nog eens aan om zich niet te laten verontrusten.
Het is beter dat men later getuigen moet dat de Regering wel heel erg voorzichtig
is geweest, dan dat haar, met hoe geringe kans ook, later verweten zou kunnen
worden dat ze gedut had in een tijd dat waakzaamheid plicht was. Ik verzoek den
luisteraars dan ook om wanneer zij straks hunne legersteden opzoeken, even rustig
te gaan slapen als zij dat op andere nachten doen. Er is voorshands nog geen
enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. En daarmee, geachte luisteraars, laat
ik u over aan de verpozing die de radio u pleegt te bieden. Goedenavond.’
Gelukkig duttend land met zijn haardsteden en legersteden en de verpozing van de
radio met Colijn en Bob Scholte. Men moet inmiddels niet denken, dat na 1945 een
geheel nieuwe tijd aanbreekt. Luister naar de woorden en de stem van Romme,
professor Romme, december 1946.

‘Rijksgenoten, landgenoten!
De Kamer heeft zich gisteren verenigd met het voornemen van de Regering om
het politieke accoord van Linggadjati aan te gaan. De fractie van de Katholieke
Volks Partij heeft, al was het dan slechts haar grootst mogelijke meerderheid, daarbij
den doorslag gegeven. Zij heeft daarbij nog een tweede ding gedaan: bevorderd
dat de juiste inhoud en de juiste betekenis van het politieke accoord uit de doeken
zijn gedaan en dat duidelijk is komen vast te staan wat dit accoord wel en ook wat
dit niet omvat, waartoe beide partijen zich wel en waartoe zij zich niet verbinden.
Maar alvorens daarop in te gaan, wil ik eerst vaststellen, dat de fractie met haar
houding is ingegaan tegen wat velen in den lande, zeer velen in den lande en
daaronder zonder enigen twijfel zeer vele leden en aanhangers van de Katholieke
Volks Partij, van haar hadden verwacht of althans gehoopt.’
De KVP had Linggadjati uit- en aangekleed. Maar in stede van daarop in te gaan,
wil ik vaststellen dat deze galm ingaat tegen wat velen in den lande, zeer velen in
den lande en daaronder zonder enige twijfel zeer vele leden en aanhangers van
het Genootschap Onze Taal verwachten of althans hopen. Is dat alles ouderwetse
kanseltaal? Stellig, maar de kansels stonden niet alleen in christelijke kerken. De
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socialisten konden er ook wat van. Enkele dagen na München gedenkt Albarda
zijn zilveren Kamerlidmaatschap. Op een huldiging door de partij reageert hij dan
als volgt.

‘Partijgenoten,
Ik moet mij zelf bedwingen om niet aanstonds woorden van dank te spreken voor
de hartelijke bejegening die mij van den voorzitter en van u allen is te beurt gevallen.
Ik moet mij zelf bedwingen omdat ik geloof dat het meer in overeenstemming is met
de orde van deze vergadering wanneer ik mijn dankwoord bewaar tot het laatst; dat
het meer in overeenstemming is ook met de bedoeling van den voorzitter, wanneer
ik nu overga tot het uitspreken van een korte rede over den internationalen politieken
toestand.

Onze Taal. Jaargang 51

16

Ook daarbij moet ik mijzelf bedwingen, want het kost ons moeite, ja het uiterste
zelfbedwang, om over de grote gebeurtenissen van de laatste weken rustig te
spreken. Als wij ons terugdenken in de spanningen van die hevig bewogen dagen
en als wij de aandoeningen weer oproepen die ons in de uren van de ontknoping
hebben aangegrepen, dan stormt het in ons, in u even hevig als in mij.’
Albarda was een aardige, enigszins verlegen man. En zonder twijfel meende hij wat
hij zei. Hij blies zich niet bewust op. Niettemin, ook zijn toon en zijn woordkeus zijn
voltooid verleden tijd.
Onuitstaanbaar voor onze oren noemde ik de taal van die tijd. Die van nu is meer
ter zake, technischer, vervelender. Ik geef een serie vaktermen uit de algemene
beschouwingen van 1980:

polarisatie, relatienota, georiënteerde markteconomie, kwartaire sektor, volumebeleid,
aftopping van en vloer in de prijscompensatie, secundaire inkomensverdeling,
inflatieneutrale belastingheffing, het doorschuiven van de structurele dekking,
arbeidsinkomensquote, spaarquote, huurquote, huurwaardeforfait, huurharmonisatie,
dynamische kostprijshuur, nonproliferatie, flexible response, SALT, MBFR.
Dit is een boeketje uit algemene beschouwingen, niet uit een specialistisch
symposium!
Politici wordt dikwijls verweten dat zij te moeilijk zouden spreken. Ik geef toe, de
meeste Nederlanders kunnen niet alles navertellen. Maar ik daag iedereen uit, de
zojuist opgesomde begrippen te vertalen zonder, hetzij hun betekenis geweld aan
te doen, hetzij te vervallen in langdradige uitweidingen.
Helaas hebben sommige parlementariërs wat dit betreft toch last van valse
schaamte. Zij willen, mede onder invloed van de moderne media, zoveel mogelijk
mensen bereiken, niet alleen de eigen zuil, maar allen. En het onvermijdelijke
technische jargon trachten zij dan goed te maken met kneuterig gebabbel. Ik zal
niet zo flauw zijn dit te illustreren door de een of andere backbencher te plagen. Ik
put wederom uit algemene beschouwingen van de voormannen.
Den Uyl:

‘Het Kabinet heeft beleidsvoornemens op tafel gelegd... Een kerngedachte van het
WRR-rapport wordt de nek omgedraaid... Een serieuze poging van het Kabinet met
een eigen invulling te komen bleef uit... Wij kozen voor een effectieve nullijn voor
modaal... De minima leveren meer in dan viermaal modaal... Het is een goed
uitgangspunt dat de overheid haar beide petten uit elkaar houdt... De
maatschappelijke hervormingen zijn op een laag pitje gezet... De bestuurbaarheid
van de samenleving is mijn invalshoek... Het Kabinet heeft de laagstbetaalden door
de nullijn laten zakken... Het verwacht dat de Kamer knopen zal doorhakken in het
vacuüm.’
Lubbers:

‘De economie dichter bij de mens brengen... Velen zullen zinvol voor haar of hemzelf
en voor de samenleving kunnen zijn... De regering zou nieuwe aanzetten kunnen
geven... Wij waarderen de voorstellen positief.. De WRR-aanpak hoeft niet met lege
handen te starten... Wij eten de toekomst van onze kinderen op... Wij zullen
vrijmoedig bouwstenen voor het overleg op tafel leggen, fundamentele invalshoeken
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om samen tot de broodnodige beperking van arbeidskosten te komen... Artikelen
aan het gebruik waarvan kritische kanten zitten... Wij vragen weer een stuk
beleggersbouw te organiseren... De aanpassing van Spierenburg... Daar moeten
wij op inspelen... Wij zien behoud van koopkracht niet zitten.’
Maak ik het mij gemakkelijk? Iedereen weet toch dat Den Uyl een drammer is en
Lubbers een wolwever? Er zijn ook veel betere sprekers. Zo heeft de heer Van Agt
enkele weken geleden bij de aanbieding van een aan hem gewijd boekje gezegd,
dat ‘de taal vervuild wordt door grauw gezwam, halfgaar geneuzel en warrig
gewauwel.’ Dat liegt er niet om. Laten wij dit oordeel eens toetsen aan de rede van
de minister-president in hetzelfde debat waaruit ik eerder citeerde:

‘Wij zouden zwartepieten hebben doorgespeeld... Deze vergelijking is best
interessant... Beste mensen, zo komen wij er niet uit... Ik heb in mijn antwoord niet
het hele betoog meegenomen... De wenselijkheid om weer een fabriek voor rollend
materieel van de grond te tillen... Ik kan me in die filosofie heel goed vinden... Het
overleg vindt plaats in een positieve atmosfeer.’
Grauw gezwam, warrig gewauwel? Neen, de bedoelingen zijn duidelijk genoeg.
Maar sapristi, halfgaar geneuzel is het wel. Ik maak er Van Agt geen verwijt van.
Het is moeilijk zich te onttrekken aan taalgebruik in de omgeving, een omgeving die
niet beperkt blijft tot de politiek, maar de gehele openbaarheid omvat.
Zorgvuldig spreken is verdacht. Aandachtig luisteren wordt niet zeer gewaardeerd.
Bijgevolg acht men het geoorloofd, ja verplicht, veel te interrumperen. Buitengewoon
sterk behoeven die interrupties niet te zijn. Het is al heel wat, wanneer men zelf de
aandacht trekt en het betoog van de tegenstander vergruist. Hoe het anders kan,
wil ik toelichten met een uitbarsting van Drees in die eerste Kamervergadering, die
radioluisteraars konden volgen.

‘Mijnheer de Voorzitter! Ik wens in hoofdzaak een kort woord van protest te doen
horen tegen de wijze waarop de heer Oud gemeend heeft in vierde termijn te mogen
spreken. Mijns inziens was die wijze van spreken beneden de waardigheid van de
Kamer en beneden de waardigheid van de heer Oud. Plotseling komt hij met een
algemene aanval op het Kabinet, op punten die in het geheel niet in het debat ter
sprake zijn gebracht. Mijns inziens is dit alleen te verklaren uit de omstandigheid,
dat hij gevoelt hoe zwak hij heeft gestaan in deze gedachtenwisseling, hoe ongunstig
over zijn houding wordt gedacht in deze vergadering en hoe ongunstig de weerslag
daarvan zal zijn, nationaal en internationaal, hoe lichtvaardig hij is opgetreden
tegenover een geestverwant, die als minister van Buitenlandse Zaken Nederland
in internationale zaken een nieuw prestige heeft gegeven.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Oud heeft lang het woord gevoerd in deze
beraadslagingen. Hij heeft daarbij nauwelijks aangeraakt het belang van
Nieuw-Guinea, het belang van Nederland, het belang van Indonesië. Hij is erin
geslaagd vijf kwartier te spreken uitsluitend over formele aangelegenheden. En
daarbij heeft hij getracht, het te doen voorkomen alsof de Regering zou hebben
gehandeld tegen haar toezeggingen in. Het tegendeel is, naar mijn mening, afdoende
aangetoond. Desondanks stuurt de heer Oud op deze gronden aan allereerst op
het heengaan van zijn geestverwant die zich van zijn taak op zo'n voortreffelijke
wijze heeft gekweten. En nu dit alles al te zwak blijkt, wordt plotseling de
defensiekwestie erbij gehaald en zelfs de beschuldiging dat wij geweken zouden
zijn voor de druk van de vakverenigingen bij beraadslagingen over een loonkwestie.
Mijnheer de Voorzitter, zaken die onmogelijk op dit ogenblik behandeld kunnen
worden. Wat het laatste betreft, wil ik alleen zeggen, dat er een volkomen normaal
beraad met de Stichting van de Arbeid heeft plaatsgevonden en dat de moeilijkheden
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hoofdzakelijk lagen eerst tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Wat het
defensiebeleid betreft, wijs ik erop dat onze internationale betekenis opzettelijk van
onze kant nog dezer dagen bij de begroting
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van Buitenlandse Zaken is besproken en dat, indien de heer Oud zo'n grote bezwaren
had gehad, hij deze zakelijke kwestie op dat ogenblik had moeten bespreken en
niet op het laatste moment, als het schot van de vluchtende nog dit op ons had
moeten lossen.
Beneden de waardigheid van de Kamer. Hoe lichtvaardig is hij opgetreden. Hij is
erin geslaagd te spreken uitsluitend over formele aangelegenheden. Het schot van
de vluchtende. Zo worden van dik hout enige planken gezaagd.
Ik vond het aardig, dit te laten horen als een eerbewijs aan de vechter Drees, die
te vaak wordt afgeschilderd als een wijze opa. Maar vooral wil ik erop wijzen, dat
Oud de tirade zwijgend aanhoorde. Zo ging dat toen. Men kon de vreselijkste dingen
tegen elkaar zeggen, maar men wachtte op zijn beurt. De discussie werd er alleen
maar scherper en dus boeiender door.
Ik ben u dankbaar dat u zo lang zonder interrupties naar mij hebt willen luisteren.
D. Dolman
voorzitter Tweede Kamer

Ons Taaltoernooi
Opstel
Het tafeltje
Het uitzicht vanaf de twaalfde verdieping is beslist niet zoals zij het zich had
voorgesteld. Ze had gedacht van een prachtig uitzicht te kunnen genieten, maar
alles wat ze ziet is de wand van de grote grijze blokkendoos aan de overkant.
Teleurgesteld loopt ze naar het andere raam. De hemel is loodgrijs; de oranje daken
van de nieuwbouwwijk steken er hel tegen af.
Op tafel staan twee glazen. Ze glimlacht even. Het is hun eerste avond samen.
Ze is beslist een beetje nerveus maar laat hem dat niet merken.
Zwijgend loopt ze langs het meubilair, witte boekenkasten, een ronde tafel met
drie stoelen, een televisie en een bijzettafeltje. Ze raakt het even voorzichtig aan.
Het is zwart, en heeft vier scherpe hoeken.
Een van de hoeken dringt diep in haar handpalm als hij binnenkomt. Snel komt
ze overeind uit haar gebukte houding en loopt naar de tafel. Hij schenkt iets in.
‘Zoveel?’ ‘Ja.’ En dan: ‘Bedankt’.
Het gesprek vlot niet erg. Ze is zenuwachtig en kan de goede toon niet vinden.
Door het raam ziet ze een flat. Het regent en de lucht is grijs. Hoe kan hij in 's
hemelsnaam wat in mij zien? denkt ze. Ik ben niet leuk. Ze schrikt op als ze haar
naam hoort vallen. Wat heeft hij gevraagd?
‘Ik zelf heb twee oudere broers’, gaat hij voort. ‘Vroeger vond ik dat niet leuk. Ze
wisten alles altijd zoveel beter, ze konden alles beter en ze deden alles beter. Dat
was natuurlijk niet leuk.’
Haar blikken dwalen af naar het zwarte tafeltje. Ik had een zusje, wil ze zeggen,
maar ze kan het niet.
‘Ik heb geen broers of zusters’, zegt ze zachtjes.
‘Dat lijkt me saai.’
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‘Toch is er genoeg gebeurd in mijn leven zónder hen. Ik heb het nooit erg
gevonden, alleen met een vader en moeder.’
Er valt een korte stilte.
‘Je hebt wel wat gemist, denk ik zo.’ Het komt er een beetje onbenullig uit.
Fel kijkt ze hem aan. ‘Ik heb niets méér gemist dan een ander.’
Hij is in de keuken bezig met het avondeten. Ze hoort hem rammelen met pannen
en bestek. De televisie staat aan en laat haar een stad in India zien. Er worden
beelden getoond van een groot gezin: vader, moeder, een oude oma en negen
kinderen. Ze hebben honger, ze slapen met z'n allen in één vieze kamer en twee
kinderen zijn ziek. De jongsten van het stel schijnen het niet door te hebben. Ze
kijken recht in de camera en spelen even ongedwongen als anders. Het zijn een
jongen en een meisje. Plotseling komt haar een ander beeld voor ogen. Haar moeder
staat op en loopt glimlachend naar de deur. Er is veel bezoek, familie en kennissen;
er wordt druk gepraat, gelachen en gedronken. Ze ziet haar vader, haar zusje en
de buurjongen. Haar moeder maakt blij verrast een zwaar pakket open. Het is een
nogal klein, rechthoekig en zwart tafeltje met vier scherpe punten. Haar zusje gaat
er lachend bovenop staan. (Niet doen, zei haar moeder toen, straks val je).
Haar zusje was wel vaker gevallen. Van een schommel, van haar fiets, van de
trap. En elke keer was er iets naars met haar gebeurd: een been gebroken, een
arm, een gat in haar hoofd.
Maar nu is ze hier. Ze is verplicht te lachen, te praten, te drinken en te eten. Ze is
van zenuwachtig nu bàng geworden. Het smaakt haar niet, maar ze durft het niet
te zeggen. Ze eet alles op en wordt misselijk. De koffie kan er nog net bij. Samen
gaan ze voor de televisie zitten. Het programma is niet leuk, maar ze dóét alsof het
leuk is. Ze wil blijven kijken, ze durft niets anders te gaan doen. Ze is bang,
doodsbang. Het zwarte tafeltje staart haar aan. Het lijkt door de witte achtergrond,
wel een grote, boze pupil. Een rechthoekige pupil.
En dan ziet ze plotseling haar buurjongetje weer. Hij eet taart. Haar zusje sluipt
van achteren op hem af en geeft hem een duw. Hij verslikt zich, hoest, en draait
zich boos om. Haar zusje vlucht. Ze rennen als gekken door de kamer. Maar ze
zien het tafeltje niet...
Eerst schrikt ze. Dan snauwt ze: ‘Blijf van me af!’ Ze had het verwacht, en er eerst
op gehoopt.
‘Sorry’, zegt hij, terwijl hij zijn handen terugtrekt. Ze kijken zwijgend verder. Haar
hart klopt nog in haar keel.
Na een tijdje vraagt hij: ‘Wil je iets drinken?’ Hij schuift het zwarte tafeltje aan en
plaatst er een glas op. Hij laat haar zelf inschenken.
Het tafeltje staart haar aan. Ze morst rode wijn, want haar handen beven.
En dan verandert de wijn in bloed. Bloed van haar zusje. Ze is bang, begrijpt het
niet. De mensen staan zwijgend om het lichaam heen (wat is er gebeurd, vraagt ze
aan haar moeder. Deze opent langzaam haar mond, maar kan geen geluid
voortbrengen). Haar vader jaagt de gasten weg. Sommige mensen huilen. Zij zelf
moet met haar oma mee.
Waarom moet ik er juist nú aan denken. Waarom juist deze avond, die nu helemaal
verpest is.
Ze schudt haar hoofd en huilt. Ze staat op en loopt langzaam om het tafeltje heen.
De deur slaat ze met een klap dicht.
Buiten is het donker. Een eindje van de flat af draait ze zich om. Op de twaalfde
verdieping steekt een klein figuurtje zwart, tegen het licht daarachter, af.
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Lekepraat over vaktaal
Dames en heren. Ik ben uitgenodigd, iets te zeggen over - ik citeer de brief van uw
genootschap - ‘de al of niet noodzaak van de taal van specialisten’, wat ik nu maar
de vaktaal in het algemeen noem. U zult mij niet kwalijk nemen dat ik vooral zal
spreken over de vaktaal van de jurist en dan nog alleen over een deel daarvan. Ik
weet niet veel over de vaktaal van andere specialisten. Ik denk dat bij voorbeeld
tussen chirurgen in ziekenhuizen een eigen taal wordt gesproken die niet voor de
oren van de patiënten is. Het is hun niet kwalijk te nemen. Tussen vakmensen duidt
het gebruik van codewoorden in de trant van ‘hoeveel blindedarmen heb jij dit jaar
gehad?’ niet op harteloosheid. Wat het juristenvak betreft: ik ben nooit notaris of
deurwaarder geweest en kan dus alleen maar putten uit eigen ervaring in wetgeving
en rechtspraak.
Ik vermoed echter dat wat ik zal zeggen, zich meestal laat generaliseren voor
andere beroepen. Natuurlijk wijs ik dan toch aan mijn beroep een speciale plaats
toe. Wie doet dit niet? Eigenlijk komt geen mens zijn leven door zonder met de
juridische vaktaal ook maar enige aanraking te hebben gehad, waarbij zijn belang
rechtstreeks betrokken bleek.

Juristentaal
Wanneer ik nu onze aandacht op de juristentaal richt, moeten wij een paar
onderscheidingen aanbrengen: - allereerst tussen gesproken en geschreven taal;
- vervolgens binnen de gesproken taal tussen juridische vaktaal en de taal van de
juridische coterie. De juridische vaktaal is vrij sterk geformaliseerd en stabiel. De
taal van de juridische coterie kan sterk onderhevig zijn aan culturele wisselingen
en modeverschijnselen. De vragen die voor vanochtend rijzen zijn: welke invloeden
hebben aan de juristentaal haar eigen karakter gegeven? waar is het vaktaaltje
eigenlijk goed voor? kunnen wij, moeten wij er af?
Er zit wel beweging in. Zo lijkt het mij toe dat wij in het externe verkeer, dus tussen
juristen en ‘leken’, langzamerhand een beetje afkomen van de gesproken juristentaal.
Het woord ‘leken’ is in het recht een belangwekkend woord met een wat klerikale
klank. Dit woord herinnert aan de tijd dat men juristen zag als priesters van het recht
en de burger als de eenvoudige leek die in die kerk het ware geloof van de priesters
maar had te ontvangen. Tegenwoordig zien wij dit een beetje anders. Het
rechtersberoep, dat mij zo lief is, laat zich naar mijn smaak eerder vergelijken met
een ander eerzaam beroep, namelijk dat van de sanitaire welzijnswerker oftewel
de vuilnisman: beide groepen zijn ambtenaren en beide groepen van ambtenaren
moeten de rommel die anderen hebben gemaakt, opruimen.
Misschien ben ik wat overgevoelig. Wie denkt er nu nog aan een priesterlijke
functie van de rechter, wanneer wij bijvoorbeeld discussiëren over het voor en tegen
van lekenrechtspraak, dus rechtspraak door een jury of door rechters zonder een
universitaire graad in de rechten?

Andere vaktalen
Met het onderwerp van vanochtend heeft deze lekenkwestie wel iets te maken. De
rechtstaal is een min of meer geformaliseerde gewone taal. En als men denkt aan
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wetsvoorschriften ter bescherming van de kwaliteit van ons brood, van onze lucht
of van ons drinkwater, dan is de rechtstaal een geformaliseerde vaktaal ontleend
aan andere wetenschappen, bijvoorbeeld aan de scheikunde. Wat de
geformaliseerde gewone taal aangaat: de deelneming van leken aan rechtspraak,
zoals men bij voorbeeld in Engeland nog kent, dwingt de jurist, zijn vaktaal zo dicht
mogelijk bij de spreektaal van de juryleden te houden; anders komt er niets van
terecht. Zodra echter andere vaktalen in het recht, bij voorbeeld chemische vaktaal,
in het spel komen, lukt dit niet meer.
Een willekeurig gekozen voorbeeld. Ik haalde uit de kast van de wetten in mijn
kamer de waterleidingwet. Deze wil ons aan deugdelijk drinkwater helpen. Daartoe
is wetenschappelijk toezicht nodig op de kwaliteit van het drinkwater. Ik lees,
bladerend in deze wet, in bijlage B inzake de fysische en chemische onderzoekingen
van drinkwater behorende bij het waterleidingbesluit over reagentia bij de bepaling
van de kleur van het water. U weet wel dat, als het water uit de kraan bruin wordt,
u denkt dat er ijzer in de grond zit. Als het blauw wordt, wordt u zenuwachtig. De
kleur behoort dus tot de kwaliteit van het drinkwater. Ik lees in een wettelijke tekst
hierover het volgende:
‘III. Kleur
1. Reagentia
Standaard-kaliumplatinacobaltchloride: los 1.245 g K2PtCl2 en 1 g CoCl2. 6H2O
in een mengsel van 100 ml HCl s.g. 1,19 en 200 ml gedistilleerd water op en vul
met gedistilleerd water tot 11 aan. Deze oplossing heeft een kleur van 500 eenheden
van de platinacobaltschaal.’
Ik ga maar niet verder; u schenkt mij de rest.
Het is interessant, het taalprobleem in het externe verkeer tussen juristen en
leken, waaronder ook het grote publiek te rekenen is. Men kan daarin de vaktaal,
afgezien van de gevallen waarin andere vakdisciplines, zoals de chemie een rol
spelen, een heel eind missen, als men maar wil. Wij kunnen dus vertalen. Wij kunnen
de vaktaal een heel eind missen, maar niet helemaal. Hierop kom ik straks terug.

Gesproken vaktaal intern
Ik kom eerst bij de interne gesproken vaktaal tussen juristen onderling. In dit interne
verkeer handhaaft zich, gelijk in elke beroepskring - zie hetgeen ik zoëven zei over
chirurgen - het gebruik van tal van codewoorden en antiquarische uitdrukkingen die
de buitenstaanders niet kunnen begrijpen. Dit is een misschien te vermijden, maar
totaal ongevaarlijk verschijnsel, dat bovendien de charme heeft, een gevoel van
incrowd-veiligheid te bieden, waaraan ieder wel eens behoefte heeft. Ik geef u drie
voorbeelden van de taal van juristen onderling.
In mijn jonge jaren in Rotterdam gebruikten advocaten in pleidooien nogal eens
vaklatijn. De eventueel aanwezige cliënten waren daardoor misschien wel
geïmponeerd, maar begrepen er natuurlijk niet veel van. Soms was dit taaltje ook
wel wat bizar. Zo zei en misschien zegt zo'n advocaat nòg wel in plaats van de
woorden ‘hetgeen niet het geval is’ kortweg: quod non. Bijvoorbeeld: ‘Mocht
U-Edelachtbare ervan uitgaan dat mijn cliënt wel schuld heeft aan de aanrijding,
quod non, dan betwist ik de omvang van de door de tegenpartij geclaimde schade.’
Zelfs zei hij wel: ‘Mocht U-Edelachtbare ervan uitgaan dat mijn cliënt wel schuld
heeft aan de aanrijding, quod uitdrukkelijk non, dan betwist ik...’ Met zo'n half
humoristisch taalgebruik streefde en streeft een advocaat een sfeer van vriendelijke
gemeenzaamheid met de rechter na, in het belang van zijn cliënt.
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Een tweede voorbeeld. Volgens Van Dale is een peek een strandwachter,
gewoonlijk een oude visser. Dit komt, omdat Van Dale in Leiden wordt gemaakt en
dat ligt dichtbij Katwijk. Als men in de Hoge Raad praat
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over een peek, dan doelt men echter op een bepaald soort strafarresten van dit
college. Het is een zeer bruikbaar woord, een codenaampje, bijna een koze-naampje.
Een derde voorbeeld. In mijn tijd spraken wij in processen waarin een ongehuwde
moeder de vermoedelijke vader aansprak voor een alimentatie, van ‘pluriumknapen’.
Dit waren mensen die vanwege de gedaagde, de beweerde vader, als getuigen
voor de rechter werden gebracht ten bewijze dat de moeder in haar kritieke
levensperiode niet alleen met hem, maar ook met andere mannen te bed was
geweest, waarmee de vader wel zeer onzeker werd, zoals u begrijpt. Dit was de
zogenaamde exceptio plurium concumbentium, oftewel het verweer dat zij ook bij
anderen had geslapen. De pluriumknapen waren een vast nummer op onze
programma's van de getuigenverhoren destijds.

Gesproken vaktaal extern
Dit alles is interne vaktaal. Extern zijn wij, zoals gezegd is, dit soort gesproken
juristentaal zowat kwijt.
Ik sprak zoëven ook over de taal van de juridische coterie. Dit woord ‘coterie’
gebruikte ik eigenlijk in wat oneigenlijke zin. Tot nog toe ging het immers niet zo
zeer om een coterie, als wel om vakgenoten onder elkaar en niet om, in termen van
Van Dale, een ‘kliek van standgenoten die anderen stelselmatig uitsluiten’. Toch is
er een tijd geweest dat de begrippen ‘vakgenoten’ en ‘coterie’ in de juristenwereld
elkaar althans gedeeltelijk dekten. Vele rechters in de negentiende eeuw kwamen
uit een bepaalde coterie, die zich niet veel ervan aantrok of zij door ‘het volk’ werd
begrepen. In mijn jonge jaren in de rechterlijke macht deden nog anekdotes over
de taal van zulke rechters ter zitting de ronde, die nu niet meer gemakkelijk
voorstelbaar zijn.
Zo was er eens een rechter die bij de behandeling van een verzoek van de
voogdijraad tot ontheffing uit de ouderlijke macht van een in een plaggenhut wonend
veenarbeidersechtpaar de vrouw ter zitting aldus toesprak: ‘Mevrouw, ik verneem
dat gij nog wel eens bisbilles met uw echtgenoot hebt.’ En verder, de slanke handen
ten hemel heffende: ‘Vrouwe, vrouwe, hoe gij uw kinderen educeert!’ Het gesprokene
werd mij in mijn juristenjeugd als afschrikwekkend voorbeeld door mijn leermeesters
in Rotterdam voorgehouden.
Minder sterk, maar wel markant is de volgende anekdote. Ik maakte deze zelf als
jong griffier mee en ook hierbij sta ik niet voor de letterlijke juistheid in, maar wel
voor de geest. In een echtscheidingszaak verscheen ten bewijze van het door de
eiser beweerde overspel van de vrouw als getuige een man die opgaf, slager van
beroep te zijn. De rechter begon het verhoor bloedserieus met de volgende op
bijbels en wettig woordgebruik gebaseerde vraag: ‘Getuige, hebt gij wel eens met
madame dáár vleselijke gemeenschap gehad?’ De getuige keek verward, dacht
aan zijn goed bevoorrade slagerswinkel en vroeg: ‘Wazzeggu?’
Deze anekdotes zullen u, naar ik hoop, enige grond onder de voeten hebben
gegeven. Wij komen daarom bij het tweede deel: ter zake.

Geschreven taal
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Ik moet het u nu wat moeilijker maken. Er zal wat minder gelegenheid tot illustratie
van het betoog met anekdotes zijn, waarvoor mijn verontschuldigingen.
Na de gesproken taal komt nu de geschreven taal aan de orde. In zekere zin komt
aan de geschreven taal in het recht voorrang toe, want de gesproken juristentaal is
als het ware hierop geënt, ontleent haar kracht hieraan. De interne en de externe,
tussen juristen en leken gebezigde taal vormt zich onder invloed van de taal in de
juridische documenten, dus in de geschreven vaktaal die u aantreft in wetten,
rechterlijke vonnissen enzovoort. Daarom wortelt ons probleem uiteindelijk in de
geschreven taal.
Kan deze niet eenvoudiger? Kunnen wij deze taal niet missen? Deze vraag geldt
eigenlijk voor elk specialisme.
Denken wij eens aan een rij-instructeur. Hij gebruikt allerlei technisch-juridische
termen die de wetgever heeft bedacht: rijstroken tegenover rijbanen, kentekens
tegenover kentekenbewijzen, verkeerstekens tegenover verkeersregels, uitritten
tegenover splitsingen van wegen enzovoort. Daarnaast gebruikt hij autotechnische
termen: opschakelen en terugschakelen, ontkoppelen, choken, dimmen. Al deze
termen moeten worden geleerd, omdat zij staan voor zeer specifieke zaken of
handelingen. Men kan er eenvoudig niet buiten.

Een voorbeeld
Zo is het ook in het recht. Ik wil u dit duidelijk maken aan enkele voorbeelden
ontleend aan het strafrecht. De openbare terechtzitting in strafzaken brengt in de
gehoorzaal routiniers bij elkaar. Ik gebruik een Frans woord, omdat ik geen
gelijkwaardige Nederlandse term ken. Larousse geeft voor routinier: ‘qui se conforme
à la routine, qui agit par routine’. Deze routiniers zijn de rechters, officieren van
justitie en advocaten. Aan de andere kant staan leken, zoals de verdachten, getuigen,
bezoekers van de publieke tribune en, helaas vaak ook leken, persmensen in het
abele spel dat een strafproces heet.
De verdachte is (met het slachtoffer, àls er een slachtoffer is en als er een
slachtoffer ter zitting aanwezig is, wat meestal niet het geval is), de vrouw of man
om wie alles draait. Daarom schrijft de wet voor dat de rechter meteen na de aanvang
van het onderzoek op de terechtzitting de verdachte ‘vermaant... oplettend te zijn
op hetgeen hij zal horen’. Dit is stadhuistaal, die de wetgever in 1921 overnam uit
de wet van 1886, waarin het was overgenomen uit de wet van 1838. Wij hebben
hierbij te maken met een voor de rechter bestemde gedragsregel, een regel die
zegt wat de rechter in die situatie moet doen: de rechter heeft de plicht, de verdachte
tot die oplettendheid te vermanen. Zegt de wet nu ook hóé de rechter dit moet doen?
Neen, de rechter kan wat hij zegt, aan de wettelijke tekst ontlenen, maar hij kan het
ook in zijn eigen woorden doen. Ik heb altijd de voorkeur gegeven aan mijn eigen
woorden. Ik had de verdachte immers vaak nog nooit gezien en ik moest vrezen
dat niet alle verdachten de ietwat antieke stadhuistaal nog begrepen. Woorden zoals
‘vermanen’ en ‘hetgeen’ en een term zoals ‘oplettend zijn op’ behoren niet meer tot
de dagelijkse spreektaal.
Een verdachte, voor het eerst in de voor hem vreemde omgeving van de rechtszaal
met podium, met getabberde heren, een deurwaarder met oranje lint en rijkswapen
en geüniformeerde parketwachters, is allicht wat van zijn stuk en onder de indruk
en men kan hem beter op zijn gemak stellen door hem in wat eenvoudiger taal te
benaderen. Vertalen dus. Het kwam mij daarom beter voor, iets te zeggen zoals:
‘En nu, verdachte, luistert u goed naar wat hier gezegd gaat worden.’
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Maar hiermee rijst er voor de griffier, die aan mijn linkerhand zit, een probleempje.
De griffier is de notaris van het gerecht. Hij moet in opdracht van de wetgever in het
proces-verbaal, de notulen van de vergadering, aantekenen ‘de in acht genomen
vormen’. Zo'n aanmaning is een door de wet voorgeschreven vorm. Neem ik nu
met mijn woorden de in de wet uitgedrukte vorm in acht? Ik vind van wel en ik heb
nimmer een griffier gesproken die er anders over dacht. Dus kan de griffier in het
proces-verbaal aantekenen: ‘De rechter heeft de verdachte vermaand, oplettend te
zijn op hetgeen hij zal horen’, ook al heb ik gezegd: ‘Luistert u maar goed naar wat
hier gezegd wordt.’ De griffier vertaalt dus als het ware terug. In deze vertaling zit
een waardeoordeel en daarom gaat het mij.
Wat moet de griffier bijvoorbeeld doen, als de rechter alleen maar tegen de
verdachte zegt: ‘Verdachte, let goed op’, zonder erbij te zeggen waaròp hij goed
moet letten? Ik zou zeggen dat hiermee de vereiste vorm
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niet in acht is genomen. De een zou het doen en de ander zou het laten, maar het
is begrijpelijk dat er nogal wat rechters zijn die uit nauwgezetheid liever aan de
veilige kant blijven en de woorden van de wet, ook al zijn deze wat overplechtig,
gebruiken. Men kan dit betreuren, maar eigenlijk moet men dan zijn treurnis leggen
voor de deur van de wetgever, die de tekst na 1838 en na 1886 niet heeft verjongd.
U zult begrijpen dat ik met opzet een wat onbelangrijk voorval koos. Dan zitten
ons namelijk geen emoties in de weg. De wetgever had deze verjonging in 1921
gemakkelijk in mijn trant kunnen verwerkelijken. Hoewel: ‘luistert u maar goed’ is
wat enger dan oplettend zijn. Doven - sommige verdachten zijn doof - kunnen niet
luisteren, maar zij kunnen wel oplettend zijn. Anderzijds is dan ook de tekst van de
wet niet goed, want doven kunnen wel oplettend zijn, maar zij kunnen niet ‘horen’!
Dit is een voorbeeld van geformaliseerde rechtstaal die de wetgever zou kunnen
moderniseren, maar er zijn tal van andere gevallen waarin de wetgever door een
oude tekst te verjongen, brokken kan maken. Dit hangt samen met een functie van
wet en rechtspraak in de maatschappij. Daarom wijd ik hieraan thans een enkel
woord.

Wetten
Wij spreken gewoonlijk over ‘de wet’, maar dit is een enorme versimpeling. Onze
Nederlandse rechtsgemeenschap wordt geregeerd door letterlijk ontelbare wetten,
niemand weet hoeveel. Zij komen uit de meest uiteenlopende tijden en uit de meest
uiteenlopende bronnen. Nog steeds wortelt een belangrijk deel van onze wetgeving
in de zogenaamde nieuwe wetgeving van 1838, maar sinds de zeventiger jaren van
de vorige eeuw draait de wetgevingsmachine in steeds hoger tempo. Er zijn wetten
tot stand gebracht door ons parlement, door provinciën, door gemeenten, door
waterschappen enzovoort. Hierbij komt nog veel wetgeving neergelegd in besluiten
van de kroon en allerlei lagere wetgevers, de ministers voorop.
Al deze wetten bestaan voor een niet onbelangrijk gedeelte uit normen,
voorschriften over de wijze waarop men zich in bepaalde omstandigheden heeft te
gedragen, die betrekking hebben niet alleen op het gedrag van burgers, maar ook
op dat van overheidsdienaren met inbegrip van rechters. Zo'n wettelijke norm is een
algemene regel, dat wil zeggen een regel die geldt voor een onbekend aantal
toekomstige gevallen. Wil een bepaling, een voorschrift aan deze eis voldoen, dan
zal zij in vrij abstracte bewoordingen moeten zijn gesteld.
Als Jan heeft gestolen, lees ik niet in de wet dat Jan zal worden gestraft, maar
dat hij die steelt - abstract dus - mag worden gestraft. Bij nader toezien blijkt dan
ook nog dat hij of zij ouder dan elf jaar moet zijn ten tijde van het begaan van het
feit.

Diefstal
Verder is de vraag wat stelen eigenlijk is. Ook dit heeft de wetgever in abstracte
termen weergegeven. Hij spreekt van een ‘wegnemen’ van ‘enig goed’. Dit staat er
sinds 1886 en sedertdien heeft de rechtspraak zich herhaaldelijk moeten uitlaten
over allerlei grensgevallen van ‘wegnemen’ en van ‘enig goed’. Ik geef een voorbeeld.
In 1886 dacht nog niemand aan de mogelijkheid van elektriciteitsvoorzieningen in
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woningen. Maar in 1921 heeft de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, gezegd
dat elektriciteit een goed is in de zin van de diefstalbepalingen. Het met een pennetje
stilzetten van de meterschijf en het daarna omdraaien van de lichtschakelaar zodat
het licht gaat branden, is wegnemen van elektriciteit. Kortom, de betekenis van de
wettelijke termen ‘wegnemen’ en ‘goed’ wordt, zoals uit dit ene voorbeeld al blijkt,
naarmate de maatschappij verandert door de rechtspraak stap voor stap nader
bepaald naar de behoeften in de maatschappij.

Oplichting
Dit geldt bij voorbeeld ook voor de wettelijke omschrijving van de zogenaamde
oplichting. Dit is een markante bepaling, omdat hierin de grens wordt getrokken
tussen de niet en de wel strafbare manieren waarop u iemand mag overreden, u
iets te geven. Hermes is de god van de handel en van de dieven; hij zal deze
gemengde opdracht van Zeus hebben aanvaard uit verlegenheid over het trekken
van die grens. De wetgeving mag hiervoor natuurlijk niet terugschrikken.
Inderdaad zegt de wetgever in het wetboek van strafrecht in welke gevallen bedrog
uit eigenbaat zo ernstig is dat hiertegen met straf moet kunnen worden opgetreden.
Al te simpel bedrog, een enkele leugen bij voorbeeld, valt hieronder niet. De kern
van het delict oplichting wordt gevormd door een handeling die als volgt wordt
omschreven in abstracte juristentaal: iemand tot de afgifte van enig goed - dit kan
ook geld zijn - bewegen, ‘hetzij door het aannemen van een valse naam of van een
valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel
van verdichtsels’. Het is wel Hollands, maar niet modern. Het staat er zo sinds 1886.
‘Listige kunstgrepen’ zijn een vertaling van ‘manoeuvres frauduleuses’ uit de Franse
Code Pénal van 1810. De ‘verdichtsels’ stammen uit de jaren 1870-1875. Het zijn
antieke termen en ook abstracte termen. Wat valt hier nu onder?
Sedert 1886 heeft de rechtspraak in vele, vele tientallen uitspraken de betekenis
van al deze abstracte termen nadere inhoud gegeven en begrensd. In vele van deze
zaken ging het natuurlijk om vrij toevallige gebeurtenissen en ook om kleine, troebele
en soms zelfs potsierlijke zaken. Want zo is het leven (alleen: meestal niet zo
potsierlijk gezien van de kant van het slachtoffer). Daarnaast ging het niet zelden
om grote fraudes, om een spel van ‘challenge and response’ op hoger niveau. De
neiging in deze boze wereld, iet voor niet te krijgen, is sterk en in beginsel niet te
laken. Een belangrijk deel van onze economie en dus van onze welstand en van
ons welzijn hangt mede af van deze menselijke drift. Mensen zijn, als het om hun
eigen belangen gaat, vindingrijk. Sommigen zijn slimmer dan anderen en weer
anderen zijn àl te slim.
In zijn rechtspraak op de oplichtingsbepaling volgt de rechter niet alleen de domme
bedriegers, maar ook de slimme op de voet. Hierbij preciseert hij van geval tot geval
de smalle marge tussen slim en net iets te slim nader. De rechter wordt hierbij op
zijn beurt kritisch gevolgd door advocaten, door juridische adviseurs van vindingrijke
mensen, door kroonjuristen die in vaktijdschriften en kranten de rechterlijke uitspraken
van notities voorzien. Kortom, veel intellect aan beide zijden van de tafel in de
rechtszaal is in dit aftasten van de grens tussen toelaatbaar en ontoelaatbaar
gestoken.
Onvermijdelijk bracht dit mee het nader aangeven van de grenzen tussen het
gebruik van valse namen, het gebruik van valse hoedanigheden, het gebruik van
listige kunstgrepen en het gebruik van samenweefsels van verdichtsels.
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Moderniseren
Deze termen ondersteunen elkaar als een rijtje bouwvallige huizen: je kunt er niet
een tussenuit halen, zonder dat de andere gaan schuiven. Als wij nu zouden
besluiten, dit artikel te moderniseren, hetzij uit esthetische dan wel uit sociale of
culturele overwegingen, moet deze ganse, nu bijkans een eeuw durende succesvolle
exercitie opnieuw worden begonnen, want de nieuw bedachte termen moeten stellig
even abstract zijn als de oude en werpen dus evenveel nieuwe vragen op als er
oude weer worden opengebroken. Anders gezegd: waar dank zij de rechtspraak
zekerheid van recht is gegroeid, scheppen wij dan nieuwe rechtsonzekerheid. Dit
is een te hoge prijs.
Neen, wij zitten aan de tekst, aan de vaktermen gebakken. Dit is niet erg, want
wie in het maatschappelijke leven fatsoenlijk
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optreedt, komt met zo'n bepaling niet dan bij hoge uitzondering in aanraking. Gebeurt
dit toch, dan is zijn raadsman er voor om hem, niet de theorie van het recht over
bedrog en oplichting, maar zijn situatie, zijn concrete geval tegen de achtergrond
van het geldende recht uit de doeken te doen.
Wij komen tot een slot. Ziehier twee voorbeelden, een over diefstal en een ander
over oplichting, van de zin van het vasthouden aan vaktermen in de geschreven
juristentaal, die met duizenden zijn te vermenigvuldigen. Het huwelijks- en
familierecht, het zaken- en verbintenissenrecht niet alleen, maar ook tal van andere
rechtsgebieden zijn gebouwd op de wijze die zo straks is uiteengezet; zij zijn alle
op die manier met rechtspraak in de loop van de jaren en van de maatschappelijke
veranderingen verweven geraakt. Recht is gericht op continuïteit van
maatschappelijke ontwikkelingen. Let wel: continuïteit van ontwikkelingen, niet van
een status quo. Recht streeft deze continuïteit van ontwikkelingen na door bij iedere
nieuw voorgelegde situatie terug te grijpen op bestaande, bekende en bruikbaar
gebleken woorden, zinswendingen en clausules. Voor zover dit in de loop der tijden
nodig en mogelijk is gebleken, hebben die een wèl omschreven betekenis en functie
gekregen; en de rechter stelt deze telkens aan de hand van de nieuwe, hem
voorgelegde casus bij.

Recht als taaltechniek
Recht is hiermee ook gericht op waarborging van belangen van burgers
respectievelijk overheden ten opzichte van elkaar en tussen burgers en overheden.
Het recht is een taaltechniek; de macht van het recht is een macht van het woord.
Het recht ontleent zijn termen in de eerste plaats aan de algemene voertaal waarin
burgers en overheden in harmonie en conflict hun verstandhouding uitdrukken. In
de tijd dat het Latijn nog de lingua franca was, was dit het Latijn, de taal van het
Romeinse en Canonieke recht; later was het ook de landstaal. De gewone Latijnse
en Nederlandse woorden ontsnappen niet aan het zoëven geschetste proces van
voortgaande begripsverfijning. Wij ontsnappen hieraan niet door in de wet een rijwiel
een fiets te gaan noemen. Er staan nu eenmaal, juist in de conflicten die moeten
worden geëffend in de rechtspleging, omdat zij anders tot geweldpleging en
onderdrukking leiden, grote belangen op het spel. Hiertoe is een vaste terminologie
nodig, die niet nu eens zus en dan weer zo verandert, al naar de smaak van de
wetshanteerder met inbegrip van de rechter, die niet zíjn recht doet, maar hèt recht,
óók als het hem persoonlijk niet smaakt.
Dit lijdt zelfs geen uitzondering bij nieuw recht. Nieuw recht gebruikt nieuwe
woorden. Van Dale kent bijvoorbeeld het woord ‘oppervlaktewater’ nog niet, maar
bij de bestrijding van de milieuvervuiling is het een onmisbaar technisch sleutelwoord.
Degene die zijn hart heeft verpand aan een nieuwe wet, deed dit in de redelijke
verwachting dat zijn wet de komende decennia een vaste lijn in de maatschappij
weet uit te zetten. Bovendien hangt een nieuwe wet niet in een juridisch luchtledig.
Dit is een harde les voor revolutionairen: altijd moeten zij na bloed en tranen, ook
al kan het lang duren, uiteindelijk toch weer in onderdelen aan het vroegere recht
aanknopen; zo ging het in Frankrijk zo goed als in Rusland.
Die stylering en formalisering van het taalgebruik leidt onvermijdelijk tot een kloof
tussen de gewone taal en de taal van het recht. Immers, de maatschappij is aan
voortdurende veranderingen onderhevig, of wij dit nu wensen of niet. Met de
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maatschappij verandert ook de taal, zoals ieder weet die de krant van nu met die
van dertig jaar geleden vergelijkt of hier vanmorgen aanwezig was. Het recht bevriest
als het ware zijn taal, al dooit er voortdurend wat vanaf en koekt er steeds weer iets
aan. Het moet dit doen; het bestrijdt betekenisvervaging en bestuurt
betekenisverandering volgens buiten de taal gelegen criteria. Het handhaaft
bovendien termen die in het dagelijks leven in onbruik zijn geraakt.
Dit alles gebeurt niet alleen in wetgeving, rechtspraak en bestuur. Want deze
overheidsmanifestaties van het recht leveren tevens de grondslag op voor de ganse
massa van spontane private overeenkomsten in ons dagelijkse leven. Wat ik tot
nog toe over wet en rechtspraak zei, geldt immers net zo voor alle tussen burgers
gesloten overeenkomsten, die zoals de wet het zo beeldend uitdrukt, partijen tot
wet strekken. Hierbij behoren de algemene leveringscondities en andere kleine
lettertjes in brieven en facturen, garantiecondities, algemene polisvoorwaarden,
collectieve arbeidsovereenkomsten enzovoort. Al deze in het leven van alledag
spontaan tot stand komende documenten weven zich in het geldende recht van wet
en rechter in. Bij het veiligstellen van onze belangen en idealen trekken wij allemaal
partij van de rechtstaal op zoek naar de zekerheid van recht in woorden en clausules
waarvan de betekenis in de loop van de eeuwen en decennia in politiek en recht is
geijkt.
Voor het recht is de dagelijkse voertaal, met haar voortdurende autonome
betekenisverschuiving, onbruikbaar drijfzand. Rechtscultuur eist betekenisstructuur,
eist een vaktaal. Wij kunnen niet zonder.
Misschien hebben sommigen uwer de indruk, op deze jubeldag van uw
genootschap van mij meer dan over onze taal te hebben gehoord over recht en
rechtsprekers. Maar, al is het waar dat ook juristenbloed kruipt waar het niet gaan
kan, toch sprak ik over taal. Want het ganse recht is taal; het recht is gans een taal.
Ik dank u voor uw aandacht.
Ch.J. Enschedé Oud-lid Hoge Raad
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De taal in de media, raakvlakken en parallellen met creatie
Ik ben geen taalgeleerde, maar een speelman die zijn geneugten niet op kan en
daardoor allicht hinderlijk wordt voor wie hem moet beluisteren. Mijn eerste merkbare
taalvreugde was haar sensualiteit zoals ik die mocht ervaren bij tientallen
Nederlandse auteurs: van Gezelle, Streuvels, Teirlinck, Van de Woestijne, Van
Deyssel, Arij Prins over Van Ostayen naar Jan Engelman, Marsman, Claus, Lucebert
naar de uiterst geraffineerde Van het Reve en Ivo Michiels.
Deze namen zijn maar een monster. Zo trof mij vooral die warme zinnelijkheid
van de klank in die gonzende vocalise van Engelman's:
‘Groen is de gong, groen is de watergong, groen is de gong van de zee’.
Indien de recensenten aanvaardden dat ik gedichten schreef, dan is hij, Engelman,
verantwoordelijk voor mijn eerste ‘serieus’ gedicht.
Tot daar, Mevrouwen, Mijne Heren, de verleidingsscène. Maar ik geraak de duivel
niet kwijt en ik besef dat zo'n boelschap eerder primair is. U weet het ook, de droes
heeft de bijbel gelezen. Hij weet dat het woord vlees is geworden en dat er onder
ons bitter weinig vegetariërs zijn.
Ik maak mezelf wijs dat ik door biecht en boete - het analyseren en doorgronden
van teksten, het wagen van exegesen, het comparatief lezen, het schrijven van
recensies en kritieken, enz. - nog hoogstens in een staat van redelijke dronkenschap
verkeer. Dit verklaart derhalve het enigszins nevelige thema dat ik uw geëerd
genootschap durfde onderwerpen. Niet alleen klinkt het mooi: de taal in de media
en raakvlakken met de creatie, maar het is één van die uitdagingen waarbij men
langs de één of andere zijde toch de kous op de kop krijgt. De taal is ons instrument.
Auteurs en journalisten bespelen het met een zeer verschillend talent. Vredelievend
en opportunistisch zal ik hier vermijden dit door voorbeelden aan te tonen. Wie deze
snoepjes onder de tand wil, verwijs ik naar de media en naar de uitgave van de
beroepsorganisaties van journalisten, naar de bêtisiers of kemelboeken die de
masochistische redacties samenstellen, naar de satirische weekbladen die er zelf
ook niet altijd zo smetteloos Amsterdams groen of Nederlands vrij in de lens liggen.
Stellen we dat, indien we de taal in de media benaderen, mijn wellustige aanhef
fout is. Een roes is ons daar niet weggelegd. En de vraag rijst of de lezer die er om
verlangt of daar vrede mee neemt, één van deze is, die wetens en willens meer
geeft om de voltage van het woord dan om zijn duidelijke betekenis.
Maken we ons zelf niets wijs. Zulke lezers bestaan en zij vinden hun gading in
de geschriften van deze politieke en sportcommentatoren die hun proza meten op
de draagkracht van zijn verbaliteit. Auteurs van een gonzende journalistiek.
Het raakvlak met de literaire creatie is een werkelijkheid. Indien de literatuur o.m.
een kwestie is van taal, dan kan de journalistiek ook hier haar rechten laten gelden.
Maar het probleem is wel complexer dan we uit deze vaststelling mogen besluiten.
Daarom vragen wij u met Francis Ponge: ‘Si j'aboutis à une conclusion, qu'elle ne
vaille jamais ensuite comme prémisse, ni comme prétexte d'action’. (Lyres, p. 127)
Normalerwijze zou men een studie over dit fenomeen moeten beginnen met
bepalingen en definities. Vragen rijzen dan: wie of wat zijn de media? Hebben wij,
hebben zij een taal die vergelijkbaar is? Is er een samenhang en een wisselwerking
met de taal in de kleine en grote gemeenschapsgroepen?
Zo zou men verder kunnen opdelen en de verwarring nog groter maken. Ik zit
hier nu wel in het bad, maar er uitspringen met een Eureka zal ik niet.
Het aantal media waarmee onze generaties worden geconfronteerd, is niet alleen
veel omvangrijker dan wat onze voorgangers kenden. Zij zijn naar wezen, naar
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structuur, naar techniek, naar finaliteit zo verscheiden, dat daar geen vierkantswortel
meer kan getrokken worden.
Het meest vertrouwd is mij de geschreven pers, de krant, het tijdschrift en, waarom
niet, het boek. Maar nog vóór ik kranten en boeken voorgoed zal sluiten, moet ik
geloven in de nieuwe differentiatie en mijn robbertje uitvechten met de nieuwe
vormen van informatie, opgedrongen door de technische evolutie, die ons brengt
naar wat wij als nieuwe media aankondigen of verkopen.
Maar ook daar melden wij ons aan met onze grootste ‘onvolmaaktheid’, de taal.
Bewust te zijn van deze onmacht, kan frustrerend werken. Maar anderzijds, welke
uitdaging voor wie de communicatie gelijk is aan leven en bestaan!
Taal gebruiken in haar best mogelijke, d.i, meest effectieve vorm, betekent:
vechtlust en agressiviteit. Wij zijn dus al een heel eind verwijderd van mijn
aanvankelijke speelzucht. En het wordt dus toch twijfelachtig of de commentatoren,
wier taal wordt gewaardeerd om haar soepelheid, haar spieren of pezen, wel de
beste communicatie verschaffen.
Wij vonden in Roger Caillois' ‘Babel’ deze reflex (wij vertalen):

‘Er is meer vrijheid in de tekst die door de auteur zorgvuldig werd gecontroleerd, en
waarin hij ieder woord op zijn mogelijke servitudes beproefde, dan in een bladzijde
die als het ware spontaan ontstond, en waarbij de hand schreef zonder zorg en
onbewust, als in een roes’.
En hier zijn we weer aan een raakpunt waar taalgebruikers elkaar vinden. De vrijheid
als alibi. Alleen, stoelend op Goethes ‘Freiheit die ich meine’. Zij is hooghartig te
verdedigen met Pontius Pilatus' ‘Quod scripsi, scripsi’. Zij wordt het verweer van
hen die eigen taalcirkels trekken. Daar binnenin vermeien zij zich in een
expressiewereld die de hunne is en die hen gewis het gevoel geeft dat ze nauwkeurig
vertolken wat zij denken of wat zij menen te moeten meedelen.
Dit verschijnsel wordt ervaren in de letteren, in de journalistiek, in de academische
verhandeling, in wetten, verordeningen en akten, kortom in alle domeinen waar het
gaat om de verhouding: auteur (in de breedst mogelijke zin), produkt en lezer.
Professor Marcel Janssens heeft er in één van zijn teksten op gewezen dat deze
drie: auteur, werk en lezer, niet bestaan op zichzelf, maar functioneren in een
spanningsveld van relaties. En deze relatie wordt om de haverklap verbroken. Zij
is slachtoffer van wederzijds huwelijksbedrog, van vervreemding van de codes.
Mijn libertijnse literaire vrienden van gisteren en van vandaag hebben dit verwijt
niet minder vaak moeten slikken dan de ambtenaren en academici die zich met
stugheid opsloten in hun code-vesting, die hopeloos dicht bleef, voor- en achterbleef
op de gevoeligheid van de lezer-verbruiker.
Er is in dit wangedrag plaats voor ons allen. Er is ook systeem in dit wangedrag.
Maar laten we niet dramatiseren.
Ik acht mij niet geroepen om de maagdelijkheid van de taal te verdedigen. Dit meiske
moet leren leven. Stop haar niet in een kostschool waar preutsheid regel is. Van
haar wordt verwacht dat ze ontvankelijk, receptief is. Zij moet aanvaarden dat zij
zal bepoteld worden. Is niet iedere creatie, artistiek, wetenschappelijk, zelfs ambte-
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lijk, een aftasten van gevoelens, gedachten èn materie?
Het zou voor deze lezing leuker zijn indien ik haar zou illustreren met een serie
anecdotes en voorbeelden die aantonen welke begrippen van vrijheid wij
taalgebruikers er op na houden. Hoe bijvoorbeeld een politicus-burgemeester zijn
‘parochianen’ toesprak:
‘Herinnert u, waarde medeburgers, de betoging van vorig jaar: die
tienduizendkoppige mannen en die tienduizendkoppige vrouwen...’
Maar het noorden is evenmin gespeend van zo'n taalhydra's.
Waar anderzijds de vrijheid ons bracht, dat merken we aan de toenemende
moeilijkheden in de dialoog. Waar nestelen hier de larven?
Roger Caillois onderzocht het taalfenomeen op enkele verschijnselen die zich
mijns inziens niet beperken tot de literaire creatie. Zelf is het ons duidelijk dat een
bepaald corporatisme niet vreemd is aan de groeiende verwarring. De media zijn
er niet alleen het slachtoffer van. Zij werken het, door toe te geven aan bepaalde
snobismen, in de hand. Van hun politieke, economische en culturele bronnen nemen
zij een terminologie over, waarvan de begrippen vaag of nooit klaar omlijnd zijn.
Bovendien staan we daar voor een telecratisch verschijnsel: dezelfde politici,
economisten en cultuursommiteiten zijn er electoraal of prestigieus op verlekkerd
om voor micro en lens zelf hun duit in het zakje te doen. Dat gebeurt dan in het
idioom dat de krantenjournalist te verwerken kreeg en waar hij bijna verplicht wordt
tot een taalgebruik dat zo dicht mogelijk de terminologie van de spreker eerbiedigt.
Aan Confucius werd de vraag gesteld welke raad hij zou geven aan de prins Ling
de Wei om in zijn koninkrijk, waar de anarchie ten top was gestegen, weer orde en
vrede te brengen. Hij antwoordde: ‘Verbeter het noemen van de dingen’ - en hij
vervolgde:

‘Indien de namen, de denominaties niet zorgvuldig zijn, dan worden de toespraken
onsamenhangend. Indien de toespraken rammelen, dan zijn de zaken belast en
gecompromiteerd. Indien de zaken gecompromiteerd zijn, dan verdwijnt de
beoefening van muziek en rites; als muziek en rites verdwijnen, dan wordt het
bepalen van schuld en boete hachelijk. Als schuld en boete onduidelijk worden, dan
weet het volk niet meer waar het de voeten kan zetten en niet meer waar het de
handen kan naar uitstrekken.’
En hij besluit: ‘Het volstaat dat de wijze in zijn toespraken zich aan geen enkele
lichtzinnigheid schuldig maakt.’
Ook Confucius straft mijn speelzucht af! Hij roept mij tot orde en ik luister graag
naar zijn onverbiddelijke logica. Al wil ik mij wel hoeden voor alle dogmatisme.
Over Diderot werd gezegd dat hij zijn gebreken te danken had aan zijn ‘correcties’.
Julien Gracq (Lettrines 2, p. 124) noemt zijn zucht naar preciesheid: ‘éloquemment
exclusive’: ieder woord past als een puzzelstuk in de leegte die er op wachtte. Maar
ook daar rijst voorbehoud. De Franse taal verwierf in al haar elegantie een pedant
aspect: gedurende twee eeuwen buiten de grenzen, gecultiveerd in haar moeilijkheid,
gekoesterd in haar verfijning en haar verscheidenheid - werd ze gebruikt door snobs,
experten in mooie taal. Zoals de goochelaars hun toverkracht gebruiken: om het
publiek te verbluffen. Julien Gracq besluit:

‘Niet alleen een middel tot uitdrukking, maar eeuwenoud kenmerk van keurige
opvoeding, is het een taal die, als men er geen acht op geeft, de neiging vertoont
om geschreven te worden... en retroussant le petit doigt...’ (de pink lichtjes geheven)
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Ook de Nederlandse taal heeft haar aanstellerigheid en haar slob- en kanten kragen.
En voor de vinnige reacties daarop, moeten we ondanks Confucius niet altijd treurig
zijn.
Maar in wezen reflecteert de wijsheid van Confucius naar een gevaar dat nooit
te ontlopen is: de manipulatie van de taal. Zij wordt inderdaad naar de hand gezet
van de gebruiker. Dit is dan één van de troeblerende kanten van de door ons
gevorderde vrijheid.
Weer een raakpunt voor literaire en journalistieke creatie.
Even aan mijn overleden vriend Hugues Pernath denkend, citeer ik hem:
‘Ik spreek geen leugen al is het de waarheid niet’.
Zo ook is het woord niet altijd exact naar zin en betekenis. Gemakkelijke prooi in
handen van demagogen en volkverlakkers, of zij nu politici, journalisten, auteurs of
professoren zijn.
De wisselwerking tussen taal en voorstelling is voortdurend in beweging. Zij is
een amoebe met de meest verrassende vormen. Ook al beweert Roland Barthes:
dat de taal die wordt gebruikt, geconditioneerd is door de macht. Zonder deze
sociologische visie te ontkrachten, zullen wij eenvoudiger zeggen dat ze bepaald
wordt door wat de spreker, de schrijver wil bereiken, de zucht naar macht. Zij is ook
- en vooral - in de media onderworpen aan een finaliteit. Het is moeilijk denkbaar
dat deze finaliteit bij de journalist ooit - zoals dit bij de schrijver wel mogelijk is - de
taal zelve zou zijn. De journalist moet de hindernissen tussen hem en zijn lezers
zoveel mogelijk opruimen. Het is zelfs niet gewaagd te beweren, dat het medium
de journalist maakt. Eén van de moeilijkheden, waarvoor hij geplaatst wordt bij het
overgaan van de ene redactie naar de andere: het in het spoor geraken. Het vinden
van de toon waardoor het medium tussen velen herkenbaar is. Daar ervaart hij dat
taal geen op patroon geknipt systeem is.
Van de journalisten werd - en wordt - veelal verwacht dat zij all-round zijn. De
meest verscheiden onderwerpen worden hen zonder boe of ba toegeschoven. Het
specialiseren komt in de media minder aan bod dan de lezer, kijker of luisteraar
vermoedt. De aamhechtige begrotingen laten geen speelruimte. En hoe aantrekkelijk
het voor een redactie ook lijkt, er blijft nog steeds de vraag of deze trek naar
deskundigheid zich niet gaat wreken in een taal die nochtans zeer nauwkeurig en
concies, de onmiddellijke verstaanbaarheid hindert. Confucius die blijkbaar weinig
rekening hield met sociale variabelen en met de verkoopargumenten van de media,
heeft dan toch niet altijd gelijk. Het medium - en in functie daarvan de journalist zoekt zijn taal, schept zijn taal. Niet alleen worden hier eisen gesteld aan een mentale
- maar ook aan een schrijfvlotheid. Een soepelheid, die polygrafen in de literatuur
bedreigt. Ook zij gaan in oppervlakkigheid, in valse schijn en in clichés ten onder.
In een recente artikelenreeks, verschenen in de krant De Standaard, trekt Hugo De
Ridder die lijn door naar de politici. Na vastgesteld te hebben - en wij kunnen getuigen
dat het zeker geldt voor België, zowel in Vlaanderen als in Wallonië - dat het tijdperk
van de grote redenaars tot het verleden behoort en dat de eeuw van de TV-politicus
is aangebroken, wijst hij op een merkwaardige evolutie bij de media - zowel de
elektronische als de geschreven pers - die zich duidelijk agressiever opstellen bij
de behandeling van de politieke problemen. Letterlijk zegt hij:

‘Politieke journalisten zijn kennelijk in de leer gegaan bij hun zoveel meer gelezen
collega's van de sportpagina's. Ze vertalen het politiek gebeuren voor hun lezers,
kijkers of luisteraars steeds meer als een gevecht. Elke dag moet er een overwinnaar
en een overwonnene zijn.’
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Hij wijst op het gevaar van de oversimplificatie en op het gevaar van politieke
analyses die uitgroeien tot psychologische rapporten waarin op ontluisterende wijze
politieke persoonlijkheden worden ontrafeld met hun kwaaltjes, jeugdfrustraties,
huwelijkservaringen, karaktertrekken, eet- en drinkgewoonten, om vandaar uit te
beslui-
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ten of te suggereren dat de politicus handelt uit compensatiedwang, of dat hij
impulsief beslist of niet kan beslissen of een persoonlijke vete uitvecht.
De oorzaken van deze veranderde aanpak liggen m.i. wel meer op het
maatschappelijk en filosofisch vlak. Zij liggen ook aan de basis van een harde
binken-literatuur die vanuit de jaren zestig over het explosieve jaar achtenzestig
ook Nederland nieuwe en ongekende impulsen gaf. Daar werd in vele smissen een
gensterende taal gesmeed. Veelal was het grof werk. Het lag in een trend die zowel
in de States als in Europa het taalgebruik veranderde, diep ingreep op woordgebruik,
syntaxis en elementen als toon en ritme.
De heftigheid van de contestatie, het afwijzen van ieder gezag, was niet meer het
‘ik draai een kleine revolutie af’ van de vijftiger Lucebert. Indien ik een onvertaalbare
vergelijking mag maken: het ging auteurs, journalisten en barricadespringers niet
meer om ‘les mots’, wel om ‘les paroles’ en meer nog om parolen.
Zo kwamen we terug in een tijd waarin ook de zo gesmade, want fascistische
schrijver Louis Ferdinand Céline zich zou hebben thuisgevoeld, bij hen die, zoals
Céline, naar het woord van Gracq: opmarcheerden achter hun klaroen.
Breng een variante aan op de themata die Gracq Céline toeschrijft en we bevinden
ons voor het fenomeen wiens uitzonderlijke gave van schelden en verwijten - een
drang waaraan hij niet kon weerstaan - hem dreven naar themata met hoge risico's.
In casu bij Céline: een rabiaat en ziekelijk antisemitisme.
De klaroenen van 68 riepen tot andere kruistochten en wat wij er in de taal aan
overhouden, vinden we weer in de wijze waarop in vele weekbladen, in bepaalde
dagbladen, maar ook in radio en televisie, teksten en interviews, niet alleen de
politici, de gezagsinstanties samen met hun problemen worden gekraakt. Ook daar
zijn we tenslotte beland in verstarde ‘Kijk eens, ik durf’ vormen. Branietaal en
vulgariserende, om niet te zeggen vulgaire, vergelijkingen. De taal ondergaat hier
een tirannie. Deze van de allicht oprechte walg, deze van de hartstocht, maar ook
deze van een terminologie die opgeld maakt in marginale groepen of milieus.
En die terminologie beperkt zich niet tot het politiek domein. Zij dringt zich op in
de teksten, die cultuur-, economisch en sociaal gericht zijn. Naar het woord van
Confucius tracht ieder de denominatie van de begrippen te verscherpen. Het leidt
tot een chaos waarvan Hugo De Ridder een voorbeeld geeft in eigen land:

‘Gewezen premier Martens stelde een plan op waarin onder meer de bevriezing
van de index tot eind 81 voorkwam. Dit plan kon allerlei namen krijgen en kreeg die
ook: reddingsplan, indexplan, noodplan, Martensplan, alarmplan, katastrofenplan.
Elk van deze benamingen had een andere gevoelsgeladenheid, van positief naar
negatief. Het was dus ook bijzonder belangrijk welke ervan in de media de bovenhand
kreeg’.
Graag spreken we in dergelijke toestand over de oprechtheid van de auteur en
journalist, over hun plicht tot nauwkeurigheid en eerlijkheid. In hoever staan ze hier
voor dezelfde moeilijkheid? ‘Een eigenaardige eis’, zegt Caillois, ‘meenden wij niet
dat de oprechtheid (la sincérité) een morele - en geen esthetische waarde is?’
En waar hij zijn beschouwingen toespitst op de letteren, daar komt hij tot een
eerste besluit: het is onmogelijk uit te maken of een schrijver al of niet oprecht is.
En ik voor mijn part, durf er mij over verheugen.
Want, laat ons veronderstellen dat hij het zou zijn, dan zou het niets aan zijn werk
toevoegen. Het zou niet meer aantonen dan wat het is: middelmatig als het
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middelmatig is. Onbenullig als het onbenullig zou zijn. De aard ervan zou door de
oprechtheid niet worden gewijzigd.
In een tweede besluit voegt hij er aan toe dat hij geenszins wil beweren dat de
oprechtheid schadelijk of te verwaarlozen zou zijn. Op haar plaats, zegt hij, is zij
een hoge en noodzakelijke eigenschap. Maar - en hier vinden we ons weer op een
raakpunt: zij is geenszins die zuivere en primitieve geut; zij is eerder het resultaat
van een trage vorming van de ziel waarbij de nederigheid en de onthechting hun
rol spelen. Wij verheugen ons bij de media niet in de twijfels die vaak rijzen over de
oprechtheid van een journalist. Wij wensen toch in de eerste plaats exacte
voorlichting. Maar deze vrome wens geeft ons geen normen voor het meten van de
betrouwbaarheid. Zelfs in het branieproza waartoe de taal zich leent, vallen de
criteria uit. Maar de goegemeente neemt wat graag het simplificerende en in ‘directe’
taal gestelde betoog voor evangelie.
Caillois' tweede besluit geldt echter evenzeer voor de man van de media: het
vergt tijd om zich ook in de taal zo op te stellen dat men de moed heeft om de artifex
te weren, om alle effecten die de sobere voorstelling zouden schaden, af te wijzen
en een souvereine weg te volgen om de - laat ons liever zeggen een - waarheid te
vertalen. Als wij in het heerlijke proza van René Char horen:
‘Plus il comprend, plus il souffre. Plus il sait, plus il est déchiré, mais sa lucidité
est à la mesure de son chagrin et sa ténacité à celle de son désespoir’ (Le nu perdu,
p. 85), dan denken we zonder te dramatiseren aan de auteur en de journalist.
Een ander terrein waarop zij zich beiden vaak roekeloos bewegen, is dit van de
oorspronkelijkheid. Merkt, hoe ieder van deze raakvlakken het uitgangspunt zou
moeten zijn van vergelijkende studies en onderzoeken. Wat ik hier doe, is haast
schaamteloos preluderen. In hoever de zucht naar oorspronkelijkheid de taal schaadt
of baat, is voor mij geen vraag.
Zestig jaar terug noemde Marnix Gijsen zijn St. Franciscus ‘een banaan van zoete
vergiffenis’. Er was gemonkel in de kritiek. Vandaag wordt die banaan door iedereen
geslikt. Aan Nerval wordt de uitspraak toegeschreven ‘dat de eerste die een vrouw
vergeleek met een roos, een dichter was, de tweede een idioot’. Aan de hand van
deze reflex kunnen wij een statistiek opmaken van het aantal idioten dat in de letteren
meespreekt en meeschrijft. Wie zal er nadien nog voor zijn Olivetti gaan zitten?
Geen zorg. De wil, zich los te maken uit de uniforme massa, is sterk en
onuitroeibaar. De persoonlijkheid heeft oneindige variaties. En de auteur en de
journalist zijn ‘Strebers’. Dragen Strebers bij tot taalontwrichting, in een verwoede
ren naar oorspronkelijkheid, dan zijn zij meestal toch meer dan een modeverschijnsel.
Positief is hun inzet, hun wil om de taal te versoepelen. Zij zijn goed geplaatst om
na te gaan hoe het woord, hoe de taal vol grenzen zit en daar verrichten zij hun
grensverleggend werk dat, toegegeven, soms om correcties roept. Wij hebben in
het Nederlands nog geen Raymond Queneau wiens virtuoze stijloefeningen de
lenigheid van de Franse taal onderzoeken. Koesteren we vooral geen angst voor
deze taalnerveuzen. Zij krabben de korsten van de taal. Zij maken gebruik van een
gevaarlijke vrijheid, maar een vrijheid waarvoor wij hartstochtelijk pleiten tegen alle
scholastiek.
Indien het project van de toren van Babel stokte, dan was dat, zegt Caillois, niet
de schuld van de taalverwarring. De oorzaak lag bij de ontaarding van het gedrag
bij architecten en bouwers. Waar zij iedere discipline en overeenkomst verwierpen,
daar moesten zij vroeg of laat in dezelfde geest, gesprekken voeren.
Zo conditioneert de mens, de maatschappij, de taal. Zij is al te veel èn voor de
media èn voor de auteurs, een produkt van een onvrijheid. Wie dit beseft, aanvaardt
of begrijpt tenminste èn de zucht naar speelsheid èn de revolte.
Mevrouwen, mijne Heren. Wij moeten naar een synthese toe. Geen verder relaas
over raakpunten en parallellen voor wie in de verschillende domeinen van de creatie
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met taal bezig zijn. Hoe zij de confrontatie ondergaan met overwegingen als: functie
van de taal in leven, de zin van woorden, de

Onze Taal. Jaargang 51

25
aanstellerij van het woord, de eisen van de maatschappij, de beroepsmoraal, enz.
Ik vind maar één synthese waarin wij ons samen terugvinden, de enige dynamische
die geen pardon geeft: de taal als de niet aflatende dialectiek van het geweten.
Hoe zullen wij haar gebruiken om de communicatie te verzekeren? Hoe zullen
we haar gebruiken om tot een communicatie te komen die onmiddellijk treft, die
duidelijk is, zonder slagschaduw in de betekenis.
Een taal die niet ondergaat in het gekraak van conventies en formules. Gevoelig
ook, zodat zij weigert onze aberraties te verhullen. Zij is en blijve een appèl aan
onze gedachten en emoties, want in haar wortelt het kwade geweten van de tijd onze tijd. Ook als wij zwijgen is zij in ons bezig, bereidt zij, bereiden wij ons voor op
een engagement.
Cees J. Hamelink zegt in een aanzet tot discussie over de taal van het
internationaal informatieverkeer:
‘De taal van de internationale media versluiert de kloof tussen principe en praktijk
en juist daardoor vergroot ze deze. In die zin is de taal van het internationaal
informatieverkeer zowel systeembevestigend als systeemondermijnend’.
Daar, Mevrouwen, mijne Heren, verraden wij de taal. ‘Il faut cesser de parler aux
décombres’. Het moet uit zijn, dit spreken tot de ruïnes: zegt Char.
De taal moet gebruikt worden in al haar creatieve mogelijkheden. Zonder enige
wisselwerking te ontkennen, durven we vooropstellen dat iedere vernieuwing eerder
individueel dan collectief is. Schrijven en sterven doet men alleen. We zouden Rilke
kunnen parafraseren: ‘Geef ieder niet alleen zijn eigen dood, maar ook zijn eigen
schriftuur’. Dit is geen absolutisme, meer dan een reactie tegen een verkalkende
taalpedagogie kan het niet zijn. Maar tevens is het een maning tot hen die zo
geredelijk om vormen van vrijheid zijn begaan: zich in te spannen om het contact
met die specifieke schrifturen te verwerven. Leren lezen, leren luisteren. Niet ipso
facto een tekst terzijde schuiven onder het mom van hermetisme en moeilijke
verstaanbaarheid. Participeren in dit proces van communicatie geeft geen voorrecht
aan de lezer, de luisteraar. Hij moet meespelen en zo ben ik weer bij mijn ludiek
uitgangspunt.
In wezen is de taal een pathetisch fenomeen. (Als wij geen taal meer hebben,
‘horen’ we alleen nog de kreet van de ogen.) Maar, zegt Mark Twain: ‘Everything
human is pathetic. The secret source of humor itself is not joy but sorrow.’ En blijven
we dat tussen ons, Mevrouwen, mijne Heren, hier indachtig, want Twain waarschuwt
‘There is no humor in heaven’. En het ergste is dat al diegenen die, zoals jullie,
werken voor de taal, hun hemel hebben verdiend! Ik geef jullie dáár rendez-vous.
Samen zullen wij er al monkelend luisteren naar wat men hier beneden nog immer
met de taal uitspookt.
W. Vaerewijck directeur-generaal Belgisch Persbureau Belga

Onze jubileum-uitgave, een goed verjaardaggeschenk!
Ter gelegenheid van ons gouden jubileum verscheen in november een bloemlezing
uit dit maandblad
Voor deze bundel heeft de redactie uit vijftig jaargangen artikelen verzameld die
nu nog steeds het lezen waard zijn en een overzicht geven van de activiteiten van
ons Genootschap. De artikelen zijn verdeeld over 11 hoofdstukken (in totaal 130
pagina's). Ter afwisseling zijn voorbeelden van ‘Vraag en Antwoord’ en staaltjes
Opperlands opgenomen.
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In hoofdstuk 1 komt de vraag aan de orde die in ons maandblad zo'n centrale plaats
inneemt: Wat is goed Nederlands? Het is niet zo verwonderlijk, dat juist hierover
veel is geschreven. Immers het eerste gedeelte van de doelstelling van het
Genootschap luidt: ‘het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal te
bevorderen.’ En of we het nu hebben over zuiver, goed, verantwoord of doelmatig
taalgebruik, de problemen blijven veelal dezelfde: Welke normen moeten worden
gehanteerd?
Vervolgens komt het tweede deel van de doelstelling aan bod, namelijk begrip
en kennis van de Nederlandse taal bevorderen. De artikelen zijn gegroepeerd in
vier onderdelen: Uitspraak en Accent (2); Spelling en Leestekens (3); Woordkunde
(4) en Zinsbouw (5).
Daarna staan artikelen verzameld die variëren op het derde deel van de
doelstelling ‘op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in
alle zaken die het taalgebruik betreffen’: de invloed van andere talen op het
Nederlands en andersom (6); variëteiten binnen onze taal (7); hoe taal gehanteerd
wordt door de overheid, het bedrijfsleven en de media (8); en verder de herkomst
van onze woorden (9) en vernieuwingen in onze taal (10).
Als toegift volgt nog (11) ‘Spelen met woorden’ opdat er voldoende taalliefde wordt
aangekweekt voor de honderdste jaargang van Onze Taal!
U kunt de Taalschat bestellen (prijs f 17,75) door het verschuldigde bedrag over te
maken op het gironummer van de penningmeester van Onze Taal: 4265902.
U krijgt dan het boek thuisgestuurd.
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Van ta-ta-ta tot taal
Dames en heren! Ik zal een inleiding houden, geheten ‘Van ta-ta-ta tot taal’. Het is
eigenlijk een ‘uitleiding’, want het is de laatste inleiding. Ik moet eerst even aanvoelen
aan welke kant ik het meest moet blijven, namelijk bij ta-ta-ta of bij taal. Dat zal
enige tijd in beslag nemen, maar dan weet ik het wel. Dan ga ik gewoon met mijn
voordracht door. Ik hoop dat het tot zover duidelijk is.
Wij moeten communiceren - dat is de opzet van de taal - en daarvoor hebben wij
een bepaalde afstand nodig. Tegenwoordig wil niemand meer afstand hebben, maar
ik heb de eerste rijen in deze zaal laten weghalen. De eerste rijen staan nu, weliswaar
tegen hun wil, wat meer naar achter. Op deze manier komt wat ik zeg wat beter
over. Een van de voorwaarden van taal is dus dat je afstand en ruimte hebt. Een
kogel die uit een geweer komt, heeft ook afstand nodig om op gang te komen. Dat
is ook bij het zien het geval; wanneer je een krant vlak voor je ogen houdt, dan zie
je niks. Tegenwoordig wil men alles ‘naar de mensen toe brengen’, maar dan
begrijpen ze er niets meer van. Dat is misschien ook weer de bedoeling, want taal
kan ook verhullend zijn.
Wij zijn nu in de maatschappij bezig met ‘de vervetting van de geest’, en wel onder
het mom van ‘wat maar het gemakkelijkste is’. Ik zal daarvan even een mooi
voorbeeld geven. Ik was eens bij een uroloog. Dat is dus even iets heel anders. Ik
zal dadelijk even zeggen wanneer ik echt begin. Ik heb geen punten op papier gezet,
zoals de andere inleiders wel deden. Zij zeiden bij voorbeeld wanneer zij bij punt
twee kwamen. Ik zeg gewoon wanneer ik begin. Ik ben nu nog niet begonnen. Voor
de meer ‘gebildeten’ die hier ongetwijfeld aanwezig zijn, zeg ik dat dit de prolegomena
zijn. Ik zeg dat dus voor professor Enschedé, zodat hij ook nog wat aan mijn verhaal
heeft! Ik kom dadelijk nog even terug op het voorbeeld van de uroloog, maar ik laat
nu slechts zien wat de taal kan doen. De geest gaat en vult de woorden. Wij wisselen
die woorden uit. De geest was even ergens anders heen, maar nu haal ik hem weer
terug. Wij hebben het op dit moment niet alleen over taal, maar wij drukken ons nu
ook uit in taal. Wat ik doe, is mij uitdrukken en ik hoop dat het ook indruk maakt.
Het is eigenlijk ook een soort mechanica. Het maken van indruk is ook een functie
van taal. Als ik aanstonds begin, kan ik daarvan enige mooie voorbeelden geven.
Ik ben dus nog niet begonnen.
Sommige sprekers zeggen ook: om nog even terug te komen op... Daarmee maak
je werkelijk indruk. De meeste sprekers kunnen het lang maken door dingen te
zeggen waarop zij later terugkomen. Zij zeggen dan dat zij eigenlijk te ver zijn
gegaan, terwijl zij dat al inbouwden toen zij hun verhaal voorbereidden. Zij gaan
dus even te ver, omdat zij anders hun vijfendertig minuten niet halen.

Wat maar het makkelijkste is
Bij de uroloog kwamen mensen om zich te laten steriliseren. De mensen willen
tegenwoordig immers nergens meer mee te maken hebben. Wanneer de uroloog
vroeg hoe men zich wilde laten steriliseren, kwam er altijd maar één antwoord - dat
hoor je in heel Nederland - namelijk ‘wat maar het makkelijkste is’. Dat is een lange
weg geweest, want ik heb de spelling vóór de spelling-Marchant nog meegemaakt!
Ik weet nog dat ik dictees moest maken in de geest van ‘de boerenknecht vrijde
achter de hooimijt met de boerenmeid’. Ik heb er later in mijn praktijk enorm veel
plezier van gehad dat ik wist welk woord met een ‘ij’, welk met ‘dt’ enz. geschreven
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moest worden. Zo zie je maar hoe vormend het taalonderwijs is. Ik vind het jammer
dat er later erg veel is afgegaan. Wij zijn nu op weg naar het punt waarop wij zeggen:
wat maar het makkelijkste is. In de natuurkunde hebben wij daar een wet voor,
namelijk de wet van de entropie. Daarmee ga ik een kant op die ik eigenlijk niet op
moet gaan, want ik ga nu indruk maken op u. Ik weet namelijk dat er onder u velen
zijn die - met mij - niet weten wat entropie is. Toch zeggen de meeste sprekers dan
- en dat is verkeerd - dat zij willen proberen om het uit te leggen. Dat is eigenlijk de
brede maatschappelijke discussie; de mensen die het niet weten, proberen zich te
laten uitdrukken, omdat zij daar recht op hebben. Zij hebben niet de plicht, het niet
te doen.
De entropie is het laagste punt in de wereldether. Je kunt warmte afstaan aan
iets wat kouder is. Dat proces gaat door, totdat je op een effen vlak komt. Je kunt
er dan niet meer uit terug. Men noemt dat de warmtedood van het heelal. Ik zeg dit
slechts ter zijde. U behoeft daar verder geen aandacht aan te schenken, maar zij
die dat willen, kunnen dit mee naar huis nemen.
Hieraan kun je zien, wat je eigenlijk met taal kunt doen. Als je een verhaal begint,
weet je niet precies wat je gaat zeggen, hoewel je natuurlijk een paar punten hebt
opgeschreven. Het is dan ook leuk dat je woorden, uitdrukkingsvormen tot je
beschikking hebt. Wij kunnen het in het Circustheater nog over het woord hebben
en daardoor kunnen wij nog met elkaar communiceren. Men heeft het ook vaak
over een woordenspel. Wanneer men het woordenspelletje wil winnen, maar het
verliest, dan zegt men tegenwoordig: ik pak je nog wel. Ik zeg dan altijd: wij kunnen
morgen weer een spelletje doen. Men denkt altijd dat men aan het laatste spel bezig
is. Dat is ook bij het woordenspel het geval. Wij leggen de bal op het veld, opdat wij
elkaar niet aanvliegen. Pas als wij de bal van het veld halen, vliegen de mensen op
de tribunes op elkaar. Vandaar dat het zaak is, de bal op het veld te houden.

Inleiding
Ik kom nu tot mijn inleiding. Ik zal beginnen met Bolland, een van onze filosofen.
Hij deed onze taal eer aan, want hij had het over de zuivere rede, waar bijna geen
woorden voor waren. Bolland sprak ook over - ik haal dat ook even aan voor de
Belgische spreker van vandaag - het Nederlands als taal voor hogere
aangelegenheden des geestes. Nu u dit hoort, bent u natuurlijk blij dat u gekomen
bent!
Ik neem aan dat de heer Jolles wel zal zeggen wanneer mijn spreektijd voorbij
is. Ik spreek in drie dimensies en de heer Jolles heeft de vierde dimensie, de tijd.
Deze is overigens niet van mij zelf, maar van Einstein.
In het citaat dat ik nu geef, spreekt Bolland de Belgen toe - het is dus lang geleden,
namelijk in 1908 - in de taal voor hogere aangelegenheden des geestes. In de
tussentijd is er enorm veel veranderd. Het citaat luidt:

‘Broeders, bij wier aanblik mijn Hollands hart opengaat,
maar ook van smart en weemoed wordt vervuld,
zoodat de gewone spreekvaardigheid van de redemeester
zelfs dreigt mij in de steek te laten,
afgesnedenen en van uwe eigen maatschap vervreemde,
aan een vreemde geest verkochte en overgeleverde stamgenooten,
vreemdelingen, gij in eigen land, het land van den ouden Vlaamsen leeuw,
op eigen grond gehoond,
alsof uwe taal, onze taal, de taal der voorouders,
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de taal onzer moeders, onze edele Nederlandse taal
niet meer was dan een gebrabbel van knullen en kinkels.’
Dat hoor je niet veel meer! Dit kan allemaal in het Nederlands. Het is jammer dat
men dat vergeten is.
Voor de mensen die wat wetenschappelijks willen hebben, had ik ook anders
kunnen beginnen, bijvoorbeeld op de volgende manier: niet dan na lange aarzeling
en omdat er anderen waren die het beter kunnen doen dan ik, heb ik toch gemeend
dat ik op de brief van de heer Jolles - hoewel ik het aan de ene kant enorm moeilijk
werk vind, maar aan de andere kant enorm dankbaar werk - moest reageren met
een eenvoudig ‘ja’!
Dat kun je allemaal met taal doen. Ik zie ook dat u dat eigenlijk van mij had
verwacht. Met de nieuwe computers tikt men brieven ook niet meer; men neemt
gewoon de code AX en vervolgens rolt er ‘Mijne heren, ingevolge van...’ uit de
machine. Dat zal ook op dit gebied doorgaan. De volgende keer behoef ik deze
inleiding niet meer te houden. Ik zeg dan gewoon B-3 en dan weet u dat ik het eerst
niet wilde, later wel, enz. Dat is dan een versimpeling van de taal, maar toch blijft
er meer tijd over voor werkelijke gedachten.
Die gedachten moet je dan echter wèl hebben. Als je die niet hebt, is bij voorbeeld
B-3 erg vervelend.

Communicatie
Iets anders wat wij kunnen, laat zich mooi uitdrukken door het gezegde ‘bij gebrek
aan gedachten wisselt men de kaarten’. Men wil toch wat wisselen. Als men het
ene niet heeft, heeft men toch de kaarten. Tussendoor vertel ik nog even dat het
grootste deel van de communicatie op de volgende manier gaat. Wanneer iemand
iets zegt, dan zegt de ander onmiddellijk ‘ja precies’. Dat betekent dan: nu mag ik
weer! De ander zegt gewoon dat hij het volkomen met de spreker eens is, terwijl hij
niet eens heeft gehoord wat er is gezegd. Hij was immers zo gepreoccupeerd met
het zich zelf uitdrukken dat hij het niet eens hoorde. Zo vertelde laatst in de trein
een man het verhaal dat zijn kind ziek was. Het had hoge koorts, maar de dokter
was gekomen en het was goed afgelopen. Precies, zei een ander, bij mij was laatst
de WC kapot! Dat noemt men in het Nederlands communicatie en daarvoor worden
deze woorden gebruikt.
Nu ik echter voor dit gezelschap sta, had ik ook met het volgende kunnen
beginnen:
‘Een vraag waarop in dit verband niet nader kan worden ingegaan - dat is een
heel goede manier, want dan weet meteen iedereen dat de goede voor de zaal staat
- is of de kritiek op het woord die men bij vele antiintellectualistische denkers aantreft,
zelf weer niet samenhangt met een al te statische intellectualistische opvatting van
het wezen der taal. Deze onvermijdelijke discrepantie - dit woord mag je toch wel
horen als je uit het hele land hiernaartoe bent gekomen - tussen het object van het
levensfilosofisch denken en de vormen waarvan het noodzakelijkerwijze gebruik
moet maken, is door Simmel - daar kom ik uiteraard nog op terug - zij het niet
nadrukkelijk vergezeld van taalkritische overwegingen, duidelijk uitgesproken; weil
das Leben das Gegenspiel der Form ist, ersichtlich aber nur das irgendwie Geformte
mit Begriffen beschreiblich ist, so ist der Ausdruck Leben in dem hier gemeinten
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ganz fundamentalen Sinne von einer gewissen Urschärfe logischer Undeutlichkeit
nicht zu befreien.’
Daar was ik al bang voor!

Wat is taal?
Er zijn toch enkele punten die ik u eigenlijk zeggen wilde. Het eerste daarbij is de
vraag, wat taal is. Taal is de mogelijkheid dat men zich uitdrukt en dat men daarvoor
de gave heeft. Je kunt dat eigenlijk vergelijken met een vogel die door de lucht vliegt
en die de lucht even scheurt, zoals een lakenkoopman het laken scheurt. Je hoort
dan wat. Het volk dat zijn taal niet kan gebruiken, dus dat de taal hoe langer hoe
meer reduceert, wordt niets anders dan een vogel die op de grond zit. Je ziet niet
wat er in zit. Iemand die zijn taal beheerst, kan een vuurwerk, een vonkenspel
veroorzaken. Dat is de ene kant van de taal.
De andere kant is dat de woorden weg zijn, als wij veel woorden gebruiken. Bij
notarissen zie je ook altijd de spreuk ‘verba volant, scripta manent’ hangen. Voor
de HBS'ers zal ik dat even vertalen: het geschrevene blijft, woorden vliegen weg.
Dat gebeurt tenminste als u die niet mee naar huis neemt.

Uitdrukkingen
Er zijn nog meer wonderlijke uitdrukkingen, zoals ‘het landelijk gemiddelde’. Het
gaat in Nederland ‘gemiddeld’ goed. Iemand zei eens tegen mij hoe ik mij dat moest
voorstellen; wanneer je met één been in de ijskast zit en met het andere in een teil
met kokend water, dan gaat het je gemiddeld goed. Je moet die voorbeelden ook
kunnen verstaan, want de eerste de beste die ik dit verhaal vertelde, die zei: dat
doe je toch niet! Zo zie je maar wat je met taal allemaal kunt doen.
Ik hoorde vandaag al over het woordje ‘tafel’ spreken. Vroeger kwam als een van
de eerste woorden bij het taalonderwijs al het woordje ‘tafel’ naar voren. De eerste
zin die je in het Frans leerde was: la pipe est sur la table. Tegenwoordig moet alles
‘boven tafel komen’. Mijnheer Kok zegt iets dergelijks van het schip van staat: alles
moet boven water komen, ook de schroef! Aan het laatste denkt de heer Kok dan
niet. Het schip vaart dan niet meer, zoals u inmiddels heeft begrepen.
Wanneer je bezig bent met je gedachten, dan is het een ongelooflijk wonder dat je
daar juist woorden voor vindt. De woorden zijn als het ware doosjes die je elkaar
kunt overhandigen. Het spel is dan, dat je die moet grijpen. Ik heb daar indertijd een
mooie uitdrukking over gelezen. Er zat een man aan een diner en hij werd op een
gegeven moment erg stil. Toen hem werd gevraagd hoe dat kwam, antwoordde hij
dat er niets aan de hand was. Hij zei: ce sont les idées qui passent. Hij zag de
gedachten gaan, maar hij kon ze niet pakken. Dat was de wiskundige Poincaré. Ik
zeg dat maar even, omdat er naderhand altijd mensen zijn die zeggen: vertel het
nog eens, want ik luisterde even niet. Als je werkelijk iets in de mensen wilt brengen,
dan moet je - zoals bij een twee-componentenlijm - een man hebben met gezag,
omdat het woord anders niet ‘overkomt’. Je moet er dus een bindmiddel bij doen.
Zo zijn wij nu eenmaal.
Wij moeten er ook voor zorgen dat wij vrij blijven van de woorden die wij gebruiken.
Tegenwoordig passen wij woorden uit de veestapel op ons toe, zoals het woord
‘afvloeien’. Dat gebeurt, omdat het wat duidelijk maakt. Wij worden daarin echter
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zelf begrepen, zodat wij er geweldig voor moeten oppassen. Ik heb wat dat betreft
een mooi voorbeeld van Kafka uit het boek ‘In der Strafkolonie’. In dat boek gaat
het over een officier die op vaste tijden iemand ter dood moet brengen. Hij wil dat
niet zelf doen en daarom ontwikkelt hij een produktie-omweg, zoals het in de
economie heet. Je maakt daarbij eerst wat, opdat je er later meer mee kunt doen.
Tegenwoordig heet dat ‘diepte-investering’. De officier vervolmaakt het toestel. Er
zitten wat wij nu noemen ‘feedback-organismen’ in. Als er op de ene plaats iets
misgaat, dan gaat het door de terugkoppeling op een andere plaats goed. De officier
geeft er ook rondleidingen bij, terwijl er iemand ter dood wordt gebracht. Wat er
gebeurt ziet echter niemand, omdat men is gebiologeerd door het mechanisme, het
systeem. Op een keer is er weer een rondleiding, maar dan is er niemand die ter
dood moet worden gebracht. Omdat ‘het’ moet lopen, gaat de officier er zelf in. Wij
moeten er naar mijn mening heel goed voor zorgen dat wij bui-
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ten onze eigen begripsbepalingen en de causaliteiten daarvan blijven, anders gaan
wij daar restlos mee ten onder.
Een ander voorbeeld hiervan zijn de ‘voorwaarden’ waarover altijd wordt gesproken
in de maatschappij. Over de waarden hoor je niemand meer. Wij leven nu in een
voorwaardenmaatschappij. Als men in de hulpverlening aan de gang wil gaan, dan
gaat men eerst vergaderen. Men bekijkt dan vanuit welke invalshoek en met welke
intake men iemand zal helpen die er nog niet is. Men moet echter geweldig oppassen
met die voorwaarden, want men denkt dat er causaal waarden uit voortkomen. Ook
een boer is met voorwaarden bezig, want hij egt en ploegt. Wanneer die boer net
als wij almaar bezig blijft met de voorwaarden - wij moeten steeds betere
voorwaarden hebben, zoals meer geld - dan zeggen wij: daar is iets mee. Wat komt
er op als de boer thuis gaat zitten? Juist, onkruid. De boer is immers één ding
vergeten, namelijk zaaien. Het zaaien is de handeling tussen de voorwaarden en
de waarden. Dat kun je dus taalkundig laten zien. Het is een misvatting dat er een
causaal verband is tussen voorwaarden en waarden. Als er gezaaid wordt, dan
komen er pas weer waarden op, niet zonder gewone voorwaarden.

Een grapje
Ik zal eindigen met een grapje. Ik dacht dat een grapje er wel bij kan. Wij willen
namelijk ontzettend veel. Wij zeggen dan: op zich zelf is dit niet erg. Wij weten echter
heel goed dat wij in een bepaald proces zitten; wat nu een deviatie van
éénduizendste graad is, is over een aantal jaren een paar kilometer. Op zich zelf is
dus niets erg! Op de Titanic was een Engels dametje dat er pas op het vierde dek
achter kwam dat er iets aan de hand was met die ijsberg. Zij liep rond over het dek
en toen zij de ijsberg zag zei zij: I ordered ice, but this is ridiculous! Hiermee wil ik
slechts aantonen dat wij geweldig moeten oppassen met hetgeen wij in onze woorden
willen zeggen. Wij moeten niet op een gegeven ogenblik, onze voordeur uitkomend,
zeggen: maar dat was de bedoeling niet...!
J.A. Noordmans Bedrijfsadviseur

Ons Taaltoernooi Poëzie
Beton staat nooit in bloei
Vergeten door broeder Zon
Eikewortels s
l
u
r
p
e
n
d van een liquide voedselbron.
Een boom. Fijn.
Nog één bos
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vol ongeschonden biologische kalenders.
Alhier ontbreken zij nog
Digitale databasten.
Verwensingen richting Mookerheide
Voltooid verleden tijd.
Natuurmoord voor het ‘2035 boommuseum’
Urbanisatie haalt de trekker over.
Hamileten bidden gegrond
*
terwijl het W.N.F. degenereert.
Gelukkig BRULT haar Panda nog.

Glenn C. Schoen
1e Vrijzinnig Chr. Lyceum
5 V.W.O.

Dankwoord van Professor W.F.J.M. Krul
Na de redevoeringen vroeg het erelid professor W.F.J.M. Krul het woord. Hij gaf als
oudste aanwezige een kort overzicht van de geschiedenis van ons Genootschap.
Professor Krul is al sinds 1931 lid van Onze Taal en was voorzitter van juni 1960
tot en met november 1967.
Hij richtte, op rijm, een speciaal woord van dank aan de redactie en het secretariaat
voor het vele werk dat in de afgelopen jaren werd verricht.

*

W.N.F. = Wereld Natuurfonds
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Slotwoord
Waarde genoten. Op deze manier bent u misschien nooit eerder aangesproken.
Jolles is vanochtend ook niet op dit idee gekomen. Al weet ik dat dit een term is uit
het wisselverkeer, ik heb deze term gekozen om u te begroeten, omdat ik hiermee
alle denkbare seksismen ontwijk, waartegen ook in ons blad al is gewaarschuwd.
Van mij zult u in het vervolg geen ‘dames en heren’ meer horen; ik wil de bokken
en de geiten in deze zaal niet scheiden. Over mijn lippen komt nooit ‘mijne dames’,
integendeel. Met deze uniseks-opstelling bereik ik ook dat het bestuur zich niet
opnieuw behoeft te verontschuldigen, omdat dit jaar weer alle sprekers op het
congres mannen zijn, al begint het gelukkig bij de jeugd te dagen.
Ik sta hier, praktisch gesproken, met lege handen voor u. Ik moet eerlijkheidshalve
zeggen dat het bestuur mij meer dan een half jaar geleden heeft gevraagd of ik
vandaag als uitsmijter of als dagsluiter wilde optreden: ‘Je hoeft er helemaal niets
voor te doen; je hebt niets voor te bereiden. Wij vragen van jou alleen of je een korte
samenvatting wil geven van wat er op deze dag is gezegd en zo mogelijk ook van
een aantal hoofdartikelen die dit jaar zijn verschenen. Misschien kan je hierin een
rode draad ontdekken. Maar verder hoef je er helemaal niets aan te doen. De teksten
van de sprekers krijg je eind augustus en die kun je dus in alle rust doorlezen.’
Waarde genoten. Ik had het kunnen weten en ik wist het. Ik kreeg de teksten van
de geachte sprekers niet in augustus, niet in september, niet in oktober. Op
donderdag van de vorige week, ja daar kwamen zij met de post. Ik acht mij daarom
ervan ontslagen, aandacht te besteden aan hetgeen de andere sprekers hebben
gezegd. Omdat ik echter wist dat ik hier geheel spontaan en zonder enige
voorbereiding moest spreken heb ik mij hierop in het bijzonder voorbereid. Al in
augustus heb ik een tweetal dissertaties uit de Koninklijke Bibliotheek gehaald en
dit is sindsdien mijn enige lectuur geweest. De ene was: Syntactische verschijnselen
bij onvoorbereid spreken, van mevrouw Uilings. De tweede dissertatie draagt tot
titel: Frequentie van woorden en structuren in spontaan gesproken Nederlands, van
mevrouw De Vriend-de Man. Het is merkwaardig dat, als het over spontaan spreken
gaat, de vrouwen weer in de voorste lijn van deskundigen staan.
Mevrouw Uilings had om tot haar conclusies te kunnen komen de medewerking
nodig van talloze proefpersonen, die ‘algemeen beschaafd’ Nederlands konden
spreken. De dissertatie dateert van 1956. Laten wij zeggen dat zij omstreeks 1950
haar proefpersonen heeft gevonden onder de Amsterdamse studenten. Ik vraag mij
af of een promovenda in 1981 nog erin zal slagen onder deze studenten er een te
vinden die ‘algemeen beschaafd’ Nederlands spreekt.
Dank zij beide dissertaties en mijn voorbereidingen weet ik nu precies hoe vaak
ik ‘eh’ mag zeggen, hoe vaak ik mijn zinnen op de meest onverwachte momenten
mag onderbreken en weet ik dat ik mijn zinnen nooit precies hoef af te maken. Ik
heb mij de 2000 meest frequente woorden eigen gemaakt, maar ben helaas tot de
ontdekking gekomen dat je met deze 2000 woorden geen enkele behoorlijke
Nederlandse zin kunt vormen. Er zal dus af en toe - er zijn mij sprekers voorgegaan
die dit ook nodig vonden - een klein stukje vakjargon tussendoor worden gegooid,
om aanspraak te kunnen maken op enige eerbied van de kant van de intellectuelen
hier aanwezig.
Mevrouw Balk-Smit Duyzentkunst heeft haar toespraak tot onze jaarvergadering
verleden jaar geëindigd met te zeggen dat het genootschap bestaat uit bevoorrechte
personen, die de praktische basis voor de nodige taalbeheersing reeds bezitten,
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en meer dan dit: wij kunnen lezen en schrijven. In een overmoedige bui ben ik
geneigd hieraan toe te voegen dat ik van u verwacht dat u behalve lezen en schrijven
kunt luisteren. Daarom acht ik mij, zoals ik net al zei, geheel ontslagen van de taak,
u te vertellen wat de andere sprekers vanmiddag hebben gezegd. Dit zou hoogstens
zijn ten behoeve van die ene meneer van wie werd geconstateerd dat hij in slaap
was gesukkeld. Dat hoef ik dus niet te doen.
Te zeggen dat ik mag verwachten dat u allemaal kunt spreken, daartoe ga ik niet
voetstoots over. Ook op grond van de ervaringen die wij nu met het jeugdtoernooi
hebben opgedaan meen ik dat ik als eerste wens voor ons genootschap in de
komende jaren mag formuleren dat wij, misschien dank zij taaltoernooien in de
komende jaren, erin mogen slagen de Nederlanders die menen dat zij om welke
reden dan ook in klein of groter verband iets moeten zeggen tot Nederland, in welke
vorm dan ook, verstaanbaar te laten spreken. Wij hebben de mond vol over duidelijke
taal. Wij hebben zelfs een commissie gevormd. Het woord ‘duidelijk’ is echter ook
zelf niet helemaal duidelijk. Zuiver technisch gezien betekent het verstaanbaar voor
de anderen en pas in de tweede plaats verstandelijk begrijpelijk.
Het is te hopen dat wij - het gaat immers om taal en samenleving - erin slagen, met
elkaar te spreken en te luisteren op zodanige manier dat hetgeen wij op de anderen
willen overbrengen, de anderen bereikt. Van de vorige spreker hebben wij begrepen
dat wij met zeer veel moeite van het stadium van ‘tatata’ tot taal zijn opgeklommen.
Laten wij in 's hemelsnaam ervoor zorgen dat wij niet willoos worden gedrukt in de
richting van taal tot ‘tatata’.
Ik heb een tweede wens. Laten wij hopen dat wij, leden van het genootschap van
Onze Taal, met elkaar in staat zullen zijn onze taalrijkdom niet alleen te behouden,
maar ook zoveel mogelijk uit te breiden. Mogen wij alsjeblieft bewaard worden voor
de laksheid van taaldocenten, die in het voetspoor van dr. Ten Brinke lopen. Deze
zei immers op ons vorige congres dat, wanneer met de leerlingen een tekst wordt
behandeld, het niet wenselijk is te vragen wat dit of dat moeilijke woord betekent
dat erin voorkomt. Hij noemde zelf als voorbeelden ‘eigengereid’ en ‘stug’. Wanneer
de docenten hem op dit pad volgen, vraag ik mij af waar wij blijven met onze mooie
Nederlandse taal.
Wanneer u uw krant kritisch leest, kunt u elke dag op elke pagina merken hoe
slecht het staat met de kennis van enigszins bijzondere woorden in onze taal. Ik
knipte uit kranten van de laatste weken in de eerste plaats het volgende verslag
van een schaakwedstrijd: ‘Het was trouwens voor velen een verrassing dat de derde
partij inderdaad plaatsvond. Menigeen had verwacht dat Kortsjnoi na zijn zeer
zwakke start een time out zou aanvragen.’ Terzijde merk ik op dat een time out het
Nederlandse woord voor een rustperiode is.
‘Zelf gaf de uitdager die geruchten het nodige voedsel door zondag na zijn tweede
nederlaag kortstondig zijn biezen te pakken.’ Deze schrijver weet niet wat kortstondig
betekent. Hij bedoelde kennelijk ‘overhaast’.
Een andere schaakmedewerker schrijft over een partij tussen Timman en
Kasparov: ‘De Rus bracht al snel een verrassend kwaliteitsoffer, maar door Timmans
subtiel en nauwkeurig tegenspel zette dit geen kwaad bloed.’ Ik behoef u niet uit te
leggen wat hier verkeerd is gegaan.

Onze Taal. Jaargang 51

30
Het is erg jammer dat deze woorden verkeerd worden gebruikt, want juist die
woorden en spreekwoorden kunnen hetgeen wij te zeggen hebben beeldend maken.
Daarvoor moeten die woorden echter wel goed worden gebruikt. Ik zal nog een
voorbeeld aanhalen dat ik misschien al eens heb gegeven toen ik nog voorzitter
van dit genootschap mocht zijn. Een sportjournalist schreef in een artikeltje over de
bouw van een kantine bij een voetbalveld: ‘... maar toen kwam het aardse slijk om
de hoek kijken.’ Kennelijk had deze man nog de vage herinnering dat Vondel eens
iets gezegd zou hebben over slijk dat ons aanziet met een modderoog!
Wie de laatste jaargangen van Onze Taal doorbladert, merkt dat wij ons nu niet
meer zo druk maken over germanismen en anglicismen. Het gaat nu veel meer om
de woorden die wij klakkeloos uit de Engelse taal overnemen, zonder dat wij zelfs
de geringste moeite nemen om er een vaak heel bruikbaar Nederlands woord voor
in de plaats te zetten. Wij geven het Engelse woord niet een Nederlands vernisje
of wij vervormen het niet; neen, wij gebruiken direct het Engelse woord.
Dit najaar gingen mijn vrouw en ik voor een paar dagen vakantie naar
Zuid-Limburg, naar Maastricht. Wij bespraken een kamer en prompt kregen wij het
antwoord dat de reservering in orde was. Die brief was ondertekend door de ‘rooms
division manager’. Mijn eerste reactie was: reikt de invloed van de bisschop van
Roermond nu al zo ver dat zelfs een division manager moet zeggen dat hij ‘rooms’
is? Ik had echter moeten beseffen dat ik door het logeren in een Golden Tulip Hotel
geheel in Engeland verzeild zou raken!
Wij hebben het Engelse woordenboek nodig. Wij kunnen het heel gemakkelijk tussen
de twee delen van Van Dale zetten en wij behoeven dan slechts de hand uit te
steken om onze Nederlandse kranten en tijdschriften te kunnen lezen. Toch hebben
wij Van Dale heel vaak nodig, namelijk om te weten te komen of een woord er nòg
in is opgenomen dan wel of een woord er àl in staat.
D'66 wil dat de ministers de leden van de fracties in een eerder stadium ‘inseinen’.
Het woord ‘inseinen’ staat niet in Van Dale. Het kan iets te maken hebben met
‘seinen’, maar het kan ook een vernederlandsing zijn van het Franse ‘enseigner’.
Ik hoop dat Marlies Philippa - wier artikelen ik hogelijk bewonder, omdat deze een
prachtig stereoscopisch beeld geven van onze taal - aandacht wil besteden aan dit
woord.
Ik wens ons genootschap toe dat vele leden geïnteresseerd en kritisch tijdschriften
en kranten zullen lezen en dat zij bereid zijn, nieuwigheden en vermeende of
onvermeende onnauwkeurigheden en fouten te melden bij de redactie van ons
tijdschrift of bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Dit Instituut wil graag
weten waar en wanneer nieuwe woorden worden gelanceerd. Ik hoop dat u onze
redactie veelvuldig op de hoogte zult brengen van hetgeen u hebt gevonden. Om
de heer Renkema gerust te stellen voeg ik eraan toe dat u er niet op behoeft te
rekenen dat op alle briefjes een antwoord wordt gegeven. Het moet voldoende zijn,
te weten dat u er ons een grote dienst mee bewijst. Ik wens ons genootschap ook
toe dat er in de komende jaren steeds Zaalbergen, Godschalken, Philippa's, Uit den
Boogaarts en hun epigonen zullen zijn om met hun kennis en met hun humor, spot
en zin voor ironie al deze gevallen uit te leggen en, zo nodig, aan de kaak te stellen.
Het is namelijk wel degelijk nodig dat ons genootschap zich verzet tegen al deze
vormen van taalonverschilligheid, stijlloosheid - die wij in alle sectoren van het leven
ontmoeten - en taalvervuiling. Het moet toch niet zo worden dat over enkele jaren
Turkse leraren-gastarbeiders de taak krijgen om ook dit vuil op te ruimen?!
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Ik wens de leden van ons genootschap toe dat zij vooral in de huiselijke kring veel
aandacht zullen besteden aan onze taal. Ik hoop dat ouders en kinderen op een
geschikt moment van de dag met elkaar zullen praten over de bijzondere woorden
en uitdrukkingen die zij hebben gehoord of gelezen. Uit zo'n gesprek kunnen allerlei
nieuwe gedachten naar voren komen, want er zijn erg veel woorden in de
Nederlandse taal waar wij zeer gemakkelijk overheen lezen. Zo horen en lezen wij
al jarenlang over ‘hongerstakers’ en ‘hongerstaking’. Dat zijn echter krankzinnige
woorden, want je staakt geen honger; de honger begint pas, als je staakt! Het zouden
eigenlijk ‘voedingstakers’ moeten zijn. Zoals je werkstakers hebt die met het werk
ophouden, zo heb je voedingstakers die zich niet meer voeden. Dan pas krijgen zij
honger. Ook in dit geval zullen er echter ongetwijfeld spitsvondige leraren,
hoogleraren of andere deskundigen zijn die over deze woorden iets kunnen zeggen
of die ze in hun ‘vierkantjes’ zullen verwerken.
Ik heb mijn toespraak niet zo goed voorbereid dat ik kan zeggen wat het begin
en wat het einde is. U voelt dat natuurlijk zelf wel aan, want bij een goed opgebouwde
speech hoort het publiek vanzelf wanneer je met de hoofdschotel bezig bent en
wanneer je het dessert opdient. U voelt allemaal wel aan dat wij aan het dessert
bezig zijn. Het dessert wordt echter wellicht nog de hoofdmaaltijd. Is het namelijk
niet merkwaardig dat op deze dag van de viering van het vijftigjarig bestaan van het
genootschap nog niemand de voorzitter, het bestuur, de redacteur en de
medewerkers van harte gelukgewenst heeft en heeft bedankt voor het vele werk
dat is verricht door het bestuur en door degenen die in het blad schrijven? Dat vele
werk ligt immers ten grondslag aan de groei en de bloei van ons genootschap. Het
groeit niet vanzelf van 12.000 naar 14.000 leden. Wij hebben dat te danken aan
onze nieuwe voorzitter en aan een bestuur dat tegenwoordig blijkbaar bijna dagelijks
wordt verjongd en van waaruit allerlei frisse ideeën te voorschijn komen. Wij kunnen
er dan ook zeker van zijn dat over vijftig jaar - er moet helaas continu aan onze taal
worden gewerkt - Van Nispen tot Sevenaer en de zijnen opnieuw aanwezig zijn om
te zeggen: ‘Vijftig jaar geleden zei u dat ook al!’ Ik hoop van harte dat ons blad
veelbesproken en toch onbesproken mag blijven, tot ons aller lering en vermaak.
Het is vandaag een hoogtijdag in Amsterdam. Laten wij aanstonds ook naar buiten
gaan en de spandoeken ontrollen: Wij willen hoeders, geen verloeders van onze
taal!
J. Klaasesz oud-voorzitter
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Ons Taaltoernooi Brief
Dienstplicht
Aangezien de redaktie altijd om kopij staat te springen heb ik besloten ze maar eens
wat bladvulling te verschaffen. Iets wat mij bezighoudt en waarvan ik vind dat er op
school te weinig aandacht aan geschonken wordt is de dienstplicht.
Het verwondert mij waarom deze alleen voor jongens bestaat. Ik vind dat ze ook
voor meisjes ingesteld moet worden. Het is me opgevallen dat de meeste jongens,
nadat ze hun diensttijd erop hadden zitten, erg veranderd waren en dit was meestal
in hun voordeel gebeurd. Het voordeel van de dienst vind ik dat je een tijdlang met
allemaal verschillende soorten mensen leeft en daar van alles mee meemaakt.
Hierdoor leer je elkaar te respecteren en word je meer ‘mens’. Iemand die niet in
dienst is geweest, houdt veel meer vast aan een bepaalde groep mensen, waarbij
hij zich thuisvoelt, en laat anderen links liggen, omdat hij vindt dat ze zijn ‘soort’ niet
zijn. Je blijft dan wel steeds in één kringetje. Doordat je, door de dienst, min of meer
verplicht bent het elkaar tijdens de diensttijd zo plezierig mogelijk te maken, hoor je
eens wat voor opvattingen andere mensen over bepaalde onderwerpen hebben en
bekijk je de zaken ook eens van een andere kant. Ik denk dat je dan ook
verdraagzamer wordt.
Vaak, wanneer een jongen hoort dat een meisje in dienst wil, krijg je de reactie:
‘Joh, daar zijn meisjes te slap voor.’ Het kan inderdaad wel zo zijn, dat meisjes
voor bepaalde oefeningen niet genoeg kracht of uithoudingsvermogen hebben,
maar dit gaat niet altijd op. Onder de mannen zijn ook enorme slappelingen en ik
vind dat, als een vrouw van zichzelf vindt dat ze ertoe in staat is, ze net zo goed
dezelfde opdrachten kan uitvoeren. Dit zou eventueel met een test duidelijk kunnen
worden. Voor degenen die hier niet geschikt voor zijn, zou iets anders verzonnen
moeten worden. Ze zouden bijvoorbeeld bij bevoorradingstroepen ingedeeld kunnen
worden of de medische afdeling. Overigens denk ik dat veel meisjes/vrouwen best
wel tot wat zwaarderen oefeningen in staat zijn (zoals die van de gevechtstroepen);
ze onderschatten zichzelf alleen vaak. Voor de dienst vindt er toch altijd een keuring
plaats, waarin eventuele gebreken wel aan de orde zullen komen. Nee, ik zie niet
in waarom geen dienstplicht voor meisjes ingesteld kan worden. Met veel gezeur
is inmiddels ook al bereikt dat er binnenkort meisjes op het K.I.M. (Koninklijk Instituut
voor Marine-officiers) mogen komen. Daaruit zal ook blijken in hoeverre vrouwen
‘mannenwerk’ kunnen doen. Ik vind het al een stap in de goede richting naar het
invoeren van dienstplicht voor meisjes.
Zo, ik heb nu mijn mening op papier gezet en hoop dat er enkele reacties komen,
want tegen een muur praten is nooit leuk. Bovendien ben ik benieuwd of er
meerderen zijn die zoals ik denken of wat anderen voor tegenargumenten hebben.
Ik wacht met spanning af.

Kritiek op dienstplicht
Met enige opstandige gevoelens heb ik in de schoolkrant het ingezonden stuk voor
dienstplicht gelezen. Dienstplicht voor meisjes, hoe kan ze het verzinnen! Ik ben al
heel erg tegen dienstplicht voor jongens. Dat je in dienst ‘mens’ zou worden vind ik
maar een hopeloze gedachte! Dat doe ik liever op een andere manier, hoor! In
dienst word je opgeleid om andere mensen dood te schieten of om ze gevangen te
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nemen en door middel van martelingen te ondervragen. Als dat het toppunt van
menselijkheid voor moet stellen! Er stond dat je in dienst andere mensen leert
respecteren, dat je niet steeds in je eigen kringetje ronddoolt en anderen links laat
liggen. Vooruit, maar je leert tegelijkertijd andere mensen (‘de vijand’ heet dat) te
haten. Dat kan ik nou niet bepaald positief noemen. Hoe staat degene die dat
geschreven heeft tegenover het leven? Hoe zou zij het vinden doodgeschoten te
worden? En dan nog wel door mensen die je niet eens kent. Of je wordt beschoten
en bent voor de rest van je leven ongelukkig... dan vraag je je toch ook af, waar dat
allemaal goed voor is? Dat vind je toch ook niet leuk! Waarom zou je het een ander
dan aandoen! Ik zou het niet willen, dus ik zou er ook niet voor opgeleid willen
worden. Ik ben veel te gelukkig dat ik leef. Ik wil ook in vrijheid blijven leven.
Ik ben dus tegen oorlog en oorlog kan volgens mij het beste tegengegaan worden
door afschaf van alle legers en wapens. (dan heb je meteen geen
bevoorradingstroepen en medische afdelingen meer nodig). ‘Mens’ worden kan
volgens mij ook wel op een andere manier. Als je het door ‘leven in een groep’ wilt,
ga je in een commune wonen, of ga je een jaar in een kibboets in Israël werken.
Daar leer je helemáál andere mensen kennen, omdat de mensen van alle delen
van de wereld komen. Dan hoor je waarschijnlijk veel meer dingen waar je nog nooit
over gedacht hebt. Het enige van het stuk, waar ik me wel in kon vinden, was het
neerkijken van jongens op meisjes. Ik erger me er ook aan als iemand beweert dat
ik iets niet kan, omdat ik er te slap voor ben. Maar ik heb geen behoefte aan een
dienstplicht om te bewijzen dat het niet zo is. Zo iemand kan je net zo goed voor
een partij boksen uitdagen of vragen of hij eens meegaat houthakken. Dan trekt hij
zijn woorden misschien ook wel terug.
Ik heb het in ieder geval wel leuk gevonden dat iemand het initiatief genomen heeft
dit onderwerp eens aan te snijden en hoop dat er meerdere reacties zullen zijn.
Joyce Riekerk Chr. Gymnasium Sorghvliet 5 V.W.O.
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[Nummer 4]
Enkele voorbeelden van INTERLINGUÏSTIEK
Oorsprong
De term ‘interlinguïstiek’ wordt, voor zover ik heb kunnen nagaan, voor 't eerst
gebruikt in 1931 door de Deense linguïst Otto Jespersen (1860-1943) in International
Communication, waarin hij deze ‘nieuwe wetenschap’ omschrijft als een tak van de
taalwetenschap ‘die zich bezig houdt met de structuur en de essentiële elementen
van alle talen, met het doel een norm te vinden voor hulptalen, bestemd voor
mondeling en schriftelijk gebruik tussen volken die zich niet door middel van hun
nationale talen wederzijds verstaanbaar kunnen maken.’ (‘A new science is
developing “Interlinguistics”, - that branch of the science, of language which deals
with the structure and basic ideas of all languages with a view to the establishing
of a norm for interlanguages, i.e. auxiliary languages destined for oral and written
use between people who cannot make themselves understood by means of their
mother tongues.’)
Daarna treffen we deze term opnieuw aan in 1950 in Interlingvistiko kaj
Esperantologio door W. Manders, die in 1947 gepromoveerd was op een proefschrift
Vijf kunsttalen, vergelijkend onderzoek naar de waarde van het Volapük, Esperanto,
Ido, Occidental en Novial. Laatstgenoemde hulptaal is een schepping van Jespersen,
die het in 1928 publiceerde. (Nov = nieuw, ial = international auxiliary language.)
In Jespersens definitie kunnen we twee elementen onderscheiden:
1. wat deze tak van de taalwetenschap behelst, en
2. welk doel Jespersen hiermee wil bereiken.
Het eerste omvat de theoretische studie die beoogt inzicht te verwerven in het wezen
van de natuurlijke taal in het algemeen, wat tegenwoordig als ‘algemene
taalwetenschap’ wordt aangeduid. Het tweede handelt over de practische toepassing
van deze kennis op een speciaal terrein, namelijk het construeren van hulptalen,
dus behoort tot de toegepaste taalkunde.

Andere interpretatie
Nu zal niemand een taalkundige, zeker niet een van het formaat van Jespersen,
het recht ontzeggen zelf te bepalen, welke toepassing hij wil maken van een door
hem ingevoerde nieuwe wetenschap. Ik waag het echter de term ‘interlinguïstiek’
anders dan hij te interpreteren en stel daarom voor de omschrijving hiervan te
wijzigen in ‘die zich bezig houdt met de overeenkomsten en verschillen die we
constateren bij de studie van uiteenlopende talen, waarbij wederzijdse beïnvloeding
zoveel mogelijk is uitgegesloten.’
Het gaat hier dus niet om de ‘vergelijkende taalwetenschap’, zoals deze omstreeks
de eeuwwisseling door de Junggrammatiker (neogrammatici) werd bedreven, want
daarin gaat het juist om de overeenkomst die in verwante talen te constateren is.
Nee, het betreft hier talen die niet tot dezelfde talengroep (taalfamilie) behoren,
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maar juist tot verschillende groeperingen, terwijl de kans op wederzijdse beïnvloeding
minimaal is, liefst geheel is buitengesloten.
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Doel
Wat is nu het doel van deze studie? Aan te tonen dat mensen, levende in een ander
klimaat, onder andere omstandigheden, ja zelfs in verschillende werelddelen, toch
soms spontaan tot gelijke taaluitingen kunnen geraken, waarbij de invloed van een
niet-verwante taal niet in overweging kan komen. En omgekeerd, dat zij dezelfde
zaak ook van een geheel verschillend standpunt uit kunnen beschouwen, waaruit
hun totaal ander wereldbeeld kan blijken.
Omwille van de overzichtelijkheid zal ik de te behandelen voorbeelden in vier
categorieën verdelen, die respectievelijk zullen omvatten:
a. verschillen in de Westeuropese talen;
b. overeenkomsten in dezelfde groep van talen;
c. verschillen in talen in en buiten Europa;
d. overeenkomsten in deze talen. Beïnvloeding van de ene taal(groep) op de
andere moet hierbij zoveel mogelijk gelijk uitgesloten zijn.
a. Verschillen in Westeuropese talen De begrippen leven en dood worden in de
Romaanse talen heel anders beoordeeld dan in de Germaanse talen. Als voorbeeld
nemen we het Nederlandse woord ‘stilleven’. Dit luidt in het Frans ‘nature morte’,
Italiaans ‘natura morta’, Portugees ‘natureza morta’, Spaans ‘naturaleza muerta’.
Daarentegen in het Duits ‘Stilleben’, Engels ‘still life’. Het Franse ‘danger de mort’
wordt in het Nederlands ‘levensgevaar’ genoemd, evenzo Engels ‘danger (peril) of
life’, Duits ‘Lebensgefahr’. Omgekeerd luidt de Nederlandse uitdrukking ‘om de
(dooie) dood niet’ in het Frans ‘jamais de la vie’, terwijl het Duits hier ‘für mein Leben
nicht’ heeft (invloed van het Frans?).
b. Overeenkomsten in Westeuropese talen
In Nederlandse streektalen komen voor het begrip ‘kus’ onder andere de volgende
woorden voor:
‘mondje, toetje, tuut, muulje, bek’. In gemeenzaam Frans kent men ‘bécot’,
samenhangend met ‘bec’ (mond). (Bijvoorbeeld in de uitdrukking ‘avoir bon bec’,
niet op z'n mondje gevallen zijn.) Maar reeds in het Latijn vinden we voor kus het
woord ‘osculum’ als deminutivum van os(oris) = mond. En in Zuidduitse streektalen
bestaat het woord ‘Gosche(r)l’ samenhangend met ‘Gosche’ = mond.
c. Verschillen in talen in en buiten Europa
Het woord ‘sleutel’ hangt in vrijwel alle Westeuropese talen samen met het begrip
‘sluiten’. Voorbeelden: Duits ‘Schlüssel’ met ‘schliessen’, Latijn ‘clavis’ met ‘claudere’.
Vandaar Frans ‘clef’ (of clé), Italiaans ‘chiave’, Portugees ‘chave’, Spaans ‘llave’.
Maar een sleutel dient niet alleen om iets te sluiten, maar ook om iets te openen
(vergelijk blikopener). Vandaar dat in Semitische talen dit begrip wordt weergegeven
door ‘opener’: Hebreeuws: ‘maftéach’ van ‘patach’ = openen; evenzo Arabisch
‘miftâch’ van ‘fatacha’ = openen.
d. Overeenkomsten in talen in en buiten Europa
1. De begrippen ‘tong’ en ‘taal’ hangen zowel in Europese als niet-Europese talen
nauw samen. Denken we allereerst aan het bekende liedje ‘Kinderen van één Vader’,
waarin de regels voorkomen: ‘Hoe we mogen spreken, In wat tong of taal... ’. Verder
zij gewezen op het Frans ‘langue’, maar ook op de Slavische vormen ‘jazyk’
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(Russisch) en ‘jezik’ (Joegoslavisch) en tenslotte op het Hebreeuws ‘lasjon’. In al
deze talen betekenen de genoemde woorden zowel ‘tong’ als ‘taal’.
2. In sommige talen worden dezelfde woorden gebruikt voor de begrippen ‘hand’
en ‘arm’; zo ook voor ‘voet’ en ‘been’, voor ‘vinger’ en ‘teen’, voor ‘duim’ en ‘grote
teen’. Voorbeelden vinden we onder andere in Slavische talen: Russisch en
Joegoslavisch ‘ruka’ (arm en hand), ‘noga’ (been en voet). Ook in het Hebreeuws
betekent ‘règèl’ zowel been als voet. ‘Etzbah’ betekent vinger, maar de teen wordt
‘etzbah harègèl’, dat is voetvinger genoemd. In het Sranan tongo (de taal van
Suriname) betekent ‘anoe’ zowel hand, arm als mouw. Zegt men daar in het
Nederlands: ‘Hij heeft z'n hand gebroken’, dan bedoelt men meestal: z'n arm. (Ook
in het Engels duidde men tot 1751 met ‘hand’ vaak ook de hele arm aan.) Op
dezelfde wijze zegt men daar: ‘Hij heeft z'n voet gebroken’ en meent meestal: z'n
been. (Het Engelse ‘foot’ betekende tot 1661 ook het hele been.) In het Sranan
tongo gebruikt men voor beide begrippen het woord ‘foetoe’. Met ‘duim’ wordt soms
de grote teen aangeduid; in het Engels was dit met ‘thumb’ nog tot 1643 het geval.
3. Het bloempje dat in het Engels daisy heet (madeliefje), leidt zijn naam af van
de zon als ‘oog van de dag’ (ME daiseie; bij Chaucer komt de regel voor:

‘Tat well by reason men it call(e) may The dayesye or else the eye of day.’)
In een etymologisch woordenboek (E. Oartridge, Origins, a short etymological
dictionary of modern English, 1966, fourth edition) wordt de OE-vorm ‘daeges eage’
verklaard als ‘with reference to the flower's yellow disk’ en Skeat (Walter W. Skeat,
A concise etymological dictionary of the English Language, Oxford, 1901) omschrijft
dit als ‘eye of day, i.e. the sun, which it resembles’. In het Indonesisch (Maleis) wordt
echter de zon ‘mata hari’ genoemd, dat wil zeggen ‘oog van de dag’. Van enige
beïnvloeding kan hier toch wel geen sprake zijn.
4. In vele talen hangen de woorden voor ‘maan’ en ‘maand’ etymologisch samen,
of vallen zelfs geheel samen. Voorbeelden in Westeuropese talen: Duits Mond-Monat
(in poëtische taal komt het woord ‘Mond’ ook in de betekenis ‘maand’ voor); Engels
moonmonth; Deens måne-måned; Zweeds måne-månad. Dit zijn allemaal
Germaanse talen; in de Romaanse talen heeft men verschillende woorden. Maar
in de Slavische talen is er weer samenhang: Russisch mjesjats; Joegoslavisch
mjesec, betekenen zowel maan als maand. In het Hebreeuws kent men voor ‘maan’
het woord jaréach, terwijl ‘maand’, jèrach is, welke woorden duidelijk samenhang
vertonen. Daarnaast bestaat het woord ‘choddèsj’, dat zowel maand als maan
betekent.
(Eigenlijk ‘nieuwe maan’, verwant met ‘chadasj’, dat is nieuw.) Tenslotte heeft in
de Bahasa Indonesia het woord ‘bulan’ weer beide betekenissen.
Een verklaring voor laatstgenoemde samenhang, c.q. samenval is niet zo moeilijk,
als we bedenken, dat men vroeger (bij sommige volken nog wel) met maanjaren
rekende. Wat een verklaring van de overige in dit artikel genoemde verschijnselen
betreft: dit lijkt me meer het werk van een psycholoog dan van een filoloog. Ik heb
dan ook alleen enkele voorbeelden van ‘interlinguïstiek’ willen geven, in de hoop
dat anderen deze zullen aanvullen met verdere bewijzen van de verschillende
overeenkomsten van begrippen in diverse talen.

W.B. Rombouts Den Haag
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Reacties
Er wort steets meer fout gesgrefen
Dit verschijnsel is niet nieuw. Men kan dit in het nu volgende citaat lezen.
‘In de voorrede zegt de schrijver: Nadien de Brieven in de koopmanschap, en
vele andere gelegenheden, van een zeer groot gebruik en bijzondere nuttigheid
zijn, voor 't menschelijk geslagt, zoo is het noodzakelijk, dat zig de jeugd van jongs
af daarin oeffene, en door behulp van goed onderwijs en bequame voorbeelden
worde opgeleid, om genoegzame kennis te bekomen van dezelve na behooren op
te stellen, en ordentelijk te schrijven. Maar hoe zeer het de meesten hieraan haperd,
is bij ieder een maar al te vele bekent. De quade spelling, kreupele stijl, en verwerde
schikking der zaken, die de menschen doorgaans in hunne Brieven aan de wereld
1
vertoonen, kunnen daarvan overvloediger getuigen zijn. Enz.

Geschreven binnen Zwolle, den 20 Octob. 1696.’
Dat was bijna drie eeuwen geleden. Nadien is er een overvloed aan nieuwe
leerboeken en toegepaste onderwijsmethoden verschenen, maar de klachten zijn
er nu nog, of weer.
Waar ligt het aan? In logisch Nederlands: Wat is de oorzaak? Die is denk ik niet
te vinden bij de docent noch bij het leermateriaal of methode. Ook niet bij het
Nederlands, hoewel ik van mening ben, dat onze taal vereenvoudigd kan worden.
Het is een toren van Babel geworden.
Maar nogmaals: hier ligt het niet aan. Ik geloof, dat het een mentaliteitsverschijnsel
is, veroorzaakt door de huidige omstandigheden. De wil om goed Nederlands te
stellen en schrijven wordt verlamd door de veelheid aan informatie die over ons
heen gestort wordt. Gejaagdheid is een slechte bodem om een
mentaliteitsverandering te kweken.
Het euvel van ‘steets meer fout sgreive’ komt uit de maatschappelijke
omstandigheden voort, en vandaar de vraag: hoe kweken we bij onszelf de wil om
mee te werken tot rust en harmonie in de samenleving?

D. Captein, Frankrijk

Nog eens de Sjwa en gevolg
P.C.P. beweert in het januari-nummer in een naschrift bij de opmerkingen van W.G.
Koning onder andere dat ‘bodes’, ‘dieptes’ en ‘gedachtes’ normale ABN-uitspraken
zijn. Deze bewering is de oorzaak geweest dat ik nog weer eens heb nagedacht
over het verschijnsel P.C.P. Iedere lezer van ‘Onze Taal’ weet langzamerhand wel
dat die drie letters staan voor P.C. Paardekooper, hoogleraar taalkunde in Leuven.
Het beroep ‘hoogleraar’ maakt op velen nog altijd indruk; men denkt dat een man,
zo knap in de taalkunde dat hij hoogleraar in dat vak kan worden, het wel zal weten.
Hij weet veel, maar hij is ook egocentrisch, want de norm die hij aanlegt zal nog

1

Uit: Scheepstra en Walstra, Opvoeding en Onderwijs, 4e druk 1908. Uitg. Wolters Groningen,
pag. 205.
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altijd wel zijn eigen dialect zijn, een van de vormen van Leids dialect. Want hoe kan
hij weten wat de ‘normale’ ABN-uitspraak is?
De uitspraak van ‘normale’ mensen? Wat zijn dat voor lieden? En heeft hij geteld?
De taal van welke mensen heeft hij dan geteld? Om te kunnen zeggen wat de
‘normale’ ABN-uitspraak is, zou je deze vragen toch wel moeten beantwoorden, als
dat mogelijk zou zijn.
In Woordfrequenties, dat in 1975 is verschenen onder redactie van P.C. Uit den
Boogaart, zijn tellingen gepubliceerd. Er zijn 600.000 gedrukte en 120.000 gesproken
woorden geteld. Het enkelvoud ‘gedachte’ komt gedrukt 57 maal en gesproken 7
maal voor, het meervoud ‘gedachten’ respectievelijk 68 en 3 maal, het meervoud
‘gedachtes’ helemaal niet; de woorden gemeente, beambte, waarde en diepte komen
alleen voor met een meervoud op -n en in het geheel geen meervoud of -s. Zijn al
die schrijvers en sprekers ‘ekstreem-konservatief’, handhaven ze ‘papieren fikties’,
schrijven en spreken ze geen levende taal (een dode taal dus?), spreken en schrijven
ze abnormaal?
Kom P.C.P., erkent u ook eens een keer de gelijkwaardigheid van andere varianten
van het Nederlands. En doet u in ieder geval niet of er één ongenuanceerde norm
bestaat. Dit is een soort misleiding die voor een hoogleraar ongepast lijkt, ook al
zou u nog zo graag willen dat het waar was.

J. Daan Barchem

Naschrift
In onderstaande tekst van Mevrouw Daan valt allereerst het subjektieve en sterk
persoonlijke element op. Ik zal het de aandacht geven die het verdient: geen. Op
het objektieve deel ga ik kort in.
1. Dat m'n idiolekt ‘een vorm van Leids dialect is’, is onwaar: ik ken geen Leids.
Hoe kan Mevrouw Daan trouwens de vormen van het Leids kennen? Heeft ze (daar
gaat het dan om) specifiek-Leidse s-uitgangen waargenomen? En zijn dat juist die
waar Woordfrequenties geen weet van heeft?
2. Ik heb betoogd: bijna alle enkelvouden op een e hebben een s-meervoud;
bodes, dieptes, gedachtes enz. zijn de normale ABN-uitspraken. Ik voeg daaraan
toe: bekendes, bijdrages, invalides, keures, verdienstes, vereistes, zegswijzes en
ziekes zijn me volslagen onbekend. Hier zijn enkel- en meervoud voor mij gelijk. Bij
beambtes/beambten, gedachtes/gedachten e.d. lijken s-vormen me mogelijk maar
weinig frekwent. Iedere lezer kan zijn taalgevoel op dit punt nu aan het mijne toetsen.
Van de vijf meervouden op een n die Mevrouw Daan citeert, staan er drie totaal
naast de kwestie: ze verzwijgt nl. dat gemeenten, waarden en diepten uitsluitend
als tekstvormen vermeld staan. Ter zake zijn enkel de gevallen gedachten (3 keer)
en beambten (6 keer) is staal Sl: bandopnames ‘van academici of daarmee gelijk
te stellen personen die geacht worden ABN te spreken’ ( Woordfrequenties 13). De
opbrengst van het objektieve deel van haar betoog is dus vrijwel nul.
Natuurlijk zit de s-fobie vooral in de ambtelijke sfeer (gemeenten: 59
tekstgevallen!): dat is vanouds de sterkste burcht van ekstreem-konservatief en
asociaal schrijven. Het blijft taalkundig, taalpolitiek en sociaal erg belangrijk dat
ABN-sprekers ook inzake s-meervouden schrijven zoals ze spreken, en dat vooral
scholen en woordenboeken dat s-taboe met kracht bestrijden.

P.C.P.
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Na-naschrift
Het gaat niet om objectief of subjectief, het gaat om tolerantie. P.C.P. pleit voor
tolerantie ten aanzien van de s-meervouden, ik voor tolerantie ten aanzien van
zowel s- als n-meervouden. Niet bij ieder kun je n-meervouden als fout veroordelen
(zie Onze Taal, november 1981, blz. 117), niet ieder die ze gebruikt is
extreem-conservatief. Deze meervouden zijn niet alleen papieren ficties, maar bij
een deel van de Nederlanders levende taal, en ze zijn zeker niet abnormaal (zie
Onze Taal, januari 1982, blz. 3).
In ieder geval heb ik geen antwoord gekregen op mijn vraag hoe P.C.P. kan weten
wat de normale ABN-uitspraak is. Dat geeft me wel te denken.

J.D.
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Wat heeft Frida Balk tegen de VON?
Reactie op ‘Onze Taal en de Minister van Onderwijs’
Wat bezielt Frida Balk-Smit Duyzentkunst? In het januari-nummer schrijft ze een
stuk dat aanvankelijk lijkt te gaan over plannen van het ministerie van O. en W. voor
een commissie voor moedertaalonderwijs, maar in feite valt ze de Vereniging voor
moedertaalonderwijs (VON) aan. We willen duidelijk maken dat ze daarbij insinueert.
We kunnen dat niet voor alle gevallen doen, uit plaatsgebrek. We willen ook duidelijk
maken wat de VON dan wèl is.

CMM en ACLO-M
Mevrouw Balk schrijft over de Commissie modernisering moedertaalonderwijs (CMM)
dat die ‘er tot op heden niet in slaagde het onderwijs in onze taal noemenswaardig
met positief resultaat te hervormen.’ Met behulp van het woord ‘noemenswaardig’
kan ze elke discussie kappen met de woorden: ‘Nou ja, 't is maar of je Gericht
Schrijven of de nota Schooltaal thuistaal noemenswaardig vindt.’ Ze schrijft ook niet
wat er met de CMM gebeurd is. Of wel? ‘De ACLO-M waarin zij zou opgaan, is
blijkbaar in de kiem gesmoord. Of toch niet? Excellentie, hoe zit dat?’
Hoe maak je duidelijk wat mevrouw Balk hier allemaal verzwijgt en verdoezelt?
Het komt erop neer dat de CMM op gezag van de minister al in 1977 is opgevolgd
door de Adviescommissie leerplanontwikkeling moedertaalonderwijs (ACLO-M) en
dat haar taken zijn verdeeld over die ACLO en de Stichting Leerplanontwikkeling
(SLO). Dat de ACLO-M nooit de centen gekregen heeft om te doen wat ervan
verwacht werd en toch heel wat gepresteerd heeft, weet mevrouw Balk heel goed.
Waarom doet ze dan of ze van niks weet?
Het gaat haar niet om duidelijkheid. Ze heeft iets tegen de CMM, de ACLO-M en
de mensen daarin. Want na haar klacht over de geringe resultaten van de CMM
schrijft ze: ‘Integendeel, naarmate zij meer van zich liet horen namen de klachten
over het Nederlandse taalgebruik in alle regionen van de maatschappij (ook in die
van het onderwijs zelf) hand over hand toe.’ Ze legt hier met het woord ‘naarmate’
verband tussen het optreden van de CCM en klachten over het Nederlandse
taalgebruik. Let wel, ze zegt niet dat het Nederlandse taalgebruik slechter wordt
(een hoogleraar taalkunde weet dat je dat niet kan meten) maar dat de klachten
toenemen, ook in het onderwijs. Let nogmaals wel, niet over het onderwijs. Ze noemt
geen voorbeeld van een klacht. Ze schaart zich daarmee aan de zijde van een
deskundige als de chef stafdienst van Schiphols luchthavenpolitie die een kwart
van de sollicitanten afwijst ‘louter op grond van hun slechte taalgebruik’ (Nieuw
Zicht, 25 december 1981) zonder zijn norm voor behoorlijk taalgebruik te noemen.
Ze voert wel Tordoir en Wesdorp aan die in ‘de helderste publikatie op het gebied
van het Nederlandse moedertaalonderwijs (...) met een overvloed aan gegevens
en met bewonderenswaardige precisie’ zouden hebben aangetoond dat de CMM
niet deugt en daarom uit literatuurlijsten geweerd worden. Ze weet heel goed dat
die heldere publikatie alleen beschrijft wat onderwijsmensen denken over
moedertaalonderwijs en zich niet begeeft in de vraag of ze gelijk hebben of niet.

VON en Onze Taal
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En hoe komt het nou dat die CMM niet deugt? Dat komt doordat ‘de CMM-ideologie
ontleend is aan de leuzen van de VON en het bijbehorende tijdschrift Moer, en die
gekenmerkt is door een vreemdsoortige afkeer van taal in het algemeen en Onze
Taal in het bijzonder.’
Natuurlijk neemt mevrouw Balk niet de moeite uit te leggen waar die afkeer uit
blijkt, wat er vreemdsoortig aan is en wat die hoofdletters betekenen: heeft de VON
een hekel aan het Genootschap of aan het blad Onze Taal of aan onze (met
hoofdletters eerbiedig aangeduide) moedertaal? Als een hoogleraar taalkunde
onduidelijk schrijft, kan dat geen onvermogen zijn. En wat als ze onnauwkeurig
leest? Als ze Moer goed las, zou ze weten dat Moer nog nooit iets tegen Onze Taal
geschreven heeft. Ze zou ook weten dat haar beschermeling Tordoir redactrice is
van Moer. Als ze woordenboeken beter zou lezen, zou ze zich niet beperkt hebben
tot het flauwe grapje dat moer ‘oud-Nederlands is voor moeras, tevens synoniem
met droesem, bezinksel’, maar eraan hebben toegevoegd dat de naam van het blad
associaties kan wekken met ‘moerstaal’. Als ze de bundel Taal en Schoolmeester
van Theo Thijssen had gelezen, zou ze op z'n minst geaarzeld hebben juist hem
aan te voeren als opponent van ‘in Moer vastgelopen, ver van Onze Taal
afgedwaalde “onderwijsgevenden”.’ Als ze Onze Taal beter zou lezen, zou ze weten
dat dat allang niet meer het blad is dat vijftig jaar geleden zijn kolommen vulde met
klaagzangen over de teloorgang van onze taal.
Wat is er aan de hand met Frida Balk-Smit Duyzentkunst dat ze probeert Onze
Taal terug te hitsen naar de jaren dertig?

Informatie over de VON
De lezers van Onze Taal hebben er nu recht op om te weten wat de VON dan wel
is. De VON bestaat nu twaalf jaar en heeft ruim 5000 leden, vooral
onderwijsgevenden uit alle soorten onderwijs. Het is een vereniging die een bepaald
soort (taal)onderwijs voor ogen staat:
- onderwijs dat leerlingen de kans geeft op te komen voor eigen en andermans
belangen;
- onderwijs dat werkt met onderwerpen die voortkomen uit de behoeften,
ervaringen, belangstelling en situatie van de leerlingen;
- onderwijs voor achtergestelden, met bijzondere aandacht voor de problematiek
schooltaal-thuistaal, anderstaligen, enz.;
- onderwijs waarin ook zorg is voor de taalontwikkeling buiten de taallessen;
- onderwijs dat de creativiteit van de leerlingen bevordert;
- onderwijs zonder hinderlijke drempels tussen schooltypen;
- onderwijs dat voorzichtig omgaat met selectiemiddelen.
De VON geeft een veelgelezen tijdschrift uit, Moer. In 1981 stonden daar
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onder meer artikelen in over de schoolkrant, het nieuwe basisonderwijs, dyslexie,
taal in het buitengewoon onderwijs, taal in de PA, krant en drama, taalonderwijs in
België, literatuuronderwijs en grammaticaonderwijs. Bovendien twee thema nummers:
over volwasseneneducatie en over de integratie van kleuter- en lager onderwijs.
Het tijdschrift Interkom geeft praktische lesvoorbeelden. De VON heeft een
gelijknamige zustervereniging in België met duizend leden en het blad Vonk. Daarin
staan onderwerpen besproken als leerplan taalontwikkelen, definities maken,
gedichten maken op school, tweedekansonderwijs, spellingonderwijs, literatuurkring,
strips in de klas, enz.
Af en toe verschijnen er VON-boeken, zoals Ik lig er niet wakker van (over taal in
het LBO) en Werken zonder taalboek (dat binnenkort verschijnt). De
lerarenopleidingen gebruiken vaak de verzamelbundel Het beste uit Moer.
Tweemaal per jaar organiseert de VON een ledenvergadering waaraan een
thematisch deel is verbonden. Op 8 mei gaat dat over taalbeschouwing aan het
eind van het basisonderwijs en het begin van het voortgezet onderwijs. De landelijke
VON-conferentie (dit jaar in de paasvakantie) wijdt aandacht aan vernieuwingen in
het moedertaalonderwijs. Juist in het afgelopen studiejaar zijn allerlei regionale
werkgroepen op gang gekomen die zich verdiepen in ideeën van Freinet, onderwijs
aan anderstaligen, enz. In samenwerking met lerarenopleidingen organiseert de
VON nascholingscursussen en een steungroep opleidingsonderwijs anderstaligen.
De VON is een actieve vereniging met leden die proberen in onderlinge
verdraagzaamheid hun opvattingen over taal, opvoeding en onderwijs om te zetten
in concrete verbeteringen van het taalonderwijs. Wie belangstelling heeft, kan zich,
liefst schriftelijk, wenden tot de administratie van de VON, E. du Perronlaan 60,
1422 CS Uithoorn.

Peter Dekkers voorzitter van de VON
Willem Mooijman redacteur van Moer

Naschrift
Wat ik tegen de VON heb is (zoals de heren Dekkers en Mooijman nog steeds niet
schijnen te begrijpen): dat de VON afschaffing van het grammatica-onderwijs
voorstaat; dat de VON zich daarbij beroept op overwegingen die, óók blijkens een
uitstekend onderzoek van De Eigen Moer Redactrice Tordoir, bestaan uit ongeldige
argumenten, onware uitspraken en misleidende leuzen, en dat daarmee van de
vijfduizend leden wel het uiterste aan ‘onderlinge verdraagzaamheid’ wordt geëist,
namelijk blindheid.
(Vergelijk de uitdrukking ‘een oogje dichtknijpen’ voor ‘toegeeflijk, verdraagzaam
handelen’.)

Frida Balk-Smit Duyzentkunst

Krom ‘Gastnederlands’
F. Jansen hekelt in O.T. van december vorig jaar het taalgedrag van Nederlanders
jegens gastarbeiders, en vindt dat het ‘krom praten’ niet bijdraagt tot een beter
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gebruik van onze taal door buitenlanders. Want hoe kan iemand bij een slecht
voorbeeld goed volgen?
Jansen kiest in zijn artikel als uitgangspunt de buitenlander die Nederlands wil leren
spreken. Ze zullen er zeker zijn, maar ik denk dat toch de allereerste zorg van
gastarbeiders is om Nederlands te leren verstaan; en zelfs denk ik dat heel veel
buitenlanders hun verlangens op dit punt beperken tot een minimaal gebruiksniveau.
Als ik dus met een gastarbeider in verbaal contact kom, neem ik aan dat hij (of zij)
er primair op uit is om in grote lijnen de strekking van mijn woorden te begrijpen; en
daarom zal ik in zo'n situatie liever een ‘kromme’, inderdaad rudimentaire, dan een
perfect geconstrueerde zin ten antwoord geven.

B.Q. Voors
Algemeen directeur Uitg. mij. Misset Doetinchem

Naschrift
De heer Voors heeft gelijk als hij zegt, dat de buitenlander allereerst Nederlands wil
(en moet) verstaan. Daaruit volgt naar zijn mening, dat aan kromme zinnen de
voorkeur gegeven moet worden boven grammaticaal correcte zinnen.
Met die consequentie ben ik het niet eens. De tegenstelling tussen grammaticaal
correct en begrijpelijk is namelijk niet logisch noodzakelijk. Vergelijk het volgende
voorbeeld uit de praktijk. Ik heb een voorman in de schoonmakerij meer dan één
keer zijn anderstalige medewerkers horen instrueren op de volgende manier:
Jij-morgen-hier-zeven uur - begrepen? - Jij niet hier-zeven uurjij bellen.
Ik vraag me af of het volgende niet zowel begrijpelijker als voordeliger voor het
Nederlands leren was geweest:
Jij komt morgen hier - Je komt om zeven uur - Begrepen? - Je kan ook
niet komen - Dan bel je op - Wat moet je nu doen?
In de tweede variant zijn de zinnen correct maar dat is niet hetzelfde als lang en
ingewikkeld. Daar komt bij dat dergelijke zinnen in een heel kalm tempo uitgesproken
kunnen worden zonder dat het snauwering hoeft te klinken. Verder is het twijfelachtig
of het strooien met uitroepen als begrepen? of snap je? wel zoden aan de dijk zet.
Een vraag om herhaling van de informatie biedt een beter inzicht in de mate waarin
de boodschap bij de anderstalige is overgekomen.
Natuurlijk heeft de tweede variant wat idealistische of misschien zelfs wel utopische
trekjes voor degenen die snel en in moeilijke omstandigheden opdrachten moeten
uitvaardigen. Toch loont het mijns inziens de moeite om het eens te proberen. Het
is namelijk niet onmogelijk dat het gebruik van het kromme Nederlands uit het eerste
voorbeeld veel meer wordt ingegeven door een traditioneel (waan)idee over
duidelijkheid, dan door de gebleken duidelijkheid ervan.

Frank Jansen
Afdeling Nederlands, Moller Instituut Tilburg

Heel of hele
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Notaris Smid en P.C.U.d.B. schijnen het oneens te zijn over ‘heel of hele’. De eerste
wijst er op dat het bijvoeglijk naamwoord bij een onzijdig substantief onverbogen
blijft na een. Dat is zo. De holle bolle Gijs at ‘een heel paard half’, niet ‘een hele
paard half’. Maar in ‘een heel gevoelig moment’ is ‘heel’ niet bijvoeglijk naamwoord
maar bijwoord. Daarom krijgt het geen -e, niet omdat het staat tussen een onbepaald
lidwoord en een het-woord. Toch is het merkwaardig dat het bijwoord heel voor een
verbogen bijvoeglijk naamwoord ook een -e kan krijgen.
Kàn krijgen. ‘Een heel brave hond’ is even goed Nederlands als ‘een hele brave
hond’. ‘Hele’ drukt, dunkt me, nog iets hogere lof uit, nog iets meer affectie. ‘Héle
(aai) bráve (aai) hónd (aai). Niet waar, Hond? Ja, Baas. Met ‘zeer’ gaat het niet
‘Zere brave hond’ zegt niemand. ‘Zeer’ is te plechtig, niet zo'n gemakkelijk zittend,
huiselijk woord als ‘heel’. Bij ‘erg’ twijfel ik: ‘Een erg vervelende kerel’? ‘Een erge
vervelende kerel’? ‘Erge’ lijkt niet echt fout, maar ik geloof niet dat ik het zou zeggen.
Kan iemand nog andere buigbare bijwoorden bedenken?

H.D. Vos
Bibliothecaris van het Engels Seminarium Amsterdam
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Niets is minder waar
Het door de heer Nijveld in het juninummer van vorig jaar gesignaleerde probleem
laat mij niet los. De heer Nijveld heeft zeker gelijk, de uitdrukking kan twee met
elkaar in tegenspraak zijnde betekenissen hebben. Maar het boeiende is dat, waar
de klemtoon ook komt te liggen (op wáár of op mínder), de inhoud van de mededeling
twee-zinnig blijft. Het is naar mijn idee onmogelijk zonder enige verklarende
toevoeging duidelijk te maken of men wil zeggen dat iets zeer waar is of juist
helemaal niet waar. De groeiende bezetenheid om de oorzaak van dit onvermogen
op te sporen, heeft mij uiteindelijk geleid tot de volgende redenering.
Het is bekend dat de inhoud van een mededeling meer nadruk kan krijgen door
een negatieve formulering. Wij kunnen bijvoorbeeld zeggen ‘de deur staat niet voor
niets open’ als wij bedoelen over te brengen dat de deur open staat om een zeer
bepaalde reden. Als wij nu de inhoud van het negatief geformuleerde ‘niets is minder
waar’ willen bepalen, moeten wij de uitdrukking omzetten in haar positieve vorm.
Dan blijken zich twee mogelijkheden aan te bieden, namelijk ‘alles is meer waar’
en ‘alles is minder onwaar’. In het eerste geval is X (= het onderwerp waar alles om
draait) níet waar, in het tweede geval is X wèl waar.
Omdat waar en onwaar geen eenvoudige comparatief hebben (waar-der bestaat
niet) gebruik ik eventjes goed i.p.v. waar en slecht i.p.v. onwaar. Van negetief naar
positief geredeneerd krijgen wij dan het volgende:
niets is minder goed (dan X) - Alles is beter (dan X) - X is slecht;
niets is minder goed (dan X) - Alles is slechter (dan X) - X is goed.
Twee inhoudelijk elkaar tegensprekende gedachten (‘alles is beter’ en ‘alles is
slechter’) kunnen dus in één en dezelfde negatieve vorm onder woorden worden
gebracht, en niemand, behalve de spreker zelf, heeft enig idee hoe die negatief
geformuleerde mededeling moet worden geïnterpreteerd. Hoe komt dat.
Een spreker zoekt naar een krachtige verwoording van zijn idee dat iets goed of
slecht is. Hij kiest de vorm van een vergelijking. Maar hij denkt daarbij niet langs de
grammaticale lijn goed/beter/best of slecht/slechter/slechts, hij denkt langs de
ongrammaticale maar wel logische lijn goed/ slechter/ slecht of slecht/ beter/goed.
(Denk aan korte tijd/langere tijd/lange tijd.)
Als hij wil overbrengen ‘X is slecht’, dan loopt zijn gedachtelijn van slecht naar
goed, als hij wil overbrengen ‘X is goed’, dan loopt die lijn van goed naar slecht.
Kiest hij vervolgens voor een negatieve formulering met een vergelijkende trap van
goed (hij kan ook kiezen voor slecht, want het resultaat is, in spiegelbeeld, precies
hetzelfde), dan zal hij zijn bewering aan het begrip ‘goed’ moeten relateren.
Ik waag een poging tot schematiseren. De pijlen geven de richtingen van de
redeneringen aan.

Onze Taal. Jaargang 51

Als, zoals hieruit blijkt, ‘minder goed’ zowel ‘beter’ als ‘slechter’ kan betekenen, dan
moet toch ‘minder waar’ eveneens voor ‘waar-der’ en ‘onwaar-der’ kunnen staan?
Of niet?

B. van Zwieten
Son en Breugel

Iets te bevragen?
‘De sleutel van de kerk is te bevragen bij de koster.’ Bevragen, zegt Koenen, is
vragen naar iets. Maar wat nu te denken van: ‘In een groepsgesprek moet je de
anderen bevragen’ in plaats van ‘ondervragen’? In deze betekenis kom ik het woord
de laatste jaren herhaaldelijk tegen, vooral in godsdienstige geschriften. Volgens
mij is het een germanisme. ‘Nie sollst du mich befragen,’ zegt Hotengrim tegen Elsa.
Bovendien is het overbodig. ‘Ondervragen’ is toch even goed! Of heeft ‘bevragen’
een andere betekenis?

H. Smulders emeritis pastor Duiven

Kamerbreed invullen
In het novembernummer (1981) heeft de heer Sybesma de aandacht gevestigd op
het modewoord ‘kamerbreed’. Oorspronkelijk gebruikt wanneer het ging over een
vloerkleed dat vroeger ‘vast’ of ‘gespijkerd’ heette, blijkt het bruikbaar voor moties
en zelfs voor geneesmiddelen. Het doet denken aan de carrière van ‘levensgroot’,
dat tegenwoordig zoiets betekent als ‘duidelijk zichtbaar’.
Modewoorden ergeren de verdedigers van het taalmilieu, de glottagogen. Al
hebben woorden geen schouders of ellebogen, zulke parvenu's verdringen bestaande
en bruikbare taalmiddelen. Ik denk aan ‘theater’, dat onder Duitse invloed het verschil
tussen ‘toneel’ en ‘schouwburg’ verdoezelt, aan ‘beëindigen’, tegenwoordig zelf
bedreigd door ‘afronden’, maar decennia lang de nivelleerder die zulke uiteenlopende
betekenissen als ‘voltooien’, ‘eindigen’, ‘doen eindigen’, ‘ophouden’, ‘staken’ en
‘afbreken’ opslokte - de hoorder of lezer moest maar raden wat er bedoeld werd.
Een jaar of vijf oud, verbeeld ik me, is de zegetocht van ‘invullen’. Hij lijkt begonnen
bij begrotingsdiscussies op ministeries of in de volksvertegenwoordiging. Daar moet
het woord ongeveer betekend hebben: ‘precies vaststellen’. ‘We zullen bezuinigen
op die en die posten, maar het bedrag moet nog ingevuld worden.’ ‘We zullen andere
jachtvliegtuigen bestellen, maar bij welke fabriek, dat is nog niet ingevuld.’ ‘We
hebben nou wel een vierjarige opleiding, maar de eindtermen (voor niet-katholieke
lezers: het examenprogramma) kunnen we nog niet invullen.’ ‘Nog’ en ‘niet’ kunnen
elegant omschreven worden: ‘Het is een illusie te veronderstellen dat de invulling
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van het financiële, sociale en economische beleid tijdens deze formatie zijn beslag
krijgt’ (NRC/Handelsblad, 11 augustus 1977).
Let eens op, hoe het gebruik van ‘invullen’ voor ‘bepalen’ en ‘kiezen’ zich in 1982
gaat uitbreiden! Ik voorspel: ‘Heeft ze al ingevuld met wie ze gaat trouwen?’ ‘De
naam van ons krantje is ouderwets. Wie kan een betere invullen?’
Terecht heeft men de glottagogen er een verwijt van gemaakt, dat ze
‘extrapoleren’: dat ze op grond van een begin van taalverandering veel verder
gaande ontwikkelingen in dezelfde richting construeren die in ieders ogen belachelijk
zijn. Maar toch is, bij voorbeeld, de voorspelling van wijlen C. Hedeman (in 1950)
inzake het weglaten van het lidwoord in ‘zakkenroller Linkert’ en ‘dichter Van
Duinkerken’ niet alleen volledig uitgekomen, maar verre overtroffen. En hoever zijn
we al niet gevorderd op de weg naar de kamerbrede bruikbaarheid van ‘invullen’,
als we een toneelspeelster horen zeggen dat iemand een bepaalde rol goed ingevuld
heeft? Een gemeentebestuur en een universiteit zijn het niet eens over de invulling
van zekere terreinen; bedoeld is gewoon: de bestemming, zo men wil: de bebouwing,
of het gebruik. In Het Parool van 17 december 1981 haalde H.W. Sandberg dit
harleveens aan: ‘invulling van de projectgroep aan de stuurgroep zenden, met
vermelding van de voorbereidende overlegtaak.’ Invullen is kamerbreed invulbaar.

C.A. Zaalberg
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Nogmaals: Supervisant
In ‘Onze Taal’ van januari 1981 uitte F.K.M. Mars zijn bezwaar tegen het gebruik
van de term supervisant als aanduiding voor de gesuperviseerde in de dissertatie
van J. Griffioen. ‘Supervisant zou eerder een synoniem zijn van een supervisor,’
schreef Mars, want de Latijnse uitgang -ans (Frans: -ant) verwijst naar degene die
ergens mee ‘doende’ is, en dus niet naar degene die dat ‘ondergaat’. De zeer
genuanceerde reactie van Griffioen verscheen in ‘Onze Taal’ december 1981,
waaruit ik citeer: ‘Aan de term supervisant is inderdaad een steekje los. (...) Misschien
kan men qua vorm en betekenis het beste aansluiten bij de consultant die bij de
consulent om consult vraagt.’
Vervolgens beschreef Griffioen de bezwaren die kleven aan de keuze van andere
termen en legde het probleem aan de lezers voor.

Twee vragen
Het probleem is hier inderdaad de relatie tussen de vorm (i.c. de uitgang) en de
betekenis van een woord. De twee vragen zijn: Kan men uit de vorm van een woord
de betekenis afleiden? Welk woord moet men bij een nieuw te vormen woord als
voorbeeld nemen? Vele woorden blijken regelmatig gevormd te zijn, maar er zijn
vaak ‘uitzonderingen.’ Bijvoorbeeld de meeste woorden op -aar hebben een actieve
betekenis (hij die iets doet): bedelaar, handelaar, wandelaar, folteraar enz. Bekende
‘uitzonderingen’ zijn: martelaar, gijzelaar en dompelaar, die een passieve betekenis
hebben (b.v. een dompelaar is een verwarmingselement dat in een vloeistof
gedompeld wordt). Bij het woord bediende is het omgekeerde het geval. Het woord
heeft niet de verwachte passieve betekenis (zoals b.v. beschuldigde, beklaagde,
begunstigde, bevoegde enz.) maar een actieve, evenals (oud)gediende: bij die
(be)dient, niet: hij die be/gediend wordt. Ook het veelgebruikte, maar door Van Dale
(tiende druk) afgekeurde bijsluiter is een uitzondering. Het heeft niet de verwachte
actieve betekenis (zoals Van Dale die geeft van b.v. sluiter, aansluiter, afsluiter,
opsluiter), maar een passieve: een blaadje dat ingesloten wordt.

-ant-woorden
Nu gaan wij terug naar supervisant en bezien wij de tientallen woorden op -ant. Zij
hebben bijna allemaal een actieve betekenis: b.v. sollicitant, surveillant, speculant,
participant, celebrant, collectant enz. Ook het woord consultant, dat door Griffioen
ten onrechte ter verdediging van de term supervisant met passieve betekenis werd
opgevoerd, behoort tot deze grote regelmatige groep, want het heeft de verwachte
actieve betekenis: hij die consulteert. Er is een zeer kleine groep van drie
uitzonderingen. Volgens Van Dale is er één duidelijke uitzondering: analysant is
degene die geanalyseerd wordt. Bovendien zijn er twee woorden waarbij het iets
moeilijker ligt. Catechisant: deelnemer aan een catechisatie. Catechiseren: a.
godsdienstonderwijs geven; b. godsdienstonderwijs volgen (ontvangen).
Meestal betekent catechisant echter: hij die godsdienstonderwijs volgt, dus de
‘passieve’ betekenis. Arrestant heeft actieve èn passieve betekenis: a. beslaglegger,
tegenover gearresteerde; b. hij die gearresteerd wordt, in de uitdrukking ‘jij bent
mijn arrestant’. Men kan dus niet altijd uit de vorm van een woord de betekenis
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afleiden, ook al gebeurt dat ten onrechte door degene die b.v. gijzelaar verstaat als
hij die gijzelt tegenover gegijzelde.
Bij een nieuw te vormen woord lijkt het mij het beste dit ter voorkoming van
misverstand regelmatig te vormen. Men behoort bij superviseren (dat nog niet in
Van Dale staat, maar gevormd is zoals het wel opgenomen reviseren) dus niet de
duidelijke uitzondering analysant tot voorbeeld te nemen, zodat supervisant zou
betekenen: hij die gesuperviseerd wordt. Deze keuze van Griffioen is alleen te
verdedigen door verwijzen naar de genoemde drie uitzonderingen, dus niet met
behulp van het woord consultant, dat, zoals gezegd, tot de regelmatige groep
behoort. Natuurlijk kan Griffioen zijn keuze verdedigen door naar een andere
inhoudelijke overeenkomst te zoeken tussen consultant en supervisant, en ze zo
toch in één groep te plaatsen. De uitgang -ant krijgt dan de betekenis vragend/
ontvangend: consult ontvangend, supervisie ontvangend. De door mij genoemde
drie uitzonderingen passen ook in deze groep: analyse / een arrest/catechese
ontvangend. Zelfs het regelmatige collectant (hij die collecteert) zou men ertoe
kunnen rekenen (collecte ontvangend), maar men ziet direct dat men zo etymologisch
nog veel verder van huis raakt, iets wat Griffioen ook al opmerkte.
Welke uitgang moet men dan kiezen als men de ‘passieve’ betekenis wil
aanduiden, dus wanneer het niet gaat om het onderwerp, maar om het (lijdend of
meewerkend) voorwerp van een handeling? Zelfstandige naamwoorden die afgeleid
zijn van een werkwoord en (oorspronkelijk) wel een passieve (of reflexive) betekenis
hebben, vertonen vaak de uitgang -é(e) of -ee, b.v. introducé(e), evacué(e),
employé(e), protegé(e), prostituée, risee, attaché, abonnee, resumé, dictee, logé(e),
invité(e). Zo betekent logé eigenlijk: hij die gehuisvest wordt (of zich huisvest bij een
ander). Naar analogie van deze woorden zou men kunnen komen tot supervisé(e)
voor: hij/zij die gesuperviseerd wordt. Een andere veel voorkomende uitgang met
(oorspronkelijk) passieve betekenis is -aat. In Van Dale vindt men tientallen
voorbeelden: condensaat, concentraat, duplicaat, dictaat, kandidaat, deputaat,
advocaat (de erbij geroepene), en ook adressaat (geadresseerde) die tegenover
de adressaat staat. Deze regel zou het woord supervisaat opleveren.
Maar waarom zou men voor de vorming van het zelfstandig naamwoord niet
gewoon uitgaan van het Nederlandse voltooid deelwoord: we spreken immers ook
van geadresseerde (i.p.v. adressaat), gedetineerde, gedeputeerde (i.p.v. deputaat,
behalve in de protestantse kerk), geblesseerde, gewonde, gedelegeerde,
gecommitteerde enz. Van Dale noemt de woordparen adressant-geadresseerde,
opposant-geopposeerde, endossantgeëndosseerde, committant-gecommitteerde.
In deze lijn verder gaande krijgen we eventueel supervisant-gesuperviseerde. Maar
daar voor de ‘actieve’ pool het woord supervisor al algemeen aanvaard is, is
supervisant in deze actieve betekenis overbodig. En voor de ‘passieve’ pool zal het
ondubbelzinnige woord gesuperviseerde mijns inziens weinig bezwaar ontmoeten.

G. de Wit, Amsterdam
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Een radio (enz.) kopen met een woordenboek
Al zou je het op het eerste gezicht niet zeggen, het volgende is een boekbespreking.
Met een aanloop vanwege het waarom.
Reeds heel lang verbaas ik me over de manier waarop fabrikanten van luisteren kijk-apparatuur hun produkten aan de m/v trachten te brengen. Dat is zo
onmiskenbaar een methode van ‘publiek ik veracht u’ dat je althans wat dit betreft
gaat begrijpen waarom het deze branche slecht gaat. Er is geen woord Frans bij,
en ondanks de schijn evenmin een woord Engels, want het is puur jargon. Philips,
dat eens bekend stond als nationale trots, gaat erg ver in het gebruik van een soort
elektronisch esperanto. Voor een grensoverschrijdende onderneming (multi- of
trans-national in modern Nederlands) werkt dat intern blijkbaar gemakkelijk.
Voorbeelden uit twee voor werving bedoelde prospectussen:
‘Microprocessor-gestuurd solenoid cassettedeck met Automatische Location Device
en Next-Track Device’ (uit Hi-Fi-boekje).
‘Digitale synthesizer met 16 presets F 2216, High-Performance 2 × 45 W
geïntegreerde eindversterker F 4215, metal-cassettedeck F 6211 met soft-touch
toetsen...’ (uit Audio-blad). Dan ga je als onbevangen hoorder een winkel binnen
en vraagt om een radio. Aan de winkelier (vaktaal: dealer) de taak alles uit te leggen.
Nu noem ik Philips omdat juist dit bedrijf me op dit terrein zo teleurstelt. De firma
adverteert geregeld in de dagbladen en alleen het lezen van de advertenties maakt
je horendol.
Andere fabrikanten zijn evenwel geen haartje beter, zoals me bleek toen ik een
aantal folders had meegekregen van een bevriend handelaar, die ronduit toegaf dat
hij het soms allemaal ook niet precies weet en tegenover zijn klanten vaak meer als
tolk dan als informant moet optreden. Een gevaarlijke zaak, zo gaf hij toe, want
minder bonafide verkopers kunnen de ondeskundige van alles aansmeren.

Pioneer als pionier
De firma Pioneer, die van Japanse afkomst blijkt te zijn, is een offensief begonnen
tegen de spraakverwarring. Tot voor kort, zo las ik in het reclame-vakblad Adformatie,
werden de artikelen hier ingevoerd en verhandeld door de Ogem-dochter Wüst,
maar omdat Ogem aan het uitverkopen is geslagen, begon Pioneer een eigen
vestiging. Wat Nederlanders nalaten, doen nu Japanners (zoals meer gebeurt
helaas): zij proberen het jargon te verhelderen. Dat is zonder meer een schitterend
idee, hard en hard nodig, hetgeen uit het voorgaande mag blijken.
In een aantal dagbladen verscheen eind 1981 een levensgrote advertentie, die als
volgt was ‘gekopt’: ‘Pioneer legt u graag even uit wat Philips, JVC, Technics etcetera
nou eigenlijk precies bedoelen.’ Deze mondvol kwam tot ons in hoofdletters van 5
cicero hoogte, iets minder dan 2½ centimeter. Met in de toelichting zinnen als: ‘Wie
zich oriënteert bij de aanschaf van HIFI-apparatuur, stuit al snel op een bijna
onneembare barrière: de moeilijke woorden.’ ‘Een ondoordringbaar rookgordijn van
technische termen...’ ‘Het zal, met het oog op de technologische ontwikkelingen,
eerder erger dan minder worden.’ ‘Nu zijn dure woorden wel zo'n beetje de aller
goedkoopste manier om u te overdonderen...’ Volgt de aankondiging van Pioneers
Verklarend Woordenboek HiFi-Nederlands. En helemaal onderin op de pagina een
bon om dat woordenboek gratis toegestuurd te krijgen. Honderdduizend van die
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woordenboeken zijn er gedrukt; de totale campagne kost een miljoen gulden. Het
is een boekje van 40 pagina's, gemaakt met medewerking van Wim van Bussel,
waarin een kleine 250 woorden en begrippen worden uitgelegd. Let wel: uitgelegd,
want vertalen was blijkbaar onbegonnen werk. Dit laatste treffen we slechts een
enkele keer aan, zoals bij Antiskating (Dwarskrachtcompensatie), waar we nog niets
wijzer van worden. Gain blijkt echter gewoon versterking te zijn, een open reel
recorder een spoelenrecorder en een woofer 'n lage tonenluidspreker. (De spelling
en schrijfwijze zijn die van het woordenboek.) Bij de laatste omschrijvingen vraag
je je af waarom Philips, JVC, Technics etcetera ze niet ineens gebruiken. Met tegelijk
de erkenning, dat het verder niet altijd kan omdat ook Pioneers woordenboek er
uitvoerige omschrijvingen voor nodig heeft.
Bij de toezending van dit woordenboek ontvingen we tegelijk een catalogus
Hi-Fi-stereo 1981/82, want Pioneer is goed maar niet gek. Een mooie kans om het
merk niet alleen te toetsen op woorden, maar ook op daden. Hoe kondigt het zelf
z'n waar aan? Het blijkt redelijk mee te vallen, al kom je ook hier omschrijvingen
tegen als ‘volledig automatische kwartsgestuurde PLL direct-drive platenspeler met
tangentiale arm.’ En: ‘geïntegreerde stereo-versterker met pictografische
uitlezing/controle systeem.’ Wat kwartsgestuurd, PLL of pictografisch is, vertelt ook
het woordenboek niet.
Toch veel waardering voor het idee.
Moge het anderen inspireren dan wel dwingen tot bevattelijk taalgebruik. Misschien
gaat een concurrent er dan nog eens toe over al die begrippen uit een andere wereld
te ontdoen van snobistische gemakzucht-taal, opdat er leesbare reclame en
voorlichting verschijnt.

Frans Oudejans Breda
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Nederlands in den vreemde
6. Oost, west...
In 1966 woonden er in Australië ongeveer 100.000 geboren Nederlanders, die daar
bijna allemaal gekomen zijn tijdens de grote emigratie van na de tweede
wereldoorlog. In deze zelfde tijd zijn ook vele tienduizenden Nederlanders naar
Nieuw-Zeeland en Canada getrokken. De emigranten uit de jongste tijd verschilden
in één belangrijk opzicht van alle vroegere landverhuizers: ze hadden zich op hun
emigratie voorbereid, onder andere door de taal te leren van hun toekomstige
vaderland. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat zij positief stonden
tegenover het land van emigratie; ze hadden ervoor gekozen. Ze werden niet door
de omstandigheden uit Nederland verdreven, maar in de eerste plaats aangetrokken
door het vreemde land van redelijke beloften. Het is te verwachten dat deze instelling
ook gevolgen gehad heeft voor de functie en de positie van het Nederlands in den
vreemde. Veel is daarover nog niet bekend, wel weten we al het een en ander over
de situatie in Australië, maar in Canada en Nieuw-Zeeland zal het niet veel anders
zijn.
Een overheersende indruk is dat de Nederlanders zich in hun nieuwe vaderland
snel en graag aanpassen, ook in hun taal. Engelse woorden en uitdrukkingen worden
gemakkelijk overgenomen en in de Nederlandse zinnen toegepast, ook als er goede
Nederlandse woorden voor bestaan. Ook krijgen Nederlandse woorden vaak de
betekenis van het Engelse woord dat erop lijkt: een conducteur is dan een dirigent,
naar het Engelse conductor; overkomen gaat betekenen ‘overwinnen’, onder invloed
natuurlijk van overcome. Vermenging van het Engelse en Nederlandse taalsysteem
levert vormen op als: asken voor vragen, een combinatie als nativekatten. Wat de
zinsbouw betreft vinden er aanpassingen aan het Engels plaats, speciaal in de
volgorde van de zin: als we gaan praten in het Nederlands, ze verstaan drommels
goed. Allemaal voorbeelden uit het taalgebruik van geboren Nederlanders.
Opvallend bij deze moderne Nederlandse emigranten is niet alleen dat ze zich
snel aanpassen, maar ook dat ze dat sneller doen dan emigranten uit andere landen.
Ook in gesprekken thuis gebruiken de Nederlanders onder elkaar veel meer het
Engels dan bijv. de Duitsers. Uit eigen ervaring weet ik ook dat kinderen van
Nederlandse emigranten in Canada geen woord Nederlands kunnen spreken. Dat
is wel een heel andere situatie dan die van het Nederlands in de Verenigde Staten,
dat door de kinderen van de oorspronkelijke emigranten, soms zelfs door een enkel
kleinkind nog enigermate gesproken wordt. Of die vlotte assimilatie van de taal
behalve met de positieve instelling ten opzichte van het nieuwe land ook te maken
heeft met de geringe waardering die veel Nederlanders voor hun moedertaal hebben,
durf ik niet te zeggen. Onmogelijk lijkt het me niet, want het blijkt dat niet alle
Nederlanders precies dezelfde houding tegenover hun moedertaal aannemen.
Dialectsprekende Friezen en Limburgers geven hun taal minder gauw prijs dan
anderen en dat is in overeenstemming toch met de liefde voor hun eigen streek die
we van Friezen en Limburgers kennen. Een grote toekomst is voor het Nederlands
in Australië, Nieuw-Zeeland en Canada wel niet weggelegd, zo lijkt het. Zodat het
jongste Nederlands in den vreemde het eerst van al zal zijn verdwenen, veel eerder
dan dat in Amerika, West- en Oost-Indië, Ceylon en zelfs dan 't handjevol
Nederlandse woorden in Noord-Duitsland.

J. Stroop
Instituut voor Neerlandistiek
Universiteit van Amsterdam
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Gij zult zult zeggen...!
In NRC van 19 februari stond een eigenaardig bericht: De overheid verbiedt het
gebruik van streeknamen voor vleeswaren. Een gevolg hiervan is dat de Brabanders
geen ‘zult’ meer zullen eten, maar naar de winkel moeten voor ‘hoofdkaas’.
Hoe nu? Het is nog geen 1984 en de overheid decreteert al welke woorden taboe
zijn! Brabant in rep er roer.
In het Eindhovens Dagblad van 10 november 1981 stond al een opruiend artikel.
De speciale Bossche beuling tot vloek gebombardeerd. In Weert geen duimpkens
meer te koop. Schandalig! Het Nieuwsblad van het Zuiden meldde op 19 februari
vol trots op de voorpagina dat de Stichting Brabants Heern op de bres staat voor
de zult. Actie, harde actie? Brabantse slagers - aldus NRC - overwegen een actie
onder het motto ‘Zult moet zult blijven’. Verscheidene slagers hebben volgens de
secretaris van Brabants Heem al een proces-verbaal gekregen omdat ze in
advertenties geen ‘hoofdkaas’ schrijven, maar hun ‘zult’ aanprijzen. Ze zullen naar
de rechter stappen! Zegt het Belgisch-Nederlands Taalunieverdrag niet dat
dialectische verscheidenheid een eigen waarde heeft en bijdraagt tot de verrijking
van de algemene cultuurtaal? - Journalisten, gij zult beter lezen! Brabants Heem,
gij zult uw bronnen natrekken! De bron is het Staatsblad van het Koninkrijk der
Nederlanden jaargang 1981, nummer 506: ‘Besluit van 16 juli 1981, houdende
regelen met betrekking tot vlees en vleeswaren (Vlees- en vleeswarenbesluit
(Warenwet) 1981)’.
In dit Vlees- en vleeswarenbesluit geen woord over hoofdkaas of zult, laat staan
over beuling en duimpkens! Wat staat er in artikel 6: ‘De aanduiding “vleeswaren”
mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor de in artikel 5 bedoelde waren welke
aan de in dat artikel gestelde eisen voldoen.’ Dus toch! Geen zult!
Overheid, gij zult niet de indruk wekken dialectwoorden te willen verbieden!
Voorlichters, gij zult officiële stukken van een toelichting voorzien opdat
belanghebbenden goed kunnen reageren!
Artikel 5, waarnaar het ongelukkig geformuleerde artikel 6 verwijst, gaat over
eisen die gesteld worden aan vleeswaar bestemd voor menselijke consumptie.
Bedoeld is hier dat voor deze ‘waren’ niet de benamingen ‘vlees’, ‘gehakt’ of ‘tartaar’
mogen worden gebruikt. Maar dit blijkt pas wanneer de hele tekst nauwkeurig is
bestudeerd (en dat kost tijd).
Dat komt ervan, als je een artikel uit zijn verband licht. Zo gaat dat als een
(ingewikkeld) officieel besluit zonder toelichting aan belanghebbenden wordt
verstuurd. Dan krijg je zure communicatie tussen zultkoppen en kaashoofden. Maar
in Brabant komt men gelukkig nog steeds op de zult.

J.R.
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Samentrekking
Jan Eter, stiefbroer van Battus en Grijs en al die anderen, begint zijn bijdrage van
23 januari in Vrij Nederland aldus: ‘Donderdag sta ik in de Atheneum Boekhandel
aan het Spui, en blader in het boekje “Bijzondere zonen zonder zonden” van een
Belg wiens naam ik ben vergeten.’
Ik beschouw Eter c.s. als bijzondere Opperlandse zonen, maar of zij zonder
(taalkundige) zonden zijn, staat te bezien.
Nog een voorbeeld, nu uit de VPRO-gids, toch ook een (soms) Opperlandse bron:
‘Vriendin Flo Adams blijft teleurgesteld achter, ze had gehoopt dat ze mee mocht.
Vijf jaar later keert Little John terug en wil de oude draad weer opnemen.’
In beide gevallen is er sprake van samentrekking, t.w.:
‘en blader (ik)...’
en wil (Little John)...’
Is die toegestaan?
Het proefschrift van D.M. Bakker (1968) geeft hierover niet duidelijk uitsluitsel. In
de veel geraadpleegde Nederlandse Spraakkunst van Rijpma-Schuringa-Van Bakel
staat evenwel het volgende: ‘T.a.v. het onderwerp geldt de beperking dat het in de
tweede hoofdzin slechts mag worden weggelaten, als het in de eerste vóór de pv.
staat (als er tenminste niet tevens samentrekking in de pv. plaats heeft): “Morgen
komt de minister van zijn buitenlandse reis terug en brengt HIJ een bezoek aan de
president” (HIJ is dus hier noodzakelijk).’ (blz. 273)
Dus Eter in de fout? En ook Claus bijvoorbeeld, als hij dicht: ‘En tegen je oor beloof
ik je splinternieuwe horoscopen/ En maak je weer voor wereldreizen klaar...’ (uit: Ik
schrijf je neer)?
Ik weet het niet; samentrekking is een complex verschijnsel, dat ik aan scholieren
pleeg te onderrichten. Mijn taalgevoeligheid geeft Van Bakel gelijk (ik vind weglating
van het onderwerp niet mooi), maar de regels verzetten zich, dunkt me, niet tegen
weglating in de gevallen hierboven. Weet u de oplossing? Ik verneem het wel uit
dit blad, hoop ik.

W.A.B. v.d. Laar
leraar Nederlands
Groesbeek

Sinds vorig jaar gebruikt de ANWB het bord ‘ANWB erkende jachtverhuurde’. Het zal wel
een veel watersporters gezocht bord worden.
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J.B. Manger, voorlichter gemeente Apeldoorn

Kom nou, Van Dale!
Gij speult azak...
Een uitroep die meestal vergezeld gaat van een krakende vuistslag op tafel en
eventueel aangedikt wordt met het aanroepen van een ter plaatse populaire
functionaris uit het hiernamaals. Wie in (West-)Brabant wel eens een groep
kaartspelers heeft gadegeslagen, zal deze uitdrukking ongetwijfeld gehoord hebben.
Azak (plaatselijk ook hazak) speulen betekent vals spelen, hoewel ik de indruk
heb dat er meestal mee bedoeld wordt dat de beschuldigde zoveel geluk heeft dat
het alleen maar op vals spelen lijkt.
Waar komt dat woord vandaan? Geen enkele Brabander kon mij er een
bevredigende verklaring voor aan de hand doen. Wel spraken sommigen als hun
vermoeden uit dat er een uit het Vlaams overgenomen verbastering van een of
andere Franse uitdrukking (à l'hasard?) aan ten grondslag zou liggen, maar mijn
persoonlijke kennis van het Franse kaartidioom reikt niet ver genoeg om daar de
verklaring te vinden.
Maar laat ik nou een dezer dagen, bij het zoeken naar iets geheel anders, in Van
Dale het woord haarzak tegenkomen, met als omschrijving ‘(Zuidn.) oneerlijke, valse
speler...’ etc. Van Dale verwijst overigens ook naar aaszak en daar lees ik ‘(Zuidn.)
oneerlijke speler; aaszak doen, knoeien.’ En dàt wil er bij mij nog wel in; het doet
mij denken aan vriendelijke betitelingen als lamzak en rotzak. Maar haarzak, nee
Van Dale, dat lijkt mij een beetje te ver gezocht.
Is er wellicht een kenner van de streektaal die mij er een afdoende verklaring voor
kan geven?

D.J. Boerman
gepensioneerd bedrijfsredacteur
Den Haag

Ame(e)lisweerd
Gaarne leg ik u het volgende uitspraakprobleem voor. In mijn jeugd woonde ik zeven
jaar in Utrecht en daaruit heb ik geen andere herinnering over gehouden dan de
uitspraak ‘Amelisweerd’ met in de eerste en tweede lettergreep een stomme e. Voor
radio en t.v. hoor ik maar steeds de uitspraak ‘Ameelisweerd’ (met een open e en
een duidelijke korte i). Ik schreef de NOS dat die uitspraak niet correct was, zowel
op grond van de plaatselijke uitspraak als op grond van de algemene regel (we
zeggen ook niet Almeelo, Ermeelo enz.).
Tot mijn verbazing schreef de NOS terug dat er een verschil bestaat tussen de
plaatselijke uitspraak en de algemene uitspraakregel en dat de plaatselijke uitspraak
de voorkeur verdient. Maar, in strijd met die keuze spreken ze, bij het nieuwslezen
nooit van ‘Utrech’, (de plaatselijke uitspraak), of Deutekom, Ljouwert, Ensche enz.
Nu heb ik twee vragen:
1. Klopt het dat de oude Utrechtenaren ‘Ameelisweerd’ zeggen?
2. Vindt u het juist om alléén voor het woord ‘Amelisweerd’ af te wijken van de
algemene uitspraakregel bij het gebruik van het Nederlands als algemene
communicatietaal, zoals bij het nieuwslezen?

J.K. Reestman
gepensioneerd leraar wiskunde en filosofie, Hengelo
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Duimt u of duimt u niet?
Enige tijd geleden gaf een sportverslaggever op de TV zijn kijkers de raad om te
duimen voor een bepaalde club, omdat de spelers het moeilijk zouden hebben met
het behalen van een overwinning. Een katholieke dame had me een tijd daarvoor
gevraagd te duimen, daar ze een operatie moest ondergaan. Nog eerder had een
meisje me hetzelfde verzocht in verband met een rij-examen dat ze moest afleggen.
In korte tijd werd ik zo driemaal met deze uitdrukking (dit werkwoord) geconfronteerd.
Later dacht ik opeens: wat zou degene die me wil laten duimen nu eigenlijk van me
verwachten? Toen heb ik bij een twintigtal mensen geïnformeerd naar wat ze deden
(verwacht werden te doen) als ze moesten duimen.

Verschillende acties
Het duimen als handeling kan verschillende acties betreffen volgens de
ondervraagden. Men kan de duim van de rechterhand plaatsen op de wijsvinger
van de linkerhand en dan de wijsvinger van de rechterhand op de duim van de
linkerhand draaien en andersom en zo doorgaan. Sommige mensen doen dit als
ze zich vervelen. Een andere beweging is het gedachteloos draaien met de duimen
om elkaar, terwijl de handen samen(gevouwen) zijn. Meer biddend is de houding
van samengevouwen handen en gekruiste duimen. Enkelen dachten aan het
ophouden van de duim zoals in de Romeinse oudheid de keizer deed om het leven
(gratie) te schenken aan gevelde gladiatoren. Een gebaar dat tegenwoordig gebruikt
wordt om iets fijns te benadrukken of instemming te betuigen.
Merkwaardig was wel dat het stellen van die pertinente vraag (wat doe je als je moet
duimen?) steeds een lichte verbijstering tot gevolg had. Men had er eigenlijk nooit
hij gedacht. Inderdaad houdt de term duimen iets vaags in. Duimen eist een zekere
verstandhouding met de begunstigde en dit bevordert de uitwerking. Twee personen
zeiden dat je heel sterk aan de examenmaker (e.d.) moest denken, zoals je een
hypnotiseur dient door een bepaalde zaak sterk in je gedachte te nemen. Anderen
meenden dat ze voor de goede afloop moesten bidden. Iemand anders antwoordde:
‘Als ik moet duimen, dan wens ik hem in gedachte alle goeds toe en ik bid ervoor.’
De solidariteit met degene die hulp vraagt kwam meermaals tot uiting, bv. meehopen
dat het goed afloopt. Men wil het lot dwingen ten gunste van de bedoelde persoon.

Wat zeggen de boeken?
Na mijn mondelinge mini-enquête heb ik er nog enige boeken op nageslagen.
Het Middelnederlands Woordenboek geeft ‘s.v. dume: in dumen sien, eene
tooverij.’ Dit is niet heel helder maar het gaat wel in de magische richting. Het
Woordenboek van de Nederlandsche Taal kent geen duimen in het betekenisveld
waarover het hier gaat. Van Dale maakt onderscheid tussen duimen en duimelen:
‘duimelen, 2: met gevouwen handen de duimen om elkaar draaien.’ Maar bij duimen
staat: ‘1. de duim van de ene en de wijsvinger van de andere hand afwisselend
tegen elkaar drukken, t.w. om een afwezige iets goeds toe te wensen.’
Verschueren, Modern Woordenboek (1965) (een Vlaamse uitgave) vermeldt ‘s.v.
duimen 1.: met de duimen een draaiende beweging maken om te behoeden tegen
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onheil.’ (Deze geeft dus een meer negatieve kijk op de zaak.) Van Haeringen,
Nederlands Woordenboek (1977) definieert duimen als: ‘een duimbeweging maken
die geluk heet aan te brengen in een hachelijk ogenblik: ik zal voor je duimen; ook
duimelen.’
Drewes, Verklarend handwoordenboek der Nederlandse Taal (1974) wijkt niet
sterk af van het vorige als hij uitlegt: ‘duimelen (volksgeloof)... ter begunstiging van
een zaak de duimen om elkaar draaien, duimen.’ En: ‘duimen, duimelen, voor iemand
duimen als hij examen moet doen.’ In Stoett, Nederlandse Spreekwoorden en
gezegden kon ik het onderhavige woord niet vinden.
A. Huizinga, Nederlandse Zegswijzen (1965) verbindt het woord met het boven
gesignaleerde oud-Romeinse teken en zegt dan: ‘Geleidelijk is hieruit (uit het gratie
verlenen, F.M.) het zgn. duimen voor de gelukkige afloop van iets ontstaan.’
K. ter Laan, Nederlandse Spreekwoorden, Spreuken en Zegswijzen (1950)
vermeldt ‘s.v. duimen, 6.: Voor iemand duimen = de duimen over elkaar heen
bewegen. Als men daarbij aan iemand denkt die niet aanwezig is, dan brengt dit
volgens modern geloof geluk aan, bv. als hij een examen moet afleggen of op een
betrekking uitgaat.’
Mijn Ned.-Fr. en Ned.-D. woordenboeken namen geen lemma duimen op Ten
Bruggencate-Broers-Zandvoort, Ned.-Eng. (1951) geeft onder duimen: ‘ik zal voor
je duimen: I'll keep my fingers crossed.’
Van Dam, Ned.-Sp. (1949) vertaalt duimen als: ‘hacer molinetes con los pulgares’
(molentjes maken met de duimen). Verdere toelichting krijgt de lezer niet.
In Der Sprach-Brockhaus (1935) vond ik: ‘einem den Daumen halten = an ihn mit
guten Wünschen denken.’ Dit wordt door Van Gelderen, D.-Ned. (1969) vertaald
als ‘voor iemand duimen’.

Conclusie
Vele gegevens of verklaringen komen dus op hetzelfde neer. Samenvattend zouden
we over duimen het volgende kunnen zeggen:
1. Duimen is bidden (gevouwen handen; begunstigen van een zaak).
2. Duimen staat in relatie tot hopen, verwachten en sterk verlangen (de duim
omhoog; overwinningsteken; meehopen; wünschen; wensen).
3. Duimen ligt ook in het betekenisveld van suggestie, telepathie, hypnose (er
sterk en veel aan denken; in de geest erbij zijn; sterk willen dat er iets gunstigs
gebeurt; verstandhouding).
4. Het woord duimen heeft vooral een sterk magisch karakter (toverij). Het duimen
hangt volgens twee woordenboeken samen met volksgeloof (zelfs modern
volksgeloof!). Door duimen wil men het lot dwingen. Het vragen om te duimen (eerder
dan het duimen zelf) schijnt te behoeden tegen onheil en geluk te brengen in een
hachelijk ogenblik.
Al bij al is Ik zal voor je duimen tot een niet-rationeel taalsymbool geworden en
gedegenereerd tot een versteende formule die als zodanig wordt gebruikt, vaak
zonder dat men zich tot iets verplicht voelt.

F.K.M. Mars
leraar Nederlands
Den Bosch
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Spijkers op Laag Water
Indisch Nederlands
Onder de kop Nederlands in den Vreemde, 3. De Oost, heeft de heer J. Stroop in
Onze Taal, 1981, nr. 7/8 een artikeltje geschreven over het Nederlands in ‘de Oost’,
waarvan te verwachten was dat hij daarop de wind van voren zou krijgen. Wie schrijft
er nu ook: ‘De taal van de Indische Nederlander laat op het gebied van de
klankvorming, de accentuatie en de zinsbouw zien dat het contact met het algemene
Nederlands in feite ontbroken heeft.’ Dat is vragen om moeilijkheden. Tegen dit
artikeltje is de heer Boekholt dan ook in het geweer gekomen. Er valt over deze
zaak méér te zeggen dan de heer Boekholt in het midden gebracht heeft, vandaar
dat ik er hier op terugkom. Maar eerst nog een tweede citaat: Het Indische
Nederlands is wel genoemd Nederlands in Javaanse of Maleise mond en dat is een
goede karakteristiek.’ Met die Maleise mond zit ik een beetje in mijn maag - vergeef
me de beeldspraak - maar ik wilde het hier alleen over de twee gebezigde termen
hebben, de Indische Nederlander en het Indisch Nederlands, beide met het lidwoord
van bepaaldheid van de heer Stroop. Onder Indische Nederlanders verstaat men
in het algemeen die Nederlanders wier (voor)ouders in Indonesië geboren zijn, dit
in tegenstelling tot de zg. totoks, uitgezonden of op de bonnefooi derwaarts
getrokken. (Totok is letterlijk een zeeschildpad die alleen aan land komt om eieren
te leggen. Het woord is dus in oorsprong een scheldnaam, net als Geuzen...) Deze
Indische Nederlanders omvatten een sociaal sterk gevarieerde groep met als
uitersten enerzijds hen die naar maatschappelijke status, opleiding, functie zich
nauw aansloten bij de uitgezonden Nederlanders, anderzijds die Nederlanders/
Indo-Europeanen die in sommige opzichten Indonesisch van karakter waren.

Beïnvloeding
De taal door al deze mensen gesproken besloeg eveneens een breed spectrum.
Er waren er die een Nederlands spraken, in het geheel niet, soms alleen door een
accent, afwijkend van het algemene Nederlands, net als in Nederland de Brabander,
Groninger aan zijn accent te herkennen is. Via allerlei overgangen komt men dan
tot de taal ‘aan de rand van de kampong’ gesproken door de groepen
Indo-Europeanen wie het ‘aan contact met het algemene Nederlands in feite
ontbroken heeft.’ Hier is van heel sterke beïnvloeding door Indonesische talen
sprake. Dat kan blijken uit klankvorming, accentuatie en zinsbouw, zoals de heer
Stroop schreef, maar ook nog op heel andere wijze. Daarvan wil ik een enkel
voorbeeld geven.
De keus tussen broer en broertje, zus(ter) en zusje wordt in het Nederlands
bepaald door de leeftijd van het familielid. In veel Indonesische talen zijn er óók
twee woordparen - soms maar één - maar de keus binnen het paar wordt door
andere factoren bepaald. Het sekseverschil wordt vaak verwaarloosd; wat telt is de
leeftijd van de benoemde persoon ten opzichte van die van de spreker. Zo kon men
op de lagere school een kereltje van zes wel eens horen spreken van zijn broer van
zeven; zo kon een oude heer van tachtig het hebben over zijn zusje, die toch ook
al 79 was. Ons woord zout kan als substantief en als adjectief gebruikt worden, met
enige moeite zelfs als adverbium. Indonesische talen kennen twee woorden, een
voor de stof, een voor de smaak. Onder invloed van Indonesische talen is dit verschil
ook doorgedrongen in het Nederlands van sommige groepen: zout (stof), zoutig
(smaak).
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Breed spectrum
Het Nederlands door Indische Nederlanders gesproken beslaat dus een heel breed
spectrum, lopend van ‘algemeen Nederlands’ tot wat men bijna zou mogen noemen
een mengtaal.
Wil men taalkundig verantwoord van een taal kunnen spreken dan dient in die
taal een zekere eenheid van klankstelsel, vormleer, zinsbouw, woordenschat
aanwezig te zijn. Ik meen aannemelijk gemaakt te hebben dat die in Indisch
Nederlands te gering is om dat toe te staan. Van het Indisch Nederlands kan m.i.
dus niet gesproken worden. En wat de Indische Nederlander betreft: de heer Stroop
legt de categorie Nederlanders waartoe kennelijk de heer Boekholt behoort het
Nederlands in de mond dat aan de rand van de kampong gesproken werd of wordt.
Dat deze zich daardoor gekrenkt voelde is volkomen te begrijpen; dat de heer Stroop
dat weer niet begreep is erg jammer.
Ik wil niet eindigen zonder een theorietje van eigen vinding te lanceren, dat de heer
Stroop misschien gedeeltelijk kan verontschuldigen. Net als in Nederland cabaretiers,
liedjeszangers en andere grappenmakers een soort kwasi Jordaans dialect hebben
geschapen, hebben hun geestverwanten in Indonesië lang geleden een soort
‘grappig’ Indisch Nederlands samengesteld, een bloemlezing uit de meest ‘comische’
afwijkingen die in het Nederlands van sommige groepen voorkomen. Dat gaat dan
van: Waar woon jouw chuis? Is-ter-niet met chem, enzovoort. Velen, waaronder
blijkbaar de heer Stroop zien dat voor het Indisch Nederlands aan. De taalkundige
werkelijkheid is echter - als steeds - ingewikkelder.

D. de Vries
Wageningen

et &
In het januari-nummer vroeg een lezer naar de naam en de oorsprong van het
symbool &. Onze Taal wordt gelezen, want 12 lezers reageerden: H. Cohen, Brussel;
H.J. Cramer, Rolde; J.F. Glatz, Nijmegen; C.M. La Grouw, Eindhoven; G.H. v.d.
Hoek, Rotterdam; H. Hoekstra-Warner, Utrecht; M. Janssonius, Hilversum; J.J.M.
Timmers, Maastricht; H.D. Vos, Amsterdam; mevrouw De Vries, Huizen; C.A.
Zaalberg, Leiden; F. Zeiler, Bergen. Ik vat hier de reacties samen.
Het symbool & is een ‘ligatuur’, dat wil zeggen een verbinding of verstrengeling
van de letters e en t: EL. Het woord ‘et’ betekent in het Latijn en. Het is nagenoeg
de laatst overgebleven ligatuur van de vele tientallen die in Middeleeuwse sciptoria
en bij vijftiende-eeuwse drukkers gebruikelijk waren. Het &-teken zou voor het eerst
gebruikt zijn door de Venetiaanse drukker Nicolas Jenson in zijn boek De
Praeparatione Evangelica uit 1470. Andere bronnen weerspreken dit en noemen
een andere Venetiaanse drukker, de beroemde Aldus Manutius. Het symbool komt
al in de achtste eeuw in handschriften voor; zie Adriano Cappelli, Lexicon Abbrevia-
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turarum, J.J. Weber, Leipzig, 1923, pag. 408. Ook in andere boeken is wel iets te
vinden over &, onder andere in The Merriam-Webster Book of Word Histories, New
York, 1976.
In het Nederlands heeft & geen naam. Typografen gebruiken het Engelse woord
ampersand, volgens de etymologen een samentrekking van ‘and per se and’ (per
se betekent dan ‘by itself’).
Franse drukkers zeggen esperluète. Sommige lezers gebruiken de benaming
et-teken, anderen zeggen enteken. Kinderen zagen er een zitpoppetje in en een
volwassene stelde voor van ‘klerenhaak’ te spreken. De benaming en-teken lijkt mij
het meest geschikt.
J.R.

Het rijmschap
Over rijm in zangteksten
Wie staat zie toe dat hij niet valle. Zie, aanvoegende wijs. Ik had het goed
geschreven, maar onderweg naar u is het ziet geworden. Jammer. Verder moet in
de vijfde alinea natuurlijk letterlijke uitspraak staan in plaats van fonetische uitspraak.
Het onderwerp van heden is: rijm in zangteksten. Is er verschil tussen hoorrijm en
leesrijm? En wat hoorrijm betreft, moet men gezongen tekst onderscheiden van
gesproken/voorgedragen tekst? Antwoorden: ja en ja. Trouwens, zelfs in leesrijm
heerst diversiteit. Er zijn mensen die puur visueel lezen, anderen die inwendig de
tekst horen (eigen dictie of de herinnering aan een beluisterde declamatie door,
bijvoorbeeld, de dichter T. Hermans); voorts degenen die het gelezene prevelen,
al of niet onder aanwijzing van de woorden met een vinger.
Visueel gerichten zullen een gehoorde tekst met hun geestesoog kunnen zien,
zeker als hier opvallende brokken in zitten als Hoe sierlijk zij was en hoe frêle/ Dat
kan ik u moeilijk vertellen.
Nu wil ik het over de uitgangs-n hebben. Ivo de Wijs, Jan Boerstoel en Jules de
1
Corte deinzen niet terug voor

Let op! U moet bij felle koude Het lichaam in beweging houden Heerst daarentegen
felle hitte Dan kunt u beter blijven zitten
Welnu, als dit in een vocaal nummer (wals, rumba, wat dan ook) voorkomt, zullen
de regels gemarkeerd worden door de melodie: de rijmen krijgen extra nadruk, daar
ze aan een pauze voorafgaan. Zang en voordracht kennen hun eigen
uitspraakgewoonten (geen welvoeglijk mens zegt ‘gewoontes’), en woorden op
zulke plaatsen worden zorgvuldiger gearticuleerd dan in de omgangstaal. Hoor ik
iemand zingen Ik heb in Ede/ Veel geleden, dan hindert me dat evenzeer als
hetzelfde in druk; klinkt het echter Ik ben in Rome/ Beetgenome, dan word ik
helemaal balorig.
Beestachtig zijn liedrijmen als naar bed en/ silhouetten en dansen/ romance, maar
laten we ons daar niet mee ophouden. Ik zou wèl van mijn geachte opponent willen
vernemen hoe hij het placht op te lossen als hij weer eens geschreven had Ik ben
in hoge mate/ Gesteld op koolhydraten, en of hij zich daar nooit bij schaamde.
1

Drie van de vijf aanbevelenswaardige tekstschrijvers in dit taalgebied; vijf, om het getal rond
te maken, al geloof ik niet dat er zoveel zijn.
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H.H. Polzer
•

Ik kocht vandaag een lichtreclame Om Polzer van repliek te dienen De tekst luidt:
‘Nooit zal ik mij schamen Voor koolhydraten en vitamine.’
Die vermaledijde slot-n blijft de twistappel van Het Rijmschap. Ditmaal zal ik Heinz
voor eens en altijd de oge opene.
Wie bij zijn uitspraak uitgaat van de spelling, keert de zaken om. Een taal wordt
eerst gesproken en later pas geschreven. Honderden talen kennen zelfs geen schrift.
Een gesproken taal in schrift vangen is schipperen. De klinkers en medeklinkers
volstaan niet. Wie de uitspraak van het Nederlands adequaat wil weergeven heeft
alle tekens nodig van de Association phonétique internationale.
Spelling is kunstmatig. Wij schrijven bruidsstoet onnodig met twee s-en, omdat
we aan bruidspaar denken. We schrijven niet goet maar goed, omdat we de vorm
goede in onze overwegingen betrekken. We schrijven veertig vanwege vier, we
herdenken verouderde uitspraken als we thans schrijven of erwt, we waarderen in
de spelling lang niet alle assimilaties (knoopsgat i.p.v. knoopschat, ontvangen i.p.v.
ontfangen) en we schrijven lopen met een n, liepen met een n, gelopen met een n,
hoewel die n in het ABN, het AB dus eigenlijk, niet wordt gehoord.
Ik baseer mij bij mijn beweringen op enige spraakkunsten. C.G. Kaakebeen deed
in 1903 al uitspraken die mijn tegenstrever zullen doen ijzen: ‘Men kan zingt en zinkt
niet in de uitspraak onderscheiden,’ maar J.M.F. Stalpers behandelde in 1964 ook
de uitgangs-n. Die uitgangs-n, Stalpers toont het aan met een voorbeeld, wordt niet
gehoord, maar wèl geschreven.
Gelukkig maar: erwt rijmt perfect op snert. Getrouwd op oud. Lente op
emolumenten. Sommige dialecten zien dat anders. De Twentenaar die, al sprekend,
zijn uitgangs-n laat vibreren, dient zich echter, al rijmend, te schikken naar de norm.
Die norm wordt niet bepaald door de spelling. De uitspraak van het ABN is het enige
veilige richtsnoer.

Estheet alsook estheticienne
Zij kunnen zonder uitgangs-ennen!
Ivo de Wijs
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Het gezegde & co.
Grammatica op school blijft bestrijding waard, denkt de ACLO-m, de
Adviescommissie voor de leerplanontwikkeling moedertaal. Grammatica-onderwijs
geeft een aanvechtbare kijk op taal, is te abstract en ontneemt kinderen hun plezier
in taal. Dat zei de ACLO-m enige jaren geleden ook al, in een rapport, en dat zegt
ze thans weer, in het boekje Over onderwijs in taalbeschouwing. Wil je op school
toch aan taalbeschouwing doen, kies dan andere onderwerpen uit de taalkunde
dan de traditionele ontleding en het woordsoorten-benoemen. In dit nieuwe boekje
worden voorstellen gedaan hoe het anders kan. (Bestellen via postbus 2061, 7500
CB Enschede.) Als de brede maatschappelijke discussie over kernenergie net zo
weinig uithaalt als de discussie over grammatica op school van de afgelopen jaren,
kunnen we ons een hoop geld besparen. Niemand lijkt er wijzer van geworden. Ik
ook niet. Ik blijf het opmerkelijk vinden, hoe zwak bijna alle argumenten pro en contra
zijn. (Zie Onze Taal, november 1978.) Volgens mij is het enige goede, en
doorslaggevende argument pro grammatica-onderwijs, dat de leerling kennismaakt
met en leert nadenken over zo iets eigens en belangrijks als taal. En binnen
taalbeschouwing vormt grammatica de harde kern. Maar een feit is, dat het huidige
grammatica-onderwijs slecht voldoet aan wat we ervan verwachten. Toch kan de
oplossing niet zijn grammatica dan maar af te schaffen, en uit te wijken naar allerlei
randgebieden van de taalkunde. De ACLO-m zou moeten gaan nadenken over het
grammatica-onderwijs zelf.
•
In Friesland is alles mogelijk. Over de kwestie-Spithost is hier al meer dan eens
gesproken: de provinciale overheid schrijft haar burgers aan in het Fries, en weigert
een gevraagde vertaling in het Nederlands. Ik heb gezegd dat ik dit een erg onredelijk
standpunt vind van de provincie-bestuurders. Want behalve Fries moeten al die
mensen daar toch óók Nederlands kennen. Of hoeft dat niet? Proef op de som
genomen, en Friese lezers van Onze Taal uitgenodigd hun provinciale overheid te
verzoeken om een Friese vertaling van de grondwet. De uitkomst was voorspelbaar,
de provincie moest wel weigeren. Anders hadden we per kerende post de volgende
wet in vertaling gevraagd. Maar het is altijd prettig zo'n weigering even zwart op wit
te hebben (zie verkleining officiële brief). Er wordt niet alleen geweigerd, er is ook
een reden vermeld. De provincie had gaarne de heer Pikaart geholpen, maar, helaas,
het kan niet, wegens haar taalpolitiek. Zodoende. Wat behelst die taalpolitiek? Ik
vertaal (en hoop dat ik dat goed doe): ‘die taalpolitiek gaat uit van de
gelijkwaardigheid van de beide talen in Friesland: Fries en Nederlands. Dat houdt
o.a. in dat leden van de ene taalgroep zich niet kunnen beroepen op het niet kennen
(passief) van de taal van de andere taalgroep.’ Zelfs in België zou dit een extreem
standpunt zijn: een overheid die zich vandaag in deze, morgen in gene taal mag
uitdrukken. Leuk voor die Duits-sprekende Belgen. En wat betreft de slotalinea: het
lijkt gedeputeerde staten van Friesland ontgaan, dat er inmiddels een nieuw kabinet
is. Of schrijven ze het juist daarom?
•
Woensdag 27 januari 1982 vond in de Ridderzaal in Den Haag de uitwisseling
plaats van de akten van bekrachtiging van het Belgisch-Nederlandse taalunieverdrag.
Hiermee is door minister Van der Stoel en de Belgische minister Tindemans de
laatste officiële stap gezet. Bij diezelfde gelegenheid is het voorstel voor het
gemeenschappelijke Belgisch-Nederlandse radioprogramma Radio Delta, door
minister Van der Louw met ronde woorden de grond ingeboord. Als alles vlot is
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verlopen, is de Taalunie op 1 april van start gegaan. Algemeen Secretaris is op dit
moment de Nederlander De Hoog; de plaats van vestiging: Den Haag.

J.M. v.d. Horst
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Van Woord tot Woord
Lommerd
‘Wij selle nou beget hongeren moeten lieren,
Of brengen tot Jan Ooms mantel en deuse klieren’
(W.D. Hooft, De Verloren Soon, 1630)
Groen is de kleur van april, de eerste voorjaarsmaand, de grasmaand en groen
glanzen de lombards die hoog opgestapeld liggen op de schappen van de
groentewinkels. Door al dat groen zou je bijna gaan vergeten dat de tijden slecht
zijn en dat een lombard niet alleen de naam van een appel is, maar ook die van
een pandjeshuishouder. De heersende malaise heeft een wijziging gebracht in het
leenpatroon van de Nederlandse bevolking. In de kranten lees ik dat het ‘consumptief
krediet’ bij bank en giro in 1981 voor het eerst sinds jaren is gedaald. Maar ook dat
de loop naar de lommerd is toegenomen. Het gaat weer best met Ome Jan! Niet
alleen bij ons wordt de naam van een familielid gebruikt voor de bank van lening.
De Franse collega van Oom Jan heet ma tante (Dumont), de Oostenrijkse Tante
Dorothé. In het Engels spreekt men van uncle three balls, in het Duits van mein
Onkel en in het Zweeds van farbror (= ‘vaders broer’, dus ‘oom’). Het werd vroeger
als een schande gezien om iets naar het pandhuis te brengen. De schande van de
armoede. Vandaar dat men de behoefte had deze inrichting met een eufemistische
benaming aan te duiden. De realiteit leek dan minder hard. In Parijs vindt men de
Rue des Lombards en in Londen Lombard Street. Amsterdam heeft zijn
Lombardstegen: de Wijde tussen Rokin en Nes en de Enge die loopt van de Nes
naar de Oudezijds Voorburgwal. Het is niet toevallig dat de Londense beurs in
Lombard Street is gevestigd en dat de Amsterdamse stadskredietbank op de hoek
van de Enge Lombardsteeg staat. Vroeger oefenden de Lombarden in deze straten
hun praktijken uit.
Geldhandelaars waren oorspronkelijk voor een groot deel afkomstig uit Lombardije.
In de middeleeuwen kwamen ze met de kerkelijke belastingheffers uit Rome mee.
Vanaf de dertiende eeuw werd aan Joden en Lombarden het recht gegeven een
bank te exploiteren en waardepapieren te belenen. Betekende Lombard dus
aanvankelijk Lombardijer, al gauw werd het een benaming voor bankier of woekeraar.
Men gaf de lombarden kostbaarheden in onderpand voor een lening. Zij begonnen
pandhuizen te beheren. Voor het eerst in Parijs komt de benaming maison de
Lombard voor bank van lening voor. In deze betekenis wordt der Lombard in
Duitsland sinds 1664 gebruikt. Ook in het Nederlands ging de naam van de exploitant,
de lombard, over op zijn nering: de lomberd, de lommerd.
Lombard is de verfransing van het Italiaanse woord lombardo, een woord dat niet
Romaans, maar Germaans van oorsprong is. Lombardia heette vroeger Longobardia
en een inwoner van deze landstreek werd in het Middellatijn een longobardus of
langobardus genoemd. Aan lango-bardus is de Germaanse herkomst gemakkelijk
af te zien: lang-baard. De Langobarden, de Germanen met de lange baarden trokken
tijdens de volksverhuizing van de Beneden-Elbe naar het zuiden en vestigden zich
na 568 op Noorditaliaans gebied. Hun taal, een Duits dialekt, is al vóór 1000
uitgestorven, maar hun naam is bewaard gebleven, o.a. in het Nederlandse woord
lommerd.
Dit woord is algemeen bekend en zal dat ook wel blijven zolang de behoefte aan
anoniem kortlopend krediet blijft bestaan. Dat de lommerd vernoemd is naar de
lombard, de geldschieter, weten evenwel nog maar weinigen. De meeste mensen
kennen een lombard nu alleen maar als een appel. En dat die appel iets heel anders
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is blijkt ook uit zijn meervoudsvorming: de groenteboer zou vreemd opkijken als ik
een kilo lombarden zou willen kopen!

Marlies Philippa

Variëteit en variété
De Bijenkorf heeft, naast andere beslommeringen, ook moeilijkheden met de taal.
Er worden nu ondoorzichtbare panties verkocht. Mevrouw A. van de Vijvel-Verster
in Amsterdam vraagt zich af, of dit een van de nieuwe woorden van 1981 is. Ik moet
met mijn antwoord voorzichtbaar zijn; het magazijn bedoelt alleen maar, dat de
aangeprezen kledingstukken niet opzichtbaar zijn. En als u omzichtig zet naast
zichtbaar en overzichtelijk, begrijpt u dat men met al die achtervoegsels de draad
is kwijtgeraakt.
•
Prof. mr. G.H.A. Schut in Amstelveen vraagt ons blad aandacht te schenken aan
het ‘afsluiten van een verzekering(sovereenkomst), een c.a.o. of een overeenkomst
zonder meer’. Dat afsluiten, aldus de heer Schut, horen we steeds meer, ook in de
juridische vaktaal, tot mijn ergernis. Ik mag eraan herinneren, dat ‘afsluiten’ in deze
betekenis vroeger meer dan nu als een germanisme werd beschouwd. Slaan we
er de lexicons op na, dan blijken de Nederlandse ‘afsluiten’ in minder gevallen
bruikbaar te achten dan de Duitse ‘abschliessen’. Dan kan de Duitser een verdrag
of overeenkomst en een lening abschliessen; de Nederlander kan die alleen maar
sluiten. Overeenkomst en verdrag kunnen overigens in het Duits ook gesloten
worden, maar een lening niet. Voor ‘koop’ geven Nederlandse en Duitse lexicons
gelijkelijk de beide mogelijkheden. In het Nederlandse spraakgebruik is het afsluiten
van een overeenkomst (contract), een verdrag en een lening niet vreemd meer, en
ook niet dat van een verzekering, waarbij het volgens Van Dale alleen met betrekking
tot de verzekeraar kan worden gebruikt. Hoogstwaarschijnlijk is dit een van die
gevallen waarin de vraag is: hoe lang is dat woord nog een germanisme?
•
Intussen mag dit alles ons de onuitputtelijke vindingrijkheid van de pers niet doen
verwaarlozen. Een dagblad heeft zijn kunstrecensies van een nieuwe spelling
voorzien: ‘Wayenberg geniet in ons land en Frankrijk een reputatie als klassiek
pianist; daarnaast speelt hij graag en met veel swung jazz.’ En over een bariton die
een liederenavond gaf: ‘Hij heeft een onberispelijke dixie.’ U begrijpt dat dit de z.g.
Dixielandstijl is.
•
Overigens, hebt u al het een en ander omgebogen?

M.C. Godschalk
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[Mededeling]
□□□□□
■ Koen Wessing uit Huizen vestigt de aandacht op een soort aktiviteiten dat zeker
onze belangstelling verdient. In het tijdschrift voor orthopedagogiek van jongstleden
december wordt geadverteerd met een cursus kindermishandeling en een
epilepsiemanifestatie. ■ U zou kunnen zeggen dat Onze Taal dit soort verschijnselen
niet aangaat: formeel is er immers niets tegen bovengenoemde taalbouwsels. ■
Natuurlijk, beste lezer, hebt u gelijk, maar let wel: het gaat niet alleen om de vorm,
we dienen ook te waken over de inhoudelijkheid, een woord dat volgens J.P.
Anemaet uit Brussel door Staatssecretaris Van Zeil in het leven is geroepen (binnen
de context ‘de inhoudelijkheid van het beleid’). ■ Ik had eraan willen toevoegen dat
bovengenoemd woord de heer Anemaet de rillingen over de hedendaagse taalrug
joeg, maar dat was niet het geval - in ieder geval gaf hij in zijn schrijven geen
beschrijving van de emoties die inhoudelijkheid bij hem opriep. ■ Nee, ik was duidelijk
in de war met het epistel van mevrouw J. Hamers-Velberg die zich stoorde aan het
woord arbeideristisch in NRC/Handelsblad. Geen mooi woord, dat niet, maar er
moet bij gezegd worden dat het een heel speciale betekenis heeft met een heel
speciale nuance: arbeiderisme is een stroming binnen de socialistische beweging
waarvan de aanhangers de kracht van hun argumentatie ontlenen aan het feit dat
ze òf arbeider zijn, òf de arbeider kennen of in elk geval ergens een arbeider op
sterk water hebben staan. ■ Dezelfde mevrouw Hamers vertol dat een Hongaarse
uitstekend Nederlands sprekende kennis zich stier aan mijn pogen om het sterke
werkwoord nieuw leven in te blazen, maar gelukkig mold mevrouw L.G. de Graaf
dat mijn plan van een grootse visie getoog en haar verrassen heeft. ■ In combinatie
met de afschaffing van het onderscheid ei/ ij miek zij de volgende zin: hij leed het
paard uit de stal nadat hij zijn eten bereden had. ■ P.H. Raadsen laat enig licht
schijnen op het onderscheid button/ badge: buttons zouden altijd rond moeten zijn,
terwijl badges in de praktijk dikwijls rechthoekig zijn. Het is mogelijk. Ik zei al dat ik
mijn zegsman (die mij onthulde dat het verschil gelegen was in buttons-tegen iets,
badges-voor iets) geen groot gezag toekende. ■ Dezelfde P.H. Raadsen stelt als
interseksueel persoonlijk voornaamwoord zhij voor. Geen slechte oplossing, mits
hij (zhij is namelijk een hij, blijkt uit zhijaarn brief) mij een bandje toestuurt met de
gewenste uitspraak. Voorlopig blijf ik heaarm dankbaar voor de suggestie. ■ Mr. F.
Zeiler geeft als zijn mening te kennen dat de uitdrukking dat haal je de koekoek wel
degelijk logisch verantwoord is met haal' als optatiefvorm voor hale. En verder
beveelt Zhijler aan om tweemaal Ruth Rutten te spellen. Goed, vooruit, maar op die
manier is de aardigheid er wel een beetje af. ■ Gerard van Kerkhof betoogt dat de
term regerend schaakkampioen een germanisme is en dat in zijn drie Nederlandse
woordenboeken nergens staat dat regerend ook huidig kan betekenen. Ze maken
er maar een potje van, concludeert hij. Ik vraag me intussen wel af of er in een Duits
woordenboek staat dat regierent ook heutig kan betekenen. (NB. Ik weet het echt
niet, ik heb enige tijd vergeefs naar een Duits woordenboek gezocht, dus zodoende.)
■ Ir. J.U. de Bruijn wenst lof toegezwaaid te zien aan de firma UBEL
LAGERTECHNIEK in Amsterdam die zich ‘verdeler voor Nederland’ noemt voor
zeker merk lagers. Ere uiteraard wie ere toekomt, maar naar mijn weten is de term
verdeler in België reeds geruime tijd gangbaar voor dealer of distributeur. ■ Nu we
het toch over België hebben: achterin de bundel Les Fleurs du Mal van Baudelaire
komt een reeks anti-Belgische gedichten voor waaronder Un nom de bon augure.
Dit gedicht bevat een woordspeling met de naam Lise van Swiéten, die mij volstrekt
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ontgaat. Wie mij een bevredigende verklaring van het gedicht kan verschaffen komt
in aanmerking voor een beloning. Het gedicht luidt in zijn geheel als volgt: Sur la
porte je lus ‘Lise Van Swiéten’ / (C'était dans un quartier qui n'est pas un Eden) / Heureux l'époux, heureux l'amant qui la possède, / Cette Eve qui contient en elle
son rémède! / Cet homme enviable a trouvé, / Ce que nul n'a jamais rêvé, / Depuis
le pôle nord jusqu'au pôle antarctique / Une épouse prophylactique! ■ Ik neem
afscheid van u, maar niet dan na u medegedeeld te hebben dat Willemien niet meer
alleen de straat op durft, of alleen in huis, sinds gebleken is dat zij autofiel is.
P.C.U.d.B.
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[Nummer 5]
Vertalen voor Europa
Een dokter kwam laatst in een Frans vaktijdschrift de uitdrukking Ulcères de Kissing
tegen. Uit de verdere tekst kon hij opmaken dat de schrijver het oog had op het
ziektebeeld dat ontstaat wanneer een maagzweer de tegenoverliggende maagwand
besmet zodat zich daar een tweede zweer ontwikkelt.
Aangezien het resultaat iets weg heeft van twee mondjes die voortdurend op elkaar
worden gedrukt, spreekt men in Engelse vakkringen wel van kissing ulcers. De
dokter kende zijn vreemde talen goed genoeg om te begrijpen wat er bij het vertalen
van deze term was misgegaan, maar verder zag hij in het hele geval niet meer dan
een aardige aanwinst voor zijn rariteitenverzameling. Intussen is hem echter gebleken
dat de ontdekking van de dubbele maagzweer ook door andere Franse auteurs aan
die niet bestaande meneer Kissing wordt toegeschreven.
Het gebeurt wel meer dat een foute vertaling ingeburgerd raakt, zelfs wanneer de
dwaasheid er duimendik op ligt. De bekende kameel die zo moeilijk door het oog
van een naald gaat, heeft volgens moderne schriftuitleggers nooit bestaan, maar
eeuwenlang is het gewurm van het stomme dier overal als zinvolle beeldspraak
aanvaard. Een moderner voorbeeld is de ‘wet van de grote getallen’ die, zoals elke
ingewijde weet, eigenlijk ‘wet van de grote aantallen’ zou moeten heten (large
numbers!).
En dan is er natuurlijk dat glazen muiltje van Assepoester. Dat glas geen erg
geschikte grondstof is voor schoeisel waarop de hele nacht gedanst moet worden,
schijnt vrijwel niemand op te vallen, maar dat komt misschien doordat we met die
eigenaardige materiaalkeuze vertrouwd zijn gemaakt op een leeftijd waarop alles
nog mogelijk was. In elk geval had de enkeling die het wèl vreemd heeft gevonden,
gelijk want - zoals Van Dale in een van zijn zeldzame etymologische uitstapjes
onthult - in de oorspronkelijke Franse tekst was het muiltje helemaal niet van glas
(verre) maar van hermelijn (vair). Door de gelijke uitspraak van de twee woorden is
er blijkbaar verwarring ontstaan.

Het massabedrijf ‘Brussel’
Dit alles ter inleiding van een wereldje waarin ook wel eens vertaalfouten worden
gemaakt, maar waar men zich met sprookjes weinig ophoudt: de vertaaldiensten
van de Europese Gemeenschappen in Brussel. De manier waarop daar gewerkt
wordt, vertoont weinig overeenstemming met de ambachtelijke benadering van de
zelfstandige vertaler die in zijn eentje met de ondoorgrondelijkheden van de
buitenlandse literatuur moet worstelen. De mannen en vrouwen die deze diensten
bevolken, zijn immers ambtenaren en dat heeft zo zijn consequenties. Om te
beginnen, er is een chef, uiteraard met souschefs onder zich en een superchef
boven zich. Die superchef heeft ook weer een meerdere en dat gaat zo door tot
ergens in de hemel, althans tot regionen die het voetvolk alleen maar van horen
zeggen kent. In een dergelijk massabedrijf (de Commissie, het grootste lid van de
EG-familie, heeft alleen al in Brussel meer dan tachtig Nederlandse vertalers in
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vaste dienst) is er natuurlijk geen plaats voor mensen die alleen maar kunnen werken
als ze in
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een creatieve bui zijn. Het is acht uur per dag vertalen geblazen, zoals een ander
ramen lapt of een tram bestuurt.
Er is ook weinig ruimte voor artistieke geesten die de uitingen van een buitenlandse
schrijver helemaal willen herscheppen. Sterker nog, in de regel is het gewenst dat
het tekstbeeld van de vertaling zo dicht mogelijk bij dat van het origineel aansluit.
En bovenal, ambtenaren zijn niet vrij in hun woordkeus. Eenheid van terminologie
is in alle grote organisaties nu eenmaal een belangrijke zaak. Hier geldt dat in het
bijzonder omdat het werk voor een groot deel betrekking heeft op rechtsvoorschriften.
Staat er in een douaneregeling ergens ‘eigeel’, dan mag bij een latere aanvulling
of wijziging niet het woord ‘dooier’ worden gebruikt, ook al zou intussen gebleken
zijn dat dat eigenlijk verkieslijker is. Men moet er nu eenmaal op bedacht zijn dat er
ergens in de Europese koopmansstand een slimmerik kan zitten die uit zo'n verschil
in woordgebruik onmiddellijk een slaatje probeert te slaan. Minder gelukkige
uitdrukkingen worden om zulke redenen soms jarenlang gehandhaafd.
Over de problematiek van het vertalen van juridische teksten zal een collega
overigens binnenkort meer vertellen in deze kolommen.

Een vertaler is geen tolk
Even een uitweiding over de terminologie van het vak zelf. De buitenwacht haalt
vertalers en tolken nogal eens door elkaar. Toch zijn het duidelijk twee aparte
beroepen. Het verschil is niet alleen dat de een schrijft en de ander spreekt; ook de
psychologische vereisten lopen sterk uiteen. De ideale vertaler is een bedachtzaam
mens die elk woordje weegt - en het liefst nog even in de bibliotheek gaat nawegen.
Hij (of zij, natuurlijk) weet dat zijn werk (respectievelijk haar werk, maar nu houden
we daarmee op) rechtstreeks naar de drukker gaat en dat er dus geen komma aan
mankeren mag. Vandaar de neiging om te blijven bijvijlen tot hem de bladen uit de
handen worden gerukt. Een tolk kan daarentegen beter wat levendiger zijn. In de
meest typische beroepssituatie (het zgn. simultaan vertalen) kan hij alleen op zijn
parate kennis en zijn vermogen tot snel reageren vertrouwen. Hij mag gerust eens
een vertaalfout maken, maar één zonde geldt als onvergeeflijk: de draad verliezen.

Hulpmiddelen
Terug naar de vertalers, de jagers op het juiste woord. Naast woordenboeken vormen
vooral bibliotheken en archieven hun terrein. Hun afhankelijkheid van documentatie
is zo sterk dat een vertaalkarwei op zondag (ja, dat komt heus voor!), wanneer al
die hulpdiensten gesloten zijn, vroeger alleen overleefd werd door veteranen met
een ijzersterk geheugen (of een geheim laatje met een doe-het-zelfkaartsysteem).
Tegenwoordig zijn er allerlei woordenboeken voor intern gebruik, samengesteld
door aparte terminologiebureaus, en er is zelfs een terminologische databank in de
maak. Sommigen zien hier de computer al op de loer liggen om het hele zaakje
over te nemen.

Ongedwongen Nederlands?
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In werkelijkheid heeft deze ontwikkeling met automatisch vertalen - waar achter de
schermen wel druk mee geexperimenteerd wordt - niet veel te maken. Terminologie
is tenslotte maar één aspect van het werk. Voor het overige zijn er voorlopig nog
levende mensen nodig, al was het alleen maar om onduidelijkheden in het origineel
te onderkennen en dan even op opheldering uit te gaan (gewoon per huistelefoon;
de auteur is meestal ook een ambtenaar). Zij dienen daartoe niet alleen de vreemde
taal grondig te kennen, maar ook van een bepaald vakgebied op de hoogte te zijn
(economie, recht, landbouw, kernenergie, enz.). Hun voornaamste troef lijkt mij
evenwel dat dit soort werk een niet te programmeren vingervlugheid in het bespelen
van de moedertaal vereist. Een EG-vertaler moet bijvoorbeeld een hele strategie
bij de hand hebben voor een getrouwe en toch ongekunstelde weergave van die
duizenden zinnetjes waarin het woord ‘beleid’ in het meervoud voorkomt. (Er zijn
meer van die lastposten zonder meervoudsvorm; volgens Van Dale hoort
‘voorbehoud’ daar ook bij, maar Van Dale moet niet zeuren.) Die vertaler dient ook
een uitweg te weten wanneer op doorgaans gemakkelijk te vertalen Franse woordjes
als action, effort of orientation in een bepaald zinsverband opeens geen enkele
Nederlandse deksel blijkt te passen. Is hij met Duits bezig, dan moet hij zien hoe
hij monsters als Sollstellungsbeibehaltung en Nichtbenzinfahrzeug klein krijgt. En
vanuit vele talen grijnzen hem de voorwaardelijke en aanvoegende wijzen aan
meestal achterdeurtjes bij politieke beweringen of economische voorspellingen die
de auteur niet helemaal voor zijn rekening wil nemen. Al die vrijblijvendheid behoort
op de een of andere manier te worden weergegeven, in ongedwongen klinkend
Nederlands natuurlijk... Nee, lieve lezer, dank u voor het aanbod, maar we redden
ons wel.

Struikelblokken
Een struikelblok waar de buitenstaander niet zo gauw aan denkt, vormen de
verschrijvingen in het te vertalen stuk.

Illustatie van regelmatig voorkomende fouten
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Men kan namelijk een vreemde taal heel goed beheersen en toch die intuïtie missen
waarmee men in de eigen taal spel-, druk- of typefouten onderkent of zelfs
automatisch compenseert. Iedere collega heeft het wel eens meegemaakt: in de
matte woordenstroom van alledag ziet hij plotseling een intrigerende nieuwigheid
schitteren, vol verwachting wordt de jacht op het exotische juweel ingezet, maar het
spoor loopt dood, bijvoorbeeld bij een Deense secretaresse die een spoedstuk in
het Engels moest tikken. Zelf heb ik eens uren zoekgebracht om achter de betekenis
van het Italiaanse prizzontalmente te komen. Uit het zinsverband viel op te maken
dat het een wiskundige vakterm moest zijn, maar in geen naslagwerk was er iets
over te vinden. Ten einde raad liet ik het geval aan een Italiaanse collega zien. Zijn
verbaasde reactie was: ‘Maar je weet toch dat orizzontalmente “horizontaal”
betekent.’ Hij had de tikfout zelfs niet gezien!
Ook bij het uittypen van de vertaling worden weer fouten gemaakt. Dat is niet zo
verwonderlijk want niet alleen is de dicteerapparatuur niet altijd best, maar in een
gezelschap van vertalers en typistes die uit alle delen van het Nederlandse taalgebied
komen, moet men even aan elkaars tongval wennen. Bovendien gaat het vaak om
zeer specialistische onderwerpen waarmee de typiste onmogelijk vertrouwd kan
zijn. Ze heeft daardoor weinig steun aan het zinsverband en moet grotendeels op
de gehoorde klanken afgaan. Zo ontstaan er teksten die een getrouwe weergave
zijn van wat de vertaler heeft gedicteerd, alleen veel leuker.

O, die tweetaligheid!
Weer een heel andere moeilijkheid hangt samen met het feit dat de vertaaldiensten
in Brussel zijn gevestigd (afgezien van enkele kleine afdelingen in Luxemburg en
Straatsburg).
Hoewel de tweetaligheid van België op het eerste gezicht een voordeel lijkt te zijn,
blijkt het menige Nederlander hier moeilijk te vallen om zijn taalkundige
zelfstandigheid te bewaren. In de gebouwen van de Europese Gemeenschappen
is Frans nu eenmaal van oudsher de lingua franca en wie in Brussel woont, komt
natuurlijk ook in zijn privéleven met deze taal in contact. Dat geeft al gauw een
beetje af. Voor een vertaler is de situatie nòg ingewikkelder doordat hij Franse
uitdrukkingen en zinswendingen hoort die in gewoon Nederlands vreemd zouden
aandoen, maar in de vaktalen van recht, overheidsbestuur en handel juist wèl
gebruikt worden (zedelijk lichaam, zich sterk maken over, executie, contentieus, vrij
verkeer, usantieel e.d.). Zijn gevoel voor wat in een gegeven geval wel en niet ‘kan’,
wordt hier hard op de proef gesteld.
Van de andere kant is er de invloed van het Nederlands, zoals dat in België wordt
gehanteerd. Een tijdelijke kwestie die zichzelf wel oplost? Natuurlijk, het taalgebruik
van Vlamingen en Hollanders komt steeds dichter bij elkaar en als dat zo doorgaat,
zullen alle verschillen eens verdwijnen. Maar we zijn pas in 1982, de grootste bank
van Vlaamse signatuur bericht me zojuist dat ik aan de gelijkstelling met ‘een inlander
of een resident’ moet denken (zal ik me maar Oostindisch doof houden?) en de
supermarkt op de hoek laat ter gelegenheid van de uitverkoop weten dat ‘gesoldeerde
artikelen niet worden geruild’. Missers van dit kaliber zullen niemand een deuk in
zijn taalgevoel bezorgen, maar meer subtiele afwijkingen kunnen op den duur
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verraderlijk zijn. Overigens heeft dit probleem twee kanten want ook voor de
Belgische leden van het vertalerscorps is de situatie soms niet eenvoudig.
Vooral de oudere generatie werkt op kantoor in een andere taal dan van huis uit
voor de dagelijkse omgang wordt gebruikt. Over dit onderwerp zullen enkele collega's
een afzonderlijke bijdrage schrijven.

Stijlniveaus
Een andere taal dan je in eigen kring gewend bent - dat is in dit wereldje min of
meer ieders probleem. Zeker, het diplomatieke verkeer is een stuk verzakelijkt, de
vroegere stadhuistaal is geen vereiste meer, maar toch, een rapport over de
werkloosheid in Ierland wordt nu eenmaal anders geredigeerd dan een
voetbalverslag, een familiebrief, een gedicht. Stijlniveaus blijven en de ambtelijke
stijl is nog steeds droog, koel, onpersoonlijk. (Een collega die Turks aan het studeren
is, heeft bij het leren van de werkwoordsvormen de uitgangen van de tweede persoon
maar overgeslagen ‘want die komen in de praktijk toch niet voor’.) Menigeen worstelt
met de vervreemding die het leven in twee taalsferen met zich brengt. Ook daarover
zal een collega in Onze Taal binnenkort meer vertellen.

Raadsel
Tot slot een raadseltje. Het te vertalen materiaal bestaat niet alleen uit afstandelijke
rapporten en grimmige verordeningen. Er zijn ook brieven, advertenties, vragenlijsten,
personeelskrantjes en zelfs grafschriften bij; ook de mededelingen op de bordjes
die bij de lift of op de WC komen te hangen, moeten eerst vertaald worden. Volgens
de legende moet in de gangen van de EG-gebouwen eens de volgende
waarschuwing te lezen zijn geweest:
IN GEVAL VAN BRAND MOETEN DE AMBTENAREN DE KANTOREN VAN HUN EIGEN
DIENSTHOOFD ONTRUIMEN

Wie goed Frans kent, mag raden wat er in de oorspronkelijke tekst gestaan heeft.
De oplossing vindt u onderaan deze pagina.

H. Cohen
Brussel

Het woord aan u
Hoe zit dat met ... aanzien
1. Het was hem wel aan te zien, dat...
2. Het was wel aan hem te zien, dat...

Drukken deze formuleringen iets verschillends uit? Bijvoorbeeld:
1. heel algemeen?
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2. vooral fysiek? (maar ook 1 zegt dat ik iets aan hem waarneem, dat is dus ook
iets fysieks).

G.C.L. Apeldoorn
Hoevelaken
Vertalen voor Europa
Oplossing raadsel
In de oorspronkelijke tekst heeft het volgende gestaan:
EN CAS D'INCENDIE LES FONCTIOINAIRES DOIVENT EVACUER LES BUREAUX
DE LEUR PROPRE CHEF

H. Cohen
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Reacties
Politiek in Onze Taal?
Gaarne wil ik u twee opmerkingen doen toekomen. Zij hebben betrekking op een
bepaalde passage in de congresvoordracht van de heer J.A. Noordmans (O.T. 1982,
nr. 2/3). Deze passage staat op blz. 27 in de 3de kolom bovenaan, en heeft
betrekking op iets wat de heer Kok zou zeggen.
In de eerste plaats wil ik opmerken, dat ik - veelvuldig bij uitspraken van de heer
Kok aanwezig - de bedoelde uitspraak nooit heb gehoord. Afgezien van de vaktaal
die de heer Kok - en toch eigenlijk de meesten van ons? - gebruikt, moet gezegd
worden dat hij duidelijk, uiterst begrijpelijk en gemakkelijk formuleert, en slechts
zelden verzeilt in een niet goed uitgevoerde beeldspraak. Bepaald bezwaar heb ik
tegen de aan de aan de heer Kok toegeschreven uitspraak verbonden conclusie
van de heer Noordmans. Hij kan niet weten, waaraan de heer Kok wel of niet denkt;
de stelligheid waarmede hij de onderhavige bewering doet heeft hij echter duidelijk
nodig voor de uitsmijter: ‘het schip vaart dan niet meer...’. En waar het hier om het
schip van staat gaat, is de conclusie duidelijk: de heer Kok is een gevaarlijk ventje.
Ik vraag mij af, wat dit soort propaganda te maken heeft met een congres van het
Genootschap Onze Taal. We zijn van dat genootschap lid als mensen die
belangstelling hebben voor de Nederlandse taal, niet als ondernemers,
bedrijfsadviseurs, vakbondsleden en -leiders, VVD'ers, PvdA'ers of wat dan ook.

H.C. Labrie
Amsterdam

Schrift grift
De redactie verzocht mij dit schrijven van een naschrift te voorzien.
Vooraf wil ik opmerken dat mijn voordracht op een improviserende wijze gehouden
is; zij is ook meer geschikt om te horen dan om gelezen te worden. Als artikel zou
deze toespraak van een andere woordkeus getuigen. Bij mijn opmerkingen over de
consequentie van als vanzelfsprekende uitdrukkingen zoals: ‘Alles moet boven tafel
komen’, haalde ik als voorbeeld de vakbeweging aan, in het bijzonder de heer Kok.
Ik kwam tot deze wijze van illustratie, doordat ik het volgende in mijn gedachten had
betrokken.
In de jaren 1978-1980 zat men in de vakbeweging met de vraag: hoe komen wij
aan meer informatie over het bedrijfsleven? (dit in verband met de O.R. en de V.A.D.)
De gedachte werd toen wel eens gelanceerd om register-accountants in
overheidsdienst te stellen. De register-accountant zou dan verplicht gesteld kunnen
worden informatie over de diverse bedrijven aan de O.R. en de vakbonden te geven,
welke zij anders niet verplicht waren te verstrekken. Aan deze zaken dacht ik toen
ik de gewraakte opmerkingen in de mond legde van de heer Kok als pars pro toto
voor de vakbeweging. Deze uitdrukking ‘Alles moet boven tafel’ werd toen in dit
verband gebruikt, met als logische verdere consequentie: open boeken en
vermaatschappelijking van de ondernemersvorm. Of de heer Kok zelf deze
uitdrukking gebezigd heeft is mij niet bekend. Ik wil deze toelichting dan ook graag
terugnemen.
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Mijn bedoeling was een illustratie van het gestalte krijgen in de maatschappij van
de correlatie taal en denken, uitdrukken en logica. Ik wilde zeggen dat men niet aan
de hand van een makkelijk zich toe te eigenen slogan tot het einde moet blijven
lopen. Bij het alles in de openbaarheid willen halen legt men ook de verborgen
krachten bloot. Deze werken dan niet meer, omdat men ze uit hun element haalt.
Het is te vergelijken met een Tweede Kamer zonder wandelgangen. De uit het
voorbeeld getrokken conclusie: de heer Kok is een gevaarlijk ventje, is mij niet
duidelijk. Aan een voorbeeld moet men geen conclusie verbinden. Daar is het niet
voor gebruikt. Het is een illustratie die niet bedoeld is om een waarde-oordeel uit te
spreken over die illustratie. Anders krijgen we dezelfde reactie als op het voorbeeld
van het landelijk gemiddelde. In dit verband zou deze dan luiden: ‘Zoiets denk je
toch niet!’
Voor mij is uit dit alles weer duidelijk geworden: schrift grift, gepraat vergaat.
J.A. Noordmans

Dan mag u...
Fel sloeg bij mij aan het eerste stuk van ‘Spijkers op laag water’ over ‘Ik mocht’ van
D. de Vries (O.T., 1981, nr. 12). Naar mijn smaak is het geen spijker op laag water;
dit is geen futiliteit. Dit infantiliserend - voor de puristen onder ons verkleuterend woordgebruik is een symptoom van de wijze waarop sommige mensen anderen die
op dat moment van hen afhankelijk zijn, bejegenen. Het is het taalgebruik van de
kleine machthebbers. Men vindt het meer bij medische helpers dan bij artsen, niet
bij de kantoorhouder van de bank, eerder bij de lokettist.
De Vries schrijft: ‘als ik in een winkel een pak pas, mag ik nooit wat.’ Voor mij
geeft hij hiermee aan dat dit taalgebruik niet voorkomt buiten de medische en
paramedische bedrijvigheid. Dat is niet waar, helaas.
In de Brabantse contreien wordt het ‘mogen’ ook gehanteerd in andere beroepen.
Als een aardbeving breidt ook deze vervuiling zich uit buiten het epicentrum. Bij het
kadaster in Breda, waar ik een inlichting kwam vragen, kreeg ik door een portier
toegevoegd: ‘Dan mag u die deur door.’ In een bijkantoor van een bank hier ter
stede kreeg ik van de lokettiste te horen: ‘Dan mag u hier uw handtekening zetten.’
Ik zei toen: ‘Als ik het mag, betekent het dat ik het niet hoef en verkies ik het niet te
doen. Maar dat bedoelt u niet. U bedoelt te zeggen, u moet uw handtekening zetten.
U moet, want als ik het niet doe, krijg ik geen geld. Dat bedoelt u toch?’ Ik kreeg
gelijk bij de bank.
Volgende keer ga ik het ook proberen bij het ondergaan van een bloedprik of bij
een andere medische passiviteit.

P.M. de Bruijn
emeritus ambtenaar der PTT, Breda

‘Gaan’ inheems?
Ik geloof niet dat notaris De Jong (Onze Taal, jrg. 51 nr. 1, pag. 7) het bij het juiste
eind heeft met zijn diagnose dat het gebruik van ‘gaan’ als aanduiding van een
toekomstige tijd, een ‘modeverschijnsel’ is. Ook is het geen gallicisme.
In het Frans (evenals in het Nederlands) kan men inderdaad een groeiende
voorkeur waarnemen voor het gebruik van ‘aller’ als hulpwerkwoord in de futur
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proche. In het Engels is dat gebruik echter al heel wat ouder en sterker verbreid;
b.v.: ‘I am going to mail this letter’ duidt op een meer onmiddellijk op handen zijnd
gebeuren dan: ‘I shall mail this letter’. Deze twee versies zijn vrijwel letterlijk te
vertalen met: ‘Ik ga die brief op de post doen’ en ‘Ik zal die brief op de post doen’.
Op het eerste gezicht schijnt het gelaakte gebruik dus eerder een anglicisme dan
een gallicisme te zijn. Ik geloof echter niet dat de groeiende neiging om ‘gaan’ te
gebruiken in de futur proche op een imitatie van het Engels berust. Het is veeleer
een analoge maar onafhankelijke ontwikkeling, die een echte leemte vult en niet
gemakkelijk zal kunnen worden teruggedrongen.
C.J. van Oss
Consul, Buffalo, N.Y.
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‘Euthanasist’ dubbelzinnig
In het januarinummer introduceerde P.M. de Bruijn ‘euthanasist’ als een nieuw woord
voor ‘hij die euthanasie uitvoert’. Daar hoort dan bij: ‘euthanasie’, het een goede
dood bezorgen aan een ander (hetero-euthanasie) of zichzelf (auto-euthanasie).
Daar hoort dan ook bij: ‘goed’ i.v.m. euthanasie: een dood die met zo weinig mogelijk
ellende gepaard gaat en plaats vindt op de door de moriturus gewenste tijd en plaats
en zo mogelijk ook wijze.
‘Pijnloos’ is dus een onvoldoende volledige omschrijving van ‘goed’ in dit verband.
Bovengenoemde omschrijving van ‘goed’ impliceert dat de euthanasist slechts
ethisch verantwoorde doodshulp (euthanasie, respectievelijk hulp bij zelfdoding)
mag en kan geven, want ethisch níet verantwoorde doodshulp bewerkstelligt geen
‘goede’ dood en is geen euthanasie en ook geen hulp (dat wil zeggen het welzijn
van de geholpene bewerkend) maar doodslag of moord c.q. dood door schuld.
Gebleken is dat wanneer de term autoeuthanasie wordt gebruikt de meeste lezers
denken dat het gaat over: een goede dood bezorgen door middel van een auto. Dat
wil zeggen het opzettelijk met een auto zeer hard tegen een stevig onbeweegbaar
voorwerp rijden om aldus een snelle en hopelijk pijnloze dood te bewerkstelligen.
Omdat in het wetenschappelijk taalgebruik auto- of zelf-euthanasie niets met een
auto te maken heeft, is de term auto-euthanasie, wegens de verwarring daarover,
snel weer in onbruik geraakt. Wij voeren een euthanasie-discussie om de
problematiek te verhelderen, niet om die te vertroebelen.
Tegen het ook gebruiken van ‘euthanasist’ voor ‘voorstander van euthanasie’
maak ik bezwaar.
Ten eerste omdat niet iedere voorstander van euthanasie tevens toepasser van
euthanasie is of mag zijn of moet worden. De hemel beware ons voor de chaos die
dan zou ontstaan. Een dergelijk dubbelzinnig taalgebruik zou verwarrend zijn en
communicatiestoornissen in de hand werken, wat meestal niet de bedoeling is van
taalgebruik.
Ten tweede omdat dit woord door de ongenuanceerde en onwetenschappelijke
schrijverij van o.a. dr. I. van der Sluis (Het recht om grootmoeder te doden,
Amsterdam 1977) reeds in discrediet is geraakt.
Of na de uitspraak door de rechtbank te Rotterdam van 1 december 1981 ter zake
van hulp bij zelfdoding nog behoefte bestaat een apart woord in te voeren voor ‘hij
die euthanasie uitvoert’ lijkt de vraag. Volgens die uitspraak (bij mij op te vragen)
zal doodshulp slechts straffeloos zijn indien aan ten minste negen voorwaarden
tegelijk is voldaan, en dan nog alleen als het gebeurt door een arts of met diens
medewerking.
Om deze en andere redenen zal het geven van doodshulp (ook een nieuw woord)
meestal een medische handeling zijn, net als blinde darmen weghalen en
bloedtransfusies voorschrijven. Wij spreken echter niet van een appendicist of een
transfusist; waarom dan wel een euthanasist?
Toch is het een mooi gevonden nieuw woord waarvan, voor zover mij bekend, P.M.
de Bruijn als ontdekker dient te worden beschouwd.

H.A.H. van Til-d'Aulnis de Bourouill Secretaris Stichting Vrijwillige Euthanasie Den
Haag
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Halteren, nogmaals opgepakt
In Onze Taal van juni 1981 bracht ik het woordje halteren ter sprake en constateerde
dat de betekenis van dat woord uit de vaktaal van het openbaar vervoer ‘het
aanbrengen van een halte’ zou moeten zijn. Dat halteren krijgt de klemtoon op de
tweede lettergreep en past in het rijtje: dicteren, halveren, bisseren (bis roepen) en
terrasseren (voorzien van een terras).
De heer Van Gorkum uit Sneek en de heer Schotpoort uit Den Haag lieten me
weten dat het werkwoord halteren met de klemtoon op de eerste lettergreep ook
bestaat en wel als sportterm bij het gewichtheffen. Dit halteren is afgeleid van halten.
Kramers' woordenboek geeft als betekenis: hefgewicht. Dit ‘sportieve’ halteren hoort
thuis in het rijtje: halsteren, ladderen (van kousen), kolderen (de kolder krijgen),
ketteren en modderen. Deze werkwoorden zijn alle gevormd uit zelfstandige
naamwoorden die eindigen op -er, waarachter het achtervoegsel -en komt.
Wat de klemtoon betreft kunnen we dus met halteren twee kanten op, dit is ook
het geval met raderen. Met de klemtoon op de eerste lettergreep is het een activiteit
die door naaisters, coupeuses verricht wordt met een raderapparaatje. Spreken we
raderen uit met de klemtoon op de tweede lettergreep dan krijgen we een ander
werkwoord. Wegkrabben, uitkrabben betekent dat. Een radeermesje is hiervoor
nodig, of om inkt weg te maken: radeerwater. Een -(e)ren-werkwoord? Afgeleid van
het Middelnederlandse raet of raedt, dat ‘kunstgreep’ betekent? Een ‘gezochte’
verklaring, inderdaad. Waarschijnlijker lijkt het dat het Latijnse raděre (uitkrabben,
vegen) model heeft gestaan voor radéren; zoals agěre voor ageren, dolēre voor
doleren en docēre voor doceren.
Verdam noemt in zijn Middelnederlandsch Handwoordenboek nog een ander
ráderen. Iemand die voortdurend raadt, gissingen maakt of voorspellingen doet is
aan het ráderen; hij is een rader of waarzegger, wichelaar.
Ik hoop met dit stukje niet geraderd, noch gebradeerd te hebben. Brade'ren vond
ik in Ons Erfdeel 3-81, blz. 363, daar gebezigd door een Vlaamse schrijver. Het is
kennelijk afgeleid van het Franse werkwoord brader, met de betekenis van
uitverkopen, versjacheren. In overdrachtelijke zin kun je ook je taal braderen;
verramsjen zegt men ook wel.
De taaltuin is boeiend en biedt steeds weer nieuwe taalvruchten; taal er naar, het
is de moeite van het talen waard.

F.M. Ringnalda
docent Nederlands
Joure

De feiten zijn haar
Alom slaat zijïgheid en verharing toe; M.C. Godschalk spreekt van een ‘haar- en
zijcultus’ waaraan hij niet mee wil doen. Dat is een ontkenning van de taalfeiten en
als zodanig verwerpelijk.
Abstracta en collectiva, of ze nu mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn, lenen zich
vaak goed voor verwijzing met ‘haar’. Dat het woordgeslacht in het Nederlands geen
levende realiteit is, blijkt wel hieruit dat we spreken van ‘het meisje’ en ‘zij zingt haar
lied’ (waar men in het Duits zoals ik dat op school leerde, sprak van ‘das Mädchen’
en ‘es singt sein Lied’).
Daarom stel ik - als eerste stap op weg naar de egalisering van de
voornaamwoordelijke verwijzing - voor met haar en zij te verwijzen naar abstracta
en collectiva, ongeacht hun woordgeslacht.
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Met huisdieren zijn we al op de goede weg. Hond en kat zijn de-woorden,
waarschijnlijk door de vertrouwdheid met deze dieren. Hond is weliswaar mannelijk,
maar zijn jong, de pup, is woordgeslachtelijk gezien vrouwelijk, evenals de big. En
de jeugd heeft de toekomst.
Misschien dat het aanvankelijk wat vreemd aandoet om te schrijven: ‘Het
verenigingsbestuur beraadde zich over de kaspositie. Zij kwam tot de conclusie dat
deze miserabel was.’
Maar wie, behalve Onze-Taallezers en nog wat verspreide taalliefhebberaars,
vallen er nog over: ‘Het verenigingsbestuur besloot daarom haar leden een brief te
sturen.’? Gewoon even doorzetten, en we zijn èn voelen ons allemaal heren der
schepping die haar naam eer aandoen.

Fokkelien von Meyenfeldt
auteur/ docent schriftelijke cursussen
Den Haag
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Klemtoonregel en Klemtoonteken
Artikel 1 der ‘Wet van den 9den Julij 1842 (Staatsblad No. 20), op het Notaris-Ambt’
luidt sedert de inwerkingtreding van die wet tot op heden onveranderd:
‘De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om
authentieke akten te verlijden wegens alle handelingen, overeenkomsten
en beschikkingen, waarvan de wet gebiedt of de belanghebbenden
verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal; daarvan de dagteekening
te verzekeren; de akten in bewaring te houden en daarvan grossen,
afschriften en uittreksels uit te geven; alles voor zoo ver het verlijden dier
akten door de wet niet ook aan andere ambtenaren opgedragen of aan
dezelve geheel voorbehouden is.’
De term ‘uitsluitend’ in voormeld artikel is herhaaldelijk in discussie geweest en aan
de vraag omtrent de betekenis van dat woord is veel tijd en inkt besteed.
Zo schreef de destijds zeer bekende commentator van gemelde wet (Sprenger
van Eyk-Libourel, in de zesde, tevens laatste druk van het toenmalige standaardwerk
De wetgeving op het Notaris-Ambt, 1928 blz. 45:
‘De bevoegdheid daartoe’ (hiermee bedoelt de auteur ‘tot het opmaken
van authentieke akten’) ‘van anderen dan de notarissen is uitzondering.
Het woord “uitsluitend”, dat in het artikel strekt om dit begrip aan te geven,
is hier niet fraai. De bedoeling is niet te zeggen, wat er letterlijk staat, nl.
dat de notarissen uitsluitend bevoegd zijn om authentieke akten te
verlijden, enz., en dus tot niets anders bevoegd zouden zijn dan tot
hetgeen in art. 1 is vermeld; de bedoeling is te zeggen, dat de notarissen,
met uitsluiting van anderen, bevoegd zijn, enz.’
Niemand in de notariële wereld twijfelt aan de juistheid van de conclusie van de
genoemde commentator, te weten dat ‘uitsluitend’ moet worden verstaan als ‘met
uitsluiting van anderen’; maar is het gebruik van het woord ‘uitsluitend’ werkelijk
‘niet fraai’?

Verschil in uitspraak
Naar mijn mening moet het antwoord op die laatste vraag ontkennend luiden, en
wel omdat het zo moeilijk aandoende woord ten tijde van de totstandkoming (1842)
van de thans nog van kracht zijnde wet, en nog lange tijd daarna, niet alléén als
uitSLUItend, maar ook als UITsluitend werd uitgesproken (een andere
wetscommentator, Bertling, zag nog in 1909 geen enkele moeilijkheid: UITsluitend
betekent met uitsluiting van ieder ander); de Grote Van Dale, 10de druk 1976,
vermeldt de beide wijzen van uitspreken en stelt het onderlinge betekenisverschil
duidelijk vast!
Wel lijkt mij vast te staan de UITsluitend tegenwoordig véél minder vaak gebezigd
wordt dan uitSLUItend; bij ‘uitstekend’ is dit anders en zijn de beide wijzen van
uitspreken in gebruik (gebleven) zo b.v. een UITstekend gedeelte van een bouwwerk
tegenover een uitSTEkend betoog. Vgl. ook INnemend en inNEmend.
De tegenstelling in de uitspraak van dergelijke woorden is, zo meen ik, veelal die
van de (meer) letterlijke tegenover de (meer) figuurlijke betekenis van het woord.
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Duidelijkheid geboden
In het geval van ‘uitsluitend’, en in soortgelijke gevallen, wreekt zich naar mijn mening
het niet-vastgelegd-zijn van een klemtoonregel voor de Nederlandse taal en het
niet-gebruiken (en ook niet-willen-gebruiken?) van klemtoontekens in de geschreven
taal.
Men ziet dit laatste nu en dan bij het gebruik van woorden als ‘négeren’ en
‘negéren’, doch de Woordenlijst van de Nederlandse Taal (het Groene Boekje) 1954,
plaatst op die woorden geen klemtoonteken (maar vestigt de aandacht op uitspraaken betekenisverschil door de verleden tijden en de voltooide deelwoorden te
vermelden). Bij café en negligé plaatst het Groene Boekje wèl klemtoontekens.
Nu is het wel zo, dat diverse woordenboeken de klemtoon van een woord aangeven
door middel van het enkelvoudig aanhalingsteken ('), geplaatst hetzij achter de
beklemtoonde lettergreep (b.v. aan‘houding, Grote Van Dale; aalmoezenier’,
Kolsteren, Vreemde Woordenboek), hetzij - en wat toch eigenlijk een logischer
systeem is - vóór de beklemtoonde lettergreep (b.v. 'oebdikeit, met benaderde
uitspraak voor abdicate in Ten Bruggecate, Engels Woordenboek I, 18de druk 1974),
doch herhaaldelijk heb ik mij afgevraagd waaróm er toch geen klemtoonregel voor
het Nederlands is geformuleerd en waaróm er in onze taal, niet dan bij grote
uitzondering klemtoontekens gebezigd (mogen) worden.

Ontwerp-klemtoonregel
Met het volgende meen ik een zeer eenvoudige klemtoonregel te hebben ontworpen:
In de Nederlandse taal valt bij twee- of meerlettergrepige woorden de klemtoon
op de vóórlaatste lettergreep. Indien dit anders is, alsmede in twijfelgevallen of om
de nadruk te leggen, wordt het klemtoonteken gebruikt; zo nodig mogen meer
klemtoontekens op één woord worden geplaatst.
Als klemtoonteken wordt gebruikt het Franse accent aigu (').
Met deze ontworpen regel worden bestreken:

a. vele duizenden twee- en meerlettergrepige werkwoorden, zowel in de
onbepaalde wijs als in andere tijden en in samenstellingen: raden,
raadde(n), geraden; beraden; verraden; leren, beleren, verleren; negeren;
censureren enz.; doch: áanraden, áfraden; óverleren; enteren; ópheffen;
ínteren; négeren; régenen; úittreden; enz.;
b. vele duizenden zelfstandige naamwoorden (vrijheid; rijkdom; lente;
zomer; winter; enz.) alsook talrijke woorden, waarvan het meervoud met
een s wordt gevormd: akker(s); beker(s); schotel(s); visser(s);
c. het meervoud van eenlettergrepige woorden, indien dit met en wordt
gevormd: apen; benen; monden; schoenen; voeten; centen; enz.;
d. talrijke bijvoeglijke naamwoorden (op -ig, -ijk, -baar, -zaam, enz.) hartig,
openhartig; heerlijk; lelijk; eetbaar, oplosbaar; vreedzaam, gehoorzaam;
enz.;
e. telwoorden: zeven, negen; dertien t/ m zestien, achttien; twintig t/ m
zestig, tachtig; honderd; duizend; doch: zeventien, négentien; zéventig,
négentig; miljóen, miljárd;
f. vele in het Nederlands gebruikte of overgenomen woorden: bagage,
chantage, drainage; enz.

Onze Taal. Jaargang 51

In al die gevallen, waar de woorden aan de ontworpen klemtoonregel voldoen, wordt
geen klemtoonteken geplaatst en verandert er dus niets. Wanneer de klemtoon
anders valt dan de ontworpen regel veronderstelt, wordt het ' gebruikt en dit wordt
geplaatst op de eerste daarvoor in aanmerking komende klinker: banáan; citróen;
accént; enz.
Ik ben zeer benieuwd naar uw reacties.

Th.M. de Jongh
oud-notaris
Amsterdam
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Wartalisering in opmars?
Wil de belangstellende lezer de huidige Nederlandse medische vakliteratuur
begrijpen, dan is een Engels woordenboek binnen handbereik onontbeerlijk. Naast
barbarismen wemelt het vandaag de dag van niet vertaalde Engelse termen. Een
half uur speuren in enkele Nederlandse medische periodieken leverde de volgende
bloemlezing op: after load (nabelasting), assay (kwantitatieve analyse), bêta-blokker
(bêta-blokkeerder), bypass-operatie (omleidingsoperatie), cost benefit analysis
(kosten-batenanalyse), follow up (vervolgonderzoek), guiding catheter (gidscatheter),
knuckle pad (knokkelkussentje), paper (voordracht, verhandeling), random (aselect,
willekeurig), randomisatie - gerandomiseerd(!), screening (periodiek onderzoek),
seminar (studiedagen), work-shop (conferentie?).
Woorden als computer en pace-maker zijn al niet meer uit het medisch jargon
weg te branden. De Fransen, allerminst wars van Franglais, spreken tenminste nog
van ordinateur en stimulateur.
Onze oosterburen gebruiken een Kugelschreiber en geen ball-point. Is het
overigens niet merkwaardig dat Engelstaligen zelden leentjebuur hoeven spelen
om een duidelijke en verstaanbare taal te produceren? (Ze doen dit slechts voor
‘bon voyage’.) Af en toe duikt een neologisme op dat de moeite van het signaleren
waard is. Zo is thans het woord ‘medicalisering’ in opmars. Hieronder zou men
dienen te verstaan en ik citeer ‘het proces waardoor het menselijk bestaan steeds
meer wordt geplaatst in het perspectief van gezond en ziek... en steeds meer in de
greep raakt van de gezondheidszorg.’ Ook ‘ontmedicalisering’ en ‘vermedisering’
doen opgeld.
Het woord medicalisering vind ik een wangedrocht, maar dat is uiteraard een
kwestie van smaak. Waarom zijn localisering, materialisering, nationalisering en
signalisering wel goed? Omdat ze zijn afgeleid van locaal, materiaal, nationaal en
signaal? Het Nederlands kent niet het woord ‘medicaal’. (Maar ook ‘naturaal’ en
‘personaal’ ontbreken in onze taalschat, terwijl naturalisatie en depersonalisatie
volledig aanvaardbaar zijn. Wel geeft Van Dale de woorden natura en personale,
wat dan een rechtvaardiging van het gebruik van vorengenoemde woorden zou
kunnen betekenen.
Ik zou willen pleiten voor het woord ‘medificatie’, maar ik maak me geen illusies.
Moet ik uiteindelijk toch kiezen voor ‘wartalisering’ als medicaliZEER?

J. Granaada
chirurg, Hoogeveen

Nieuwe maan in vertaling
Volgens diverse woordenboeken kent het Nederlands de volgende termen: volle
maan (als de gehele maanschijf te zien is);
eerste kwartier (de rechter helft zichtbaar);
laatste kwartier (de linker helft zichtbaar);
nieuwe maan (niets zichtbaar); wassende maan (overgang van nieuwe maan
naar volle maan), en afnemende maan (overgang van volle maan naar nieuwe
maan).
Toen ik laatst een Noorse zin letterlijk in het Nederlands vertaalde, kwam er te
staan: ‘bij het licht van de nieuwe maan’. Daar klopte iets niet, en na wat geblader
in zowel tweetalige als eentalige woordenboeken kwam ik tot de volgende conclusie:
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Ons begrip ‘nieuwe maan’ wordt in alle woordenboeken letterlijk naar andere talen
vertaald, dus new moon, nouvelle lune, nymåne (Zweeds), enz. Maar hoe worden
deze termen in de eentalige woordenboeken gedefinieerd? Een kleine steekproef:
Nederlands: ‘donkere maan, zij staat dan tussen aarde en zon’, of (Van Dale) ‘die
stand van de maan tussen aarde en zon waarbij zij geen licht naar de aarde zendt’;
Engels: ‘moon when first seen as crescent after conjunction with sun, time of such
appearance’;
Zweeds: ‘månfas, tiden mellan nytändning och fullmåne’ (oftewel ‘maanfase, de
tijd tussen het opnieuw gaan schijnen en volle maan’).
Als we ervan uitgaan dat de diverse definities in de eentalige woordenboeken kloppen
(en waarom zou dat niet), dan moeten we concluderen dat de tweetalige
(vertaal)woordenboeken allemaal een fout maken, of concreter: het Nederlandse
‘nieuwe maan’ is NIET het Engelse ‘new moon’ of het Zweedse ‘nymåne’.
Wie kan mij vertellen waarom de definities verschillend zijn en alle
vertaalwoordenboeken een verkeerde vertaling geven?

R. Tweehuysen
vertaler, Amsterdam

A. Heden ten dage
B. Vandaag de dag
Beide uitdrukkingen - A en B - betekenen ‘tegenwoordig’. Is B uit A voortgekomen,
dit wil zeggen is het ‘deftige’ vervangen door het ‘populaire’ gezegde? Zijn zij dus
synoniem? Is A nog wel gebruikelijk? En zal men B niet horen in het taalgebruik
van intellectuelen, niet bijvoorbeeld in een rede van een hoogleraar of van een
hoogwaardigheidsbekleder? Persoonlijk gebruik ik nooit B, omdat het bijwoord
‘tegenwoordig’ voor mij het ruime begrip weergeeft van ‘de tijd waarin wij leven’. Dit
begrip wensen A en B óók uit te drukken, maar is dit juist?
Ik bepaal me nu tot de analyse van B en vind daarin twee elementen: - vandaag
= de datum van heden, met een tijdsduur van 24 uur. Maar de gebruiker wil een
ruimer tijdsverloop uitdrukken, hij gebruikt immers zijn woorden als synoniem van
‘tegenwoordig’;
- hij meent blijkbaar deze ‘duur’ of ‘ruimte’ te verkrijgen door de bijvoeging ‘de
dag’, welk woord nu juist géén verruiming uitdrukt, maar integendeel nòg eens
onderstreept de begrenzing van 24 uur. Van een ruimer tijdsverloop zou dus geen
sprake kunnen zijn.
In het Frans vinden we duidelijk dezelfde vorm: au jour d'aujourd'hui, waarin zelfs
een opeenstapeling voorkomt: letterlijk staat hier immers ‘op de dag van heden’!
Het Duits kent: heutzutage, het Engels: nowadays. Deze beide uitdrukkingen waag
ik niet te analyseren, al lijken ze me wel analoog.
Zou iemand mij licht kunnen verschaffen in het duister van het kleine taalprobleem
dat mij bezighield?

C. Bouma
gepensioneerd lerares, Den Haag
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‘Lijst van Landennamen’
Foute titel
De spellingsvoorstellen in de Lijst van Landennamen hebben niet tot de gebruikelijke
stampei geleid. Toch verdient minstens één zaak uit die lijst de aandacht, en wel
de titel. Die is fout.
De samenstelling ‘landennamen’ bedoelt weer te geven, dat het over namen van
landen gaat. Het enkelvoud van ‘landennamen’ moet ‘landennaam’ zijn. De lijst
heeft het bv. over: ‘Afleidingen worden, buiten het gebruik in een landennaam, met
een kleine letter geschreven’ (blz. 9). De naam van één land echter kan in het
Nederlands niet benoemd worden met een samenstelling waarvan het eerste deel
meervoud is (‘landennaam’). Alleen samenstellingen waarbij het eerste lid
noodzakelijk op een verzameling betrekking heeft, krijgen een meervoudig eerste
lid, zoals landenwedstrijd en landenklassement. Uit het Groene Boekje is in dit
verband het verschil tussen de perenjam en de pereboom berucht geworden.

Meervoudsvorming
Onder de samenstellingen die eindigen op naam, lijken heiligennaam, vrouwennaam
en artiestennaam desondanks niet noodzakelijk een meervoud op te roepen. Die
drie woorden hebben hun meervoudig uiterlijk evenwel te danken aan een subtiel
regeltje over ‘samenstellingen waarvan het eerste lid een persoonsnaam is die het
meervoud op -(e)n vormt en in de samenstelling een classificerende betekenis heeft
in die zin, dat hij aan een bepaalde groep van personen doet denken.’ (Woordenlijst,
blz. lvii-lviii) Deze persoonsnamen kunnen niet dienen als model voor het woord
‘landennaam’, dat uiteraard geen persoonsnaam is. Spreekt men in het meervoud
over namen van verschillende landen, ook dan kan het eerste lid niet meervoudig
zijn.
Het is immers ongebruikelijk in het Nederlands, dat bij meervoudsvorming van
samenstellingen zowel het eerste als het tweede lid een meervoudsuitgang krijgt.
Boekhandel en tafelmatje heten in het meervoud boekhandels en tafelmatjes, niet
‘boekenhandels’ en ‘tafelsmatjes’. ‘Landennamen’ hoort zeer zeker niet tot die
merkwaardige titels waarbij soms wel het eerste lid meervoud wordt:
secretarissen-generaal, gouverneurs-generaal.
De naam van een land is een landnaam. De namen van landen zijn landnamen. De
samenstelling landnaam staat niet in handwoordenboeken als Van Dale, Koenen,
Kramers, Verschueren.
Ook het W.N.T. ruimt er geen plaats voor in. Landnaam is wel te vinden in het
Duits woordenboek van Van Gelderen, dat landnaam vertaalt als Ländername en
Ländername als 1. naam van een land, 2. naam van landen, 3. landnaam. (Ik dank
hierbij graag J. van Bergen die me op de vindplaats in Van Gelderen wees.)
Stond de commissie misschien onder invloed van het Duitse Ländername met
meervoudig eerste lid?
B.C. Damsteegt, lid van de commissie, was zo vriendelijk mee te delen, dat de
commissie niet bewust iets overwogen heeft bij het woord ‘landennamen’. Hij geeft
volmondig toe, dat het ten onrechte een meervoudsvorm in het eerste lid bevat.
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Toch voldoet voor hem landnaam niet. De vraag is: moet die samenstelling een
tussenklank krijgen of niet?

De tussenklank
Veel woorden samengesteld met naam als tweede lid bevatten immers een
tussenklank. Een -e- in hondenaam, poezenaam, dierenaam (naast diernaam),
plantenaam (naast plantnaam). Of een -s- zoals in mansnaam, jongensnaam,
meisjesnaam, persoonsnaam, volksnaam, voorwerpsnaam, vadersnaam. Bovendien
komt ook vaak een tussen-s voor bij woorden met land als eerste lid: landsadvokaat,
landsarchief, landsbestuur, landsman, landstaal, en andere landsverdedigers. Een
tussen-e komt na land als eerste deel niet voor. Op basis van deze analogieën
verdedigt B.C. Damsteegt de vormen ‘landenaam’ en ‘landenamen’, ‘landsnaam’
en ‘landsnamen’, steeds met een enkelvoudig eerste lid maar wel met een
tussenklank.
Toch zijn er ook nogal wat samenstellingen met land en met naam die helemaal
geen tussenklank bevatten. Met land als eerste lid bv. landarbeid, landbewoner,
landdeel, landfreule, landkaart. Met naam als tweede deel onder meer kloosternaam,
firmanaam, familienaam, merknaam, autonaam.
Sterker nog: precies de woorden waarmee landnaam als begrip, als aanduiding
voor een bepaalde soort naam het meest verwant is, krijgen evenmin een
tussenklank: gemeentenaam, straatnaam, veldnaam, plaatsnaam, provincienaam,
herbergnaam, huisnaam. In het meervoud blijft het eerste deel van deze woorden
onveranderd. Namen van velden en straten zijn veldnamen en straatnamen, geen
‘veldennamen’ of ‘stratennamen’. (In gemeentenaam en provincienaam kan uiteraard
geen tussen-e voorkomen, omdat al een e aanwezig is bij het eerste lid. Maar een
tussen-s zoals in meisjesnaam krijgen ze evenmin. In plaatsnaam en huisnaam kan
geen tussen-s optreden vanwege de al aanwezige s. Maar een tussen-e zoals in
poezenaam krijgen ze toch ook niet.)
Op grond van de analogie met de groep van meest verwante woorden verdienen
m.i. landnaam en landnamen de voorkeur. En latere deelrapporten over de namen
van gebergten, zeeën, werelddelen enzovoort, kunnen geen lijsten van
‘gebergtennamen’, ‘zeeënnamen’ of ‘werelddelennamen’ worden.

M. Baeyens
docent taalkunde Moller-Instituut
Tilburg

Een e-vraag
Vestdijk schreef een boek over het schitterend harnas, de Gezondheidsraad vermeldt
in zijn ‘Algemene informatie’ dat zijn voorganger een uitgebreider taak had.
Met grote regelmaat vindt men tegenwoordig dat een e als toevoeging aan een
bijvoeglijk naamwoord wordt weggelaten.
Waarom leest men zo vaak, het ministerieel bestel, het stedelijk ziekenhuis, het
zuiver gevoel, het grensverleggend onderzoek? Het is toch niet doordat we aan een
ministerieel bestel, een stedelijk ziekenhuis, enz. een voorbeeld nemen, want dan
zouden we ook vinden: het wit paard, het groot huis, het leuk kind, en dat heb ik
nog nooit gezien. Het lijkt voornamelijk bij het-woorden voor te komen maar het is
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niet strikt er toe beperkt. Kan iemand vertellen waardoor dit (al oude of nog jonge?)
wegvallen van een e is te verklaren?

L.B.W. Jongkees
Amsterdam
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Het rijmschap
Hoorrijm en leesrijm
Het ondergoed in mijn bureaula
Herinnert mij nog vaak aan Paula
Het bovenstaande onhoorbare gedicht is een oneigenlijk bewijs voor de stelling van
mijn kompaan dat er verschil bestaat tussen hoorrijm en leesrijm. Ik heb echter
nauwelijks andere bewijzen. De leesrijmer mag wat uitbundiger omspringen met
enjambementen, hij mag zijn zinnen wat langer en ingewikkelder maken, maar hij
mag het oor niet bedotten met rijmparen als gezichten/ oplichten of zadel/ citadel.
Leesrijm valt te bestuderen, hoorrijm valt doorgaans slechts éénmaal te beluisteren,
maar kreupelrijm valt altijd en overal door de mand.
Ik probeer correct te spellen, maar verder bekommer ik mij niet om het uiterlijk
van mijn rijmende regels. Technisch volmaakt rijm kan er raar uitzien.

Vanuit een omgekeerde taxi Genoot ik van de harde actie
of

De zeeman en zijn meisje loos Besliepen tal van lits-jumeauxs
Het kan nog gekker. Met name in het Engels, een taal met wel zeer vreemde
spellingafspraken, is het mogelijk grotesk uitziende, maar rimpelloos rijmende
slotwoorden op het papier te toveren. Waarom zou een dichter ook nog eens als
visagist moeten optreden? Heinz hoopt, naar ik vermoed, door de rol van de spelling
te beklemtonen beginnende rijmers te weerhouden van onberaden stappen buiten
de veilige paden.

Een kilo pluis, een meter rafel Wat heb ik toch een diepe navel!
Heinz zal onmiddellijk roepen dat de spelling bij dit vers als reddende engel had
moeten optreden. Ik hóór echter dat het niet deugt. Kwaliteitsbewakingrijm is geen
taak voor de spelling. Spelling is een arbitrair geheel van regels, rijm is een
klankovereenkomst.

Ivo de Wijs
•

De tourbus passeerde Café de la Paix Inzittenden riepen geestdriftig: ‘Hee kaix!’
Kan men inblazingen naast zich neerleggen? Misschien, als men het bovennatuurlijk
aanpakt. Hoe dan ook, ik bied weerstand aan Ivo's vertoog. ‘Een taal wordt eerst
gesproken en later pas geschreven.’ Ja. Maar de schrijftaal wordt al gauw een
zelfstandig medium. Ze kan spreektaal registreren (zij het onvolmaakt) maar hoeft
daar niet van te leven. Ze heeft haar eigen ontwikkeling, haar eigen discipline, al
houdt ze natuurlijk contact met het gesproken woord. En rekening. Ze is noch
versteend, noch eenzelvig. Wel wil ze haar structuur handhaven en liefst ook tonen.
Ik zeg heus niet ‘bruidsssstoet’ of ‘braaduhdun’, maar schrijf evenmin ‘bruidpaar’
en ‘bade’. Het is bruidspaar, dus bruidsstoet (logisch, en ik wil die s zien, mijn oren
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hebben daar niets mee te maken) en het is baadden, anders weten we niet wat er
nu eigenlijk werd gedaan. Schrijftaal, inclusief spelling, leert ons naar beste vermogen
hoe de taal in elkaar zit. Ik heb het nu over Nederlands, een tamelijk mooi
praktijkgeval.
‘De uitspraak van het ABN is het enige veilige richtsnoer.’ Wiens uitspraak? Noem
eens iemand. Is het Stalpers, die meent met een voorbeeld iets aan te tonen?
Pardon, aan te tone?
Ruiterlijk erken ik een sterke neiging, schrijftaal te spreken. Men kan zingt en zinkt
in mijn uitspraak onderscheiden. Erwt evenwel noem ik ert, behalve in scherts, en
thhans welt me niet naar de keel. Schrijvend aanvaard ik die anachronismen. Wat
rijm betreft streef ik naar leesrijm - natuurlijk niet grotesk vormrijm als in de aanhef
van deze aflevering, maar wel naar het imposante kantoorgebouw in Alicante dat
ik aanschouw.
Helaas ben ik niet immuun voor rijmblindheid. Toen ik eens een nieuw nummer
kwinkeleerde, viel het Jan Kal (toch niet bepaald puriteins in dit opzicht) op, dat ik
-oud op -ouwt liet rijmen; dat heb ik toen ook meteen en berouwvol gecorrigeerd.
Spartaans als ik ben.
En toch... als ik Driek van Wissen hoor voordragen met een rijm als ontgaan me
op dame (of namen, dat weet ik niet meer) ben ik niet zo gesjokkeerd - spelling is
een arbitrair geheel van regels, las ik ergens - als ik zou zijn indien mij die ontsporing
overkwam. Wellicht is het zijn stijl, zijn esprit, waardoor de schok zacht aankomt.
Soortgelijk incasseringsvermogen bezit ik ten aanzien van Rawie, De Wijs en nog
enigen die ik graag hoor, en graag mag. Zou ik oud worden? Neen neen! dat kan,
dat màg niet zijn... Ik word suf, daar zal het aan liggen.

Kom je eind van de week nog met fruit langs, Ben? Ik wil peren, en liefst met de
uitgangs-n
H.H. Polzer

Liever niveaus dan niveau's
Zou iemand kunnen zeggen waar de - in mijn ogen merkwaardige - gewoonte
vandaan komt om allerlei meervouden met apostrof-s te schrijven, ook waar de
uitspraak dit niet nodig maakt?
Men leest bijna algemeen

bureau's in plaats van bureaus, niveau's in plaats van niveaus, instantie's in plaats
van instanties.
Bij de benzinepomp waar ik geregeld benzine koop, staat een bord met de vermelding
dat ‘reparatie's’ worden uitgevoerd.
Voor het eerst kwam ik nu zelfs tegen ‘machine's’ (Rostra, blad van de Economische
faculteit der Universiteit van Amsterdam, februari 1982, blz. 5). Zou Charivarius hier
een mooie naam voor hebben bedacht?

A.B. Frielink
register-accountant
Amsterdam
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Variëteit en variété
Wanneer is een woord nieuw en hoelang is een nieuw woord nieuw? Dat vraagt
ook prof. A.B. Frielink in Amsterdam zich af en hij noemt onder meer: nul-optie,
clevere jongen, vrouw-onvriendelijk, bio-energetica en banenplan (voor
werkgelegenheidsprogramma). Men kan er ook nog over peinzen of al dergelijke
woorden aanvaardbaar zijn en of ze stand zullen houden. Clever is ongeveer
hetzelfde als kien, dat vrijgekomen is sedert ons dierbare gezelschapsspel bevorderd
is tot bingo. Van Dale vermeldt kien als pienter, bijdehand, en nu ineens zonder
erbij te vermelden dat het uit het Engels afkomstig is.

Vrouw-onvriendelijk behoudt een buitenlands geurtje, ondanks milieuvriendelijk,
handgeweven, beroepsgericht e.d. Baan (uit banenplan) heeft het vroeger
ordentelijke betrekking zo goed als verdreven, en in het gemeenzame ondervindt
het nog concurrentie van het op z'n Nederlands uitgesproken job.
Prof. Frielink heeft al zijn voorbeelden uit de dagbladen gehaald. Daarin heeft hij
meer vreemde dingen gevonden. Bij voorbeeld: ‘... hoewel de rechtbanken deze
straf wel aanbevolen’; ‘hij (een juridisch publicist - MCG) wil de overheid, wanneer
zij een administratieve rechtszaak verliest, een boete geven.’ Hoeveel ontvangt u,
als men u een boete geeft? vraagt hij. ‘Door welke hondegeleiders hij is bejegend
(...) is niet komen vast te staan.’ Hoe bejegend?
‘De Verschrikkelijke Sneeuwman bestaat, woont in de Sovjet-Unie maar is geen
sympathieke figuur. Dat zegt de leider van een officiële Sovjetexpeditie die in
augustus heeft gespeurd naar het legendarische monster in het Russische dagblad
Komsomolskaja Pravda.’ Wie speurt er nu in een krant naar zo'n monster? Maar let
u eens op, hoeveel verschil komma's of haakjes in de laatste zin maken.
•
De heer D. de Gunst in Boskoop heeft in de Boskoopse Courant een
voorbeschouwing over een raadsvergadering gelezen en vraagt ons, hoeveel fouten
er staan in de volgende zin: ‘De opdracht (van een commissie die de oorzaken van
de jeugdproblematiek moet onderzoeken - MCG) moet zijn het samenstellen van
een nota waarin de plaatselijke jeugdproblematiek wordt geschetst en dan met name
voor wat betreft de leeftijdsklasse van 12-18 jaar; het geven van aanzetten tot
mogelijke plaatselijke oplossingen, waarin tevens wordt nagegaan of, en zo ja, welke
beroepsmatige ondersteuning en de mate waarin deze dient plaats te vinden,
gewenst dan wel nodig is èn deze rapportage drie maanden na de instelling van
deze werkgroep te doen uitbrengen.’
Ik begin er niet aan; ik krijg hoofdpijn van die zin. De inzender moet wel bedenken,
dat er verschil bestaat tussen een dagblad en een minder vaak verschijnend
nieuwsblad als dit. Aan dat laatste wordt meestal meegewerkt door mensen uit een
ander beroep, die er iets (niet veel) bijverdienen.
•
Overigens blijft de onuitputtelijke vindingrijkheid van de pers mij met geestdrift
vervullen. ‘De financiële situatie van de DDR wordt door Westduitse bankdeskundigen
kritisch genoemd.’ Dit is een volkomen juiste constatering. Wij Nederlanders noemen
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zo'n situatie kritiek, maar Westduitse bankdeskundigen zullen ongetwijfeld van
‘kritisch’ spreken.
Sommigen kennen een vrouwelijke verbuigingsvorm van het bijwoord, en dat lijkt
me een geheel nieuw verschijnsel in de taal. Een groot dagblad liet een voetballer
zeggen: ‘De mensen willen me continue naar voren zien draven.’
Zo iets ontroert me.
En twee persberichten van culinaire aard, die me bijzonder hebben aangesproken,
wil ik u ook niet onthouden. Er is een ooggetuige aan het woord: ‘Het was heel
duidelijk dat er iets gebeurde zodra prinses Margaret Rodd Llewellyn zag. Ze mocht
hem onmiddellijk en verslond hem als het ware tijdens de lunch.’ En een wat oudere
mededeling: ‘Een aan de informateurs toegewezen ambtenaar bestelde na een
drukke dag een flesje bier. Dat schoot in het verkeerde keelgat van prof. dr.
Halberstadt.’
Daar hoorde het natuurlijk niet, maar krijgt u van al dat nieuws ook geen lust om
eens terdege te tafelen? U zult het nauwelijks geloven, maar mits en tenzij zijn niet
voor elke schrijver gemakkelijke begrippen. Hoort u maar: ‘Een systeem (voor het
inzamelen van oude autobanden - MCG) dat nauwelijks effect zal hebben, mits er
een aantrekkelijke vergoeding tegenover staat.’ Ik vraag me af of ‘uit tact’ iets
betekent, want ik lees zo vaak, dat iets in tact blijft. Bij voorbeeld: ‘Het aanvallende
vermogen van Ajax blijft voorlopig in tact.’ Maar ik zag het ook in een boek over
letterkunde.
Dat het weglaten van ‘om’ een zin volkomen kan ruïneren, bewees een weekblad
met het volgende fraais: ‘Dat rechtvaardigt de organisatie van een tribunaal, die
wantoestand aan de kaak te stellen.’
En dan nog dit: ‘Na door een bus met schoolkinderen te zijn geramd schoot de
chauffeur van een vrachtwagen met zijn truck door de vangrail en kwam, weliswaar
zwaargewond, op de rijksweg Hilversum-Utrecht terecht.’ Conclusie: erg naar dat
hij zwaargewond was, maar hij kwam tenminste nog terecht.

M.C. Godschalk

Almaar alsmaar...
Misschien ligt het aan mij, maar ik heb de indruk dat het juiste almaar de laatste
jaren steeds meer verdrongen wordt door het m.i. onjuiste alsmaar (ook in de
kolommen van O.T.!).
Het Groene Boekje (voor mij nog steeds dè autoriteit op spellinggebied) noemt
alsmaar niet en almaar wel; Van Dale (1976) geeft een voorbeeld: hij is alsmaar
aan het schrijven en noemt het ‘niet beschaafde spreektaal, in de plaats van al’.
Maar Kramers' Handwoordenboek (1968) draait de zaken precies om en noemt
alsmaar wel en almaar niet.
Waarom overigens wel alsmaar en niet alsvast, alsdoor of alsras? Ligt alsmaar
makkelijker in de mond dan almaar? Of is het verkeerde gebruik te wijten aan
analogie met alsmede, alsnog e.d.? Weet iemand er een verklaring voor?

D.J. Boerman
gepensioneerd bedrijfsredacteur
Den Haag
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Spijkers op Laag Water
Of de lezers van O.T. erop zitten te wachten, weet ik niet, maar ik heb nog een mooi
crypto-Maleis woord voor ze. Het werd me toegezonden door mevrouw
Marchant-Eschauzier. Het is sjappietouwer (Van Dale). In het Etym. Woordenboek
van Jan de Vries vindt men: ‘sjappetouwer (met e dus): begin 18de eeuw ontleend
aan Maleis siapa tahoe “wie weet het”, een uitdrukking die gebruikelijk was onder
matrozen en daarom naam voor “een ruwe klant”. Verkortingen zijn sjap en sjappie.’
Heel even komt bij mij de vraag op of sjap en sjappie niet afkomstig zouden kunnen
zijn van het Engelse chap, maar dat tast de Maleise afkomst van het hele woord
niet aan.
Twee andere inzenders menen dat de groet doeg (doech) afkomstig is uit het
noorden des lands; een van hen noemt zelfs Ameland.
•
Nu iets heel anders. In het Nederlands maakt men bij het schrijven verschil tussen
hun (meew. vw.) en hen (lijd. vw.). Bij het schrijven zeg ik, want men zegt uitsluitend
hun, behalve misschien bij het voorlezen van een tekst. Het verschil tussen hen en
hun zou dus kunstmatig zijn? Inderdaad, de grammatici uit de tijd van de
Renaissance, die er prijs op stelden in het Nederlands de vormenrijkdom van het
Latijn te benaderen, hebben dit verschil in hun nationale trots geconstrueerd. Zo
lopen we in dit opzicht al meer dan drie eeuwen aan de leiband. En dat niet alleen:
wie het niet goed doet, wordt te kijk gezet - ten minste als het opgemerkt wordt.
Maar wat lees ik nu bij Tamar in V.N. (23 jan.)? En uiteindelijk hebben de Amerikanen
ook, net als wij, liever vrede bij hun en oorlog bij een ander. Bij hun noemen we dat
isolationisme. Er lijkt me een kleine kans dat Tamar hun gekozen heeft om het
controversiële karakter van haar artikel te versterken, maar die kans is toch niet zo
groot. Hulde voor wie de moed heeft gesproken Nederlands te schrijven.
•
Ook de genitief lag de oude grammatici dicht aan het hart gebakken, al hadden
zij om zich heen kunnen horen dat die hoe langer hoe meer door een omschrijving
wordt uitgedrukt: in plaats van vaders jas: de jas van vader of zelfs vader zijn jas,
maar dat laatste vinden velen nauwelijks A.B.N. geloof ik. Wie erop gaat letten
constateert dat maar weinig schrijvers deze springlevende vormen ook durven
schrijven. Gerard Reve wel: uit zijn Brieven aan Josine noteerde ik binnen een paar
bladzijden: anderen hun zaken, God zijn verjaardag, Hannie haar verjaardag, als
Frans zijn boek af is. Voldoende reden voor mij om Reve in mijn hulde te laten delen.

D. de Vries
Wageningen

Vliegenier of vlieger?
In onze woordenboeken figureert nog altijd het woord vliegenier; we zeggen al lang
piloot. Zelfs de... geavanceerde 27ste druk van Koenen erkent het nog, maar zet
er wel bij dat vlieger ‘beter’ is.
Beter, waarom? Daarover is lang geleden heftig gepraat. Dat er een Nederlands
woord voor aviateur hoorde te zijn, daarover was men het zeventig jaar geleden
roerend eens. Wie heeft toen vliegenier bedacht? Ja, wie heeft fiets bedacht! Het
woord ging er in ieder geval in als koek. Totdat de taalkundigen er lucht van kregen.
Toen was de boot aan, want vliegenier was gevormd in strijd met ons taaleigen.
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Ze hadden groot gelijk. Een kruidenier verkoopt kruiden , een valkenier richt valken
af, dus een vliegenier verkoopt of dresseert vliegen. Woorden op -enier (of op -ier,
zoals bankier en bankroetier) zijn afgeleid van zelfstandige naamwoorden. Als we
een uitgang achter een werkwoordsstam willen bevestigen, moet dat, tenminste
voor het vormen van een nomen agentis (= naam voor wat of wie de handeling
verricht), -er of -aar zijn. Dus vlieger moest het wezen.
Lekenprotesten, dat een vlieger geen vent was maar een stuk speelgoed, en aan
een touw zat, haalden niets uit. Loper kon ook zonder gevaar voor misverstand van
alles betekenen (nog niet ‘raadsheer’, men vermeed germanismen). Vliegenier
mocht niet, want het kon niet.
(De beroemde journalist Marie J. Brusse kreeg van zijn redaktie een aanmerking,
toen hij ongehoorzaam was geweest. ‘Nier kan niet achter een werkwoord komen,’
werd hem in tamelijk lek Nederlands uitgelegd. Verbaasd riep hij: ‘Maar ik kan toch
wel een wandelende nier hebben?’) Nou ja, vliegenier heeft het verloren. Dr.
Kruyskamp, die in zijn eentje op het titelblad van Deel XXI van het Woordenboek
der Nederlandsche Taal staat, zoals indertijd De Waal, Koolhoven en Fokker in hun
eentje boven hun kisten uitkeken, dr. Kruyskamp noemt het woord thans
‘leekenwoord’, nog slechts in beperkt gebruik. Zijn jongste voorkomens dagtekenen
van 1952 (in een goed dagblad) en 1954 (in een roman van Anna Blaman).
Maar wie lang geleden het moderne ‘historielied’ heeft meegezongen:
Als Olieslagers dood is,
Dan krijgen wij misschien
De helleft van zijn centen
En ook zijn vliegmachien,

die zal het suggestieve vliegenier, met zijn tweede ie die de eerste in hoogte overtreft,
weemoedig gedenken.

C.A. Zaalberg

Eindnoten:
1 Als hij ze eerst droogt, zijn het drogen, drogues, drugs, en is hij dus een drogist.
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Het gezegde & co.
Ik weet niet welke regelneef ooit op het onzalige idee gekomen is de Nederlandse
aardrijkskundige namen anders te gaan spellen. Maar 't is gebeurd, kort voor 1947.
De spellingwet van 1947 zegt dat het moet. De spelling van Monnickendam moest
dus Monnikendam worden. Waarom? Willen we ook het telefoonboek omspellen?
Moet meneer Nagtegaal voortaan Nachtegaal gaan heten, en mevrouw Bouckaert
straks Boekaard? Ik heb er geen bezwaar tegen maar heeft dit nut?
De Woordenlijstcommissie, die destijds het Groene Boekje in korte jaren
samenstelde (1947-1954), had deze opdracht van de aardrijkskundige namen
natuurlijk meteen moeten weigeren. Dat heeft ze niet gedaan, en daarom is ze vanaf
1954 tot op heden blijven modderen met een taak die iedereen zinloos vindt.
Uit het rapport van de Algemene Rekenkamer over 1981 blijkt, dat thans de a en
de m klaar zijn. Ook Monnikendam dus. Zodra er een plaatsnaam anders moet,
geeft het gemeentebestuur opdracht aan de plaatselijke gemeentearchivaris in oude
boeken het bewijs te zoeken dat de naam op historische gronden zo moet blijven,
en beslist niet gewijzigd mag worden. Het verzet tegen een spellingwijziging van
een gemeentenaam is even ontroerend als naïef. Toch heeft het de sterke troef in
handen dat een bepaalde spelling thans gangbaar is en dat niet handhaving maar
verandering met argumenten op tafel moet komen. Maar wet is wet, daar kun je niet
omheen. Toch zou het al een mooi ding zijn als iedereen toegaf dat die wet idioot
is. Dat doet de regering niet, zij schuift het probleem van een wet die iets voorschrijft
waar niemand heil in ziet, voor zich uit, zoals al twintig jaar.
Nu heet het dan dat straks de Taalunie de oplossing zal brengen.
Lieve Taalunie, wees zo goed dadelijk voor te stellen dat de Nederlandse
spellingwet in dezer voege veranderd wordt. Sneu voor de Woordenlijstcommissie?
Nee, eigen schuld; hadden ze maar meteen moeten weigeren. Voor de goede orde:
de Woordenlijstcommissie, die al zo lang met Monnickendam bezig is, is niet de
CBAN, de Commissie voor de spelling van Buitenlandse Aardrijkskundige Namen,
waarover mei '81 in dit blad werd bericht. Ook de CBAN is niet vlot, maar dat heeft
een andere oorzaak: haar taak is wel een beetje nuttig maar haar werkwijze
ondoelmatig.
•
J. Aalbrecht, P. Otten & W. Peinen schrijven een cursus voor uitspraak van het
Nederlands. Deel a, Uitspraakvademecum is thans verschenen. Vervolgens zullen
de delen b, c en d verschijnen, resp. Testen, Geluidsbanden en Commentaren voor
de docent. De cursus is zowel voor onderwijs als zelfstudie. Uitgever is Acco in
Leuven. Verspreidingsadres voor Nederland: Acco Amersfoort, postbus 395, 3800
AJ Amersfoort; tel. 033-11523. Prijs: f 10,75.
•
In de SVO-reeks van de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs is vorig jaar
verschenen: Dialect als onderwijsprobleem. Een socio-linguïstisch-onderwijskundig
onderzoek naar problemen van dialectsprekende kinderen in het basisonderwijs,
geschreven door Sjef Stijnen en Ton Vallen. Het boek is hun beider dissertatie,
uitgegeven bij de Staatsuitgeverij in Den Haag.
•
Nu enige aankondigingen. Van 24 t/ m 26 november a.s. is er in Gent een
Colloquium over linguïstische en socio-culturele aspecten van het taalonderwijs.
Lezingen en discussies over dialect en standaardtaal, over moedertaal en vreemde
taal. Belangstellenden voor deelname en/ of het houden van een lezing, kunnen
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contact opnemen met prof. V.F. Vanacker, Seminarie voor Nederlandse Taalkunde,
Blandijnberg 2, B-9000 Gent, België.
Verder is er van 6 t/ m 10 september in Leeuwarden een International Conference
on Bilingual Education in Friesland: over tweetaligheid en tweetalig onderwijs.
Inschrijving:
K. Zondag, p.a. Sixmastraat 2, 8923 PA Leeuwarden.
•
Als deel 2 van de reeks publikaties van het P.J. Meertens-Instituut is verschenen:
Sj. Spoelstra, Enkhuizer Woordenboek. Te bestellen bij genoemd instituut,
Keizersgracht 569-571, 1071 DR Amsterdam; postbus 19888, 1000 GW Amsterdam;
tel. 020-234698. De prijs is f 19,-.
•
Bijzonder interessant voor al wie met de Taalunie, de Stichting Ons Erfdeel, het
Algemeen Nederlands Verbond, de vereniging of stichting Zannekin enz. te maken
heeft, kortom met organisaties die stoelen op de wankele basis van een
gemeenschappelijke taal, is het boek van Ludo Simons, Van Duinkerke tot
Königsberg. Geschiedenis van de Aldietsche Beweging (een uitgave van B. Gottmer
in Nijmegen en Orion in Brugge; prijs f 29,90).
C.J. Hansen heeft zich in de vorige eeuw zeer beijverd voor een eenheid van
Duinkerken tot Königsberg. Veel aanhang kreeg deze Aldietsche Beweging niet,
maar er is veel over gediscussieerd. Hansens ideeën, hoe extreem ook, zijn in
wezen niet ongelijk aan wat de Taalunie in het leven riep. Simons is geen
meeslepend historieschrijver; maar voorzover ik het kan beoordelen, is zijn boek
eerlijk en degelijk. En dat is in een gevoelige kwestie als deze zeer veel waard.
•
De vereniging Zannekin? Wat is dat nu weer? Ik heb hier een folder voor me
liggen, waaruit ik graag wat citeer: ‘De historische Nederlanden omvatten een
aanmerkelijk groter gebied dan dat van de huidige BENELUX-staten. Vooral aan
de zuidgrens en in mindere mate aan de oostgrens zijn in de loop van de tijd grote
gebieden uit de historische eenheid losgeraakt en onder de politieke invloed van
Frankrijk en Duitsland gekomen.’ ‘De vereniging/ stichting Zannekin heeft zich tot
doel gesteld om de historische en/ of culturele banden met al deze van ons
vervreemde gebieden nader te onderzoeken, aan te halen en waar nodig te
hernieuwen. Z. tracht de belangstelling voor deze grensgebieden te wekken en
tevens het besef te laten herleven dat de huidige grenzen alleen maar een politiek
karakter hebben: ze doorsnijden een economische, culturele en historische eenheid.’
(Secretariaat: M. Cailliau, Paddevijverstraat 2, 8900 Ieper, België.) W.F. Hermans
zou wel wat met dat adres kunnen doen. Hoe historisch zijn die historische
Nederlanden en die historische eenheid? Toevallig weet ik ook wel wat van
geschiedenis, maar wij hadden blijkbaar een ander boek op school.

J.M. van der Horst
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Van Woord tot Woord
Inseinen
Alsen die coninc ghemoeten soude,
Seindi hem ende was in vare
Ende waende, dat die duvel ware,
Omdat hi was soe swart al.

Kort voor regel 300 van Karel ende Elegast, het bekende Middelnederlandse
ridderverhaal, staat de bovenstaande zin te lezen. Koning Karel was bang voor de
ontmoeting met de onbekende ridder Elegast, zwart als de duivel. Daarom seindi
hem, ‘zegende hij zich’, sloeg hij een kruis. Het Middelnederlandse seinen betekende
‘een kruisteken maken’ en was een nevenvorm van segenen. De vorm met -ei- was
oorspronkelijk de westelijke vorm. Seinen-segenen is te vergelijken met peil-pegel
en zeil-(Duils)Segel.
Het huidige zegenen duidt nog steeds het maken van een heilig teken aan, maar
met ons woord seinen wordt het produceren van een ander soort tekens bedoeld.
Als je de etymologische woordenboeken moet geloven, dan heeft dit laatste woord
zich niet rechtstreeks ontwikkeld uit het Middelnederlandse seinen. Segenen/seinen
was de vernederlandsing van het Latijnse signare ‘een teken geven’. Van het
werkwoord werd het zelfstandig naamwoord segen afgeleid. Enkele eeuwen later,
in de zeventiende eeuw, werd het Engelse sign ‘teken’ in het Nederlands
overgenomen als sein. Hieruit ontwikkelde zich het nieuwe werkwoord seinen. Het
Engelse sign is via het Franse signe uit het Latijnse signum ‘teken’ afkomstig. In
het Latijn vormden signum en signare een nauw verbonden woordpaar. Woorder
in het Nederlands die duidelijk aan dit tweetal herinneren zijn signaal, signalement,
signeren, signatuur en significant.
Het oude en het nieuwe seinen hebben dus via een omweggetje wel degelijk met
elkaar te maken. Opmerkelijk is dat er binnen het huidige Nederlands nòg een seinen
bestaat (historisch gezien dus al het derde): in het Zuidnederlands wordt seinen
volgens het woordenboek van De Clerck zo af en toe als purisme voor signaleren
gebruikt. Zo stond in 1977 in de Gentenaar: ‘Hij merkte een geseinde auto op en
zette de achtervolging in.’
Op ons taalcongres in november van het vorig jaar sprak oud-voorzitter J. Klaasesz
het slotwoord. Dit is afgedrukt op blz. 29-30 van de nu lopende jaargang van Onze
Taal. In zijn toespraak heeft hij mij verzocht aandacht te besteden aan het woord
‘inseinen’. Het spreekt vanzelf dat ik graag aan dit verzoek wil voldoen. Ik zal even
de passage citeren die eraan voorafgaat: ‘D'66 wil dat de ministers de leden van
de fracties in een eerder stadium “inseinen”. Het woord “inseinen” staat niet in Van
Dale. Het kan iets te maken hebben met “seinen”, maar het kan ook een
vernederlandsing zijn van het Franse “enseigner”.’
‘Inseinen’ dus. Van Dale vermeldt het niet en Riemer Reinsma in zijn Signalement
van nieuwe woorden evenmin (signalement!!). Van Dale kent wel andere
voorzetselafleidingen met -seinen. Zo noemt hij naseinen, rondseinen, toeseinen,
afseinen, terugseinen, overseinen, doorseinen en uitseinen.
Over inseinen heb ik een mini-enquête gehouden onder enkele mensen, die zich
uit hoofde van hun beroep intensief met taal bezig houden. Allen kenden zij het
woord inseinen en wisten zij welke betekenis het kan hebben. De meesten
verklaarden evenwel het zelf nooit te zullen gebruiken. Zij vonden het een lelijk en
overbodig woord. Het ging mij evenwel niet zozeer om de schoonheid van inseinen
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en ik opperde de veronderstelling dat het woord een neologisme zou kunnen zijn,
te vergelijken met inschatten. Deze veronderstelling wekte veel verontwaardiging
bij mijn informanten. Inschatten (een woord dat ook niet in Van Dale, noch in Reinsma
staat) werd unaniem beschouwd als een uitstekend woord, een woord met een heel
eigen betekenisnuance, eigenlijk onvervangbaar. Maar inseinen werd afgekeurd.
De geënquêteerden noemden wel andere afleidingen met seinen, zoals afseinen
en aanseinen, beide (uiterst zinvolle) termen bij diverse kaartspelen als bridge en
klaverjassen. Opvallend is dat Van Dale aanseinen helemaal niet kent en afseinen
alleen in een heel andere betekenis.
Al mijn proefpersonen waren het erover eens dat inseinen een afleiding is van
seinen en geen leenvertaling uit het Frans. Ik zelf geloof ook niet aan die
vernederlandsing van enseigner hoezeer de betekenis ook overeenstemt. Grappig
is dat de beide woorden etymologisch gezien wel in hoge mate met elkaar te maken
hebben. Enseigner heeft zich ontwikkeld uit het Vulgair Latijnse insignare, dat in de
plaats was gekomen van het Klassiek Latijnse insignire ‘signaleren, laten herkennen’.
Bij enseigner hoort het zelfstandig naamwoord enseigne met vele betekenissen die
alle verband hebben met ‘teken’. In het Frans ontstond de behoefte aan een nieuw
‘teken’woord, een nieuwe ontlening, die qua vorm dichter bij het Latijn bleef: insigne.
Het voert waarschijnlijk te ver om binnen het bestek van dit stukje aan te voeren
dat ook het woord zegel binnen de groep met dezelfde etymologische verwantschap
valt. Zegel = ‘een klein tekentje’. En ook hier heeft in- voor verwarring gezorgd. In
het Middelnederlands komt ingesegel voor, ontstaan als kruising van sigillum en
insigne. In het Skandinavisch werd het insegel, een woord dat ik me herinner uit
een film uit mijn jeugd, ‘det sjunde inseglet’ van Ingmar Bergman.
Heeft er bij inseinen ook kruising of contaminatie plaatsgevonden? Ik weet het
niet. Ik weet ook niet of het woord zal blijven bestaan. Maar als het zich een eigen
betekenis weet te verwerven, dan zie ik niet in waarom het niet evenveel rechten
heeft als naseinen, afseinen, toeseinen of‘sein’ nog maar even door!

Marlies Philippa

Een beide-probleem
Als ik van A naar B reis en bij een wegsplitsing door een wegwijzer merk dat beide
wegen naar B leiden, dan kan ik dus beide wegen nemen. Het is iedere Nederlander
duidelijk dat het woord ‘beide’ in deze constatering in twee verschillende betekenissen
wordt gebruikt: ‘de een zowel als de ander’ en ‘de een of de ander’.
Als dit woord, evenals ‘allebei’, deze twee betekenissen heeft, moet dat dan niet
in onze woordenboeken beschreven staan? Van Dale, zowel als Koenen en
Verschueren, spreken echter onder ‘beide’ en ‘allebei’ alleen in de trant van: alle
twee, de een en de ander, zowel het een als het ander, en registreren niet: de / het
een of de / het ander. Naast alle aandacht die voor nieuwe woorden gevraagd wordt,
lijkt me aandacht voor dit soort zaken ook op zijn plaats.

Th. M. van Schaick
gepensioneerd leraar
Maastricht
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Reactie
Onze Taal te moeilijk?
Meestal lees ik uw blad met veel genoegen. In het nummer van februari/ maart 1982
heb ik echter het artikel ‘De taal in de media, raakvlakken en parallellen met creatie’
met groeiende ergernis gelezen. Dit artikel staat namelijk bol van de vreemde
woorden, zodat de gemiddelde lezer het niet zal hebben kunnen lezen zonder
regelmatig naar een woordenboek te moeten grijpen. Voor wat mij betreft was dat
30 maal het geval. (Ik doel hierbij niet op de diverse citaten van buitenlandse
schrijvers enz., maar op de vreemde woorden in de tekst van de heer Vaerewijck
zèlf.)
Naar mijn mening mag zoiets niet voorkomen in een blad dat al zo lang op de
bres staat voor het zuiver houden van de Nederlandse taal.

J.G. Tromp
Purmerend

‘Maak het kort’
Dat waren volgens de legende de laatste woorden van Oldenbarnevelt tegen z'n
beul. Nog altijd is dat een belangrijk gebod, zeker in de taal. Tijd is geld. Duizenden
afkortingen maken het kort, al duizelt het je soms. Uit één NRC/ H-blz. pluk ik MFS,
EPS, BZ, NPG, AWF, AOF, AAF, FN, UPI en - om u te troosten - NOS en CRM.
Vooral de meest gebruikte woorden smeken om eenlettergrepigheid, bv. voornamen:
Gerard wordt Geert, Willem Wim, Geertrui Trui en Niko Niek.
Maar als Geert en Wim zich een beetje beter voor willen doen, noemen ze zich
ineens weer Gerard en Willem. En sommige autofabrikanten willen zichzelf met alle
geweld automobiel-fabrikanten noemen. Waarom die aanstellerij? Het kost toch
alleen maar meer neonletters en energie voor de verlichting? Iets minder kostbaar
als neon- en sinterklaas- zijn gewone letters en gewone klanken. Maar waarom
zeggen we niet gister i.p.v. gisteren? Het sluit zich prachtig aan bij samenstellingen
als gisterochtend, gistermiddag enz., en bovendien is het even tweelettergrepig als
z'n tegenpool morgen, met morgenochtend enz.
Waarom niet hei en wei tegenover de plechtstatige monstertjes heide en weide?
En tree en la (en treetje en laatje met een t alstublieft). En ka (al is kaatje niet
mogelijk) en chokola. Zo is friet beter als patat en schilmesje te verkiezen boven
aardappelschilmesje. De Sire (Stichting ideële reclame) zou er een serie van kunnen
maken. Tot slot een verzoek aan het ANP. Iedere avond weer voel ik een ondragelijke
spanning tegen dat het weerbericht op de tv komt: wie zou dat vandáág meegedeeld
hebben? Toch wel es iemand ánders als het KNMI zeker? Maar als iedereen het
nou toch als onontkoombaar voelt dat dat KNMI weer in het spel zal zijn, dan kun
je dat toch beter weglaten en inkorten? De weersverwachting van het KNMI kun je
toch kort en krachtig vervangen door De Weerdienst verwacht? Weerdienst is zelfs
nog een lettergreep korter als wat je bij een naburige stam wel hoort: meteo (ook
een afkorting natuurlijk).

P.C. Paardekoper
hoogleraar taalkunde
Leuven
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Opnieuw een on-woord
De commercie stelt haar eisen. Om het koperspubliek geïnteresseerd te houden,
worden elk jaar de handmixers en auto's van een iets aangepast uiterlijk en een
nieuw serienummer voorzien en eens in de paar jaar krijgt de Philishave er een
scheerkop bij. De komst van de stereo-teevee luidt wat dit betreft een geheel nieuw
tijdperk in.
Hetzelfde mechanisme lijkt, met een lagere frequentie, te gelden voor woorden,
en dan vooral namen, van artikelen, instellingen, tijdschriften. Om de indruk te
wekken het nieuwste van het nieuwste te bieden, noemt een uitzendbureau zich
tegenwoordig ‘uitzendclub’ of ‘dienstverlenend centrum voor tijdelijke arbeid’, en
een matrassenwinkel ‘slaap-studio’ of ‘bedderie’.
Het oppoetsen van naam of woord vereist natuurlijk inhaken op eigentijdse
tendensen. Zo schoten na het ontstaan van de wasserette de restorettes en
quickynettes de grond uit en na de talk-in onstond de listen-in, de kerst-in en er is
al een stomerij met de naam Clean-in.
Eén van die trends maakt gebruik van de uitgang -theek, ooit gebaseerd op het
Grieks voor bewaarplaats en bij voorkeur met de h trendgevoelig verwijderd. Onze
taal verwierf o.a. de mediatheek, vinotheek, videotheek, eet-o-theek en speel-o-theek.
Daarvan grijpen in ieder geval de laatste twee niet terug op de oorspronkelijke
betekenis, maar op het tweede gebruik van het woord discotheek, nl. die van
uitgaansgelegenheid. Het achtervoegsel draagt de sfeer aan van gezelligheid en
‘je bent er eens even helemaal uit’.
Geheel in overeenstemming daarmee heeft een Amsterdams instituut voor
pyschotherapie zich nu Psychotheek genoemd. In een personeelsadvertentie
verklaart de stichting van die naam zich ten doel te stellen ‘psychotoch therapie
meer toegankelijk te maken voor de buurtbewoners van Amsterdam-Oost.’ Hoe zij
zich deze Sisyphus-arbeid voorstelt, daarvan wordt een sluiertipje opgelicht in de
advertentie die het ‘multidisciplinair therapieteam’ aan uitbreiding moet helpen: ‘Het
aksent van de taakomschrijving ligt op het doen van therapieën.
Daarnaast participeert betrokkene in de intakestaf en het balieteam. Een warme
belangstelling voor het spanningsveld tussen eerste-lijnsvragen en
tweede-lijnsaanbod is nodig, alsmede de inzet en kreativiteit om daarin konstruktieve
bijdragen te leveren ter verwezenlijking van het doel van de Psychotheek.’
Toegankelijker kan psychotherapie voor de buurtbewoners van Amsterdam-Oost
toch al haast niet gemaakt worden. Storender evenwel dan zulk opgeblazen
woordgebruik - wat ontstaat er niet een aardig spanningsveld tussen ‘buurtbewoners
van Amsterdam-Oost’ en ‘multidisciplinair therapieteam’ - is de volstrekte misgreep
bij het kiezen van zo'n naam. Omdat duidelijk is dat voor Psychotheek niet de
opslagfunctie geldt, mag aangenomen worden dat ook dit woord refereert aan de
betekenis van -theek in discotheek. Hautainer had het multidisciplinair therapieteam
zich niet kunnen opstellen om de buurtbewoners op hun eigen niveau te bereiken:
de academicus die gewoon getutoyeerd wil worden, de premier die met de fiets
gaat, de blanke met een kist vol spiegeltjes en kraaltjes. En zoals het voormalige
koffiehuis dat zich Café-o-theek noemt, van discotheek de sfeer van Uit-is-gezellig
leent, zo bekleedt een instituut voor psychotherapie dat zich Psychotheek noemt
zich met de sfeer van leuk, in een hoekje met wat kaarsen en
in-therapie-gaan-is-plezier-voor-twee. Zo'n poging om erbij te horen is krampachtig,
het kiezen van zo'n
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naam om de afstand tot een vorm van hulpverlening te verkleinen, is beledigend
voor die mensen - uit welke buurt dan ook - die zulke hulp nodig hebben. Een instituut
dat dat niet inziet, doet niet veel goeds verwachten. De commercie stelt haar eisen,
maar de klanten willen waar voor hun geld.

Robert-Henk Zuidinga
free-lance journalist
Amsterdam

Wat 'n Taalschat!
Mensen die zich in een club verenigen om de wereld te verbeteren, veranderen
dikwijls, en gelukkig, in de eerste plaats zichzelf.
Neem de rooms-katholieken in Nederland die de Nijmeegse universiteit, de
Volkskrant en de KRO oprichtten. De bedoeling was natuurlijk om te zorgen dat
roomse kindertjes van roomse proffen roomse wetenschap zouden krijgen, naar
roomse muziek zouden luisteren, en roomse berichten zouden lezen. Maar het
pakte anders uit: die instellingen waren vooral nuttig voor de opvoeding en in de
echte wereld brenging van onze katholieke medeburgers. Wie nu de Volkskrant
leest ontdekt hoogstens aan kleine signaaltjes het rooms verleden van die wereldse
krant.
Een soortgelijke ontwikkeling zie ik in het Genootschap Onze Taal. Dat werd opgezet
door een groepje mopperkonten, die het sluipende gevaar van de germanismen
wilden bestrijden, en die alle cliché-misverstanden over taalbederf die te verzinnen
zijn, in ere hielden. Het waren mensen die over het woord ‘brenging’ in de vorige
alinea niet alleen de wenkbrauwen gefronst hadden, maar mij daar ook liefst een
flinke tik voor gegeven hadden.
Onze Taal was natuurlijk bedoeld als vijand van Hun Taal, de taal der Hunnen, die
hen en hun dooreenhaalden, en misschien zelfs ‘hun zeiden’ zeiden.
Maar ook hier ziet men na een halve eeuw strijd dat vooral de emancipatie in
eigen kring wordt bereikt. Het geniale van Onze Taal is altijd geweest dat men advies
vroeg aan de officiële, hooggeleerde, taalkundigen. En die waren en zijn, op een
enkele uitzondering na, niet zo bekrompen als de gemiddelde Onzetaler.
Er zou een boeiende geschiedenis zijn te schrijven over vijftig jaar Onze-Taalstrijd,
zoals dat ook te schrijven is over een halve eeuw Nijmegen of KRO. Over de
Volkskrant verscheen onlangs een historie van zestig jaren. In alle recensies werd
dat boek dor bevonden. Men had artikelen uit de Volkskrant zelf willen lezen.
De geschiedenis van Onze Taal moet nog geschreven worden. Maar de bundel
Taalschat die Jan Renkema uit vijftig jaargangen van Onze Taal maakte, is minstens
zo welkom. De Taalschat is geen representatieve keus. Het geeft de bergtoppen
van een landschap dat vanzelfsprekend ook moerassen en gifgronden kent.
Met een minimale toelichting geeft Renkema in een bestek van 100 pagina's elf
logisch ingedeelde hoofdstukken, waarin alles ter sprake komt wat Onze Taal bezig
hield.
Ik heb mij verbaasd, aangenaam natuurlijk, over het aantal mensen dat zich de
Opperlandse Taal- en Letterkunde wilde aanschaffen, veel meer dan welke
deskundige ook had durven ramen. Ik hoop dat er voor de Taalschat een nog veel
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grotere verkoop is weggelegd. Het boek verdient het. Een beetje vervelend is het
alleen voor iemand - maar bestaat die? - die de volledige vijftig jaargangen in zijn
bezit heeft. Bezit u slechts vier of acht jaargangen, dan moet u dit boek kopen.

Battus

Jaarvergadering
Kurhaus-hotel te Scheveningen, zaterdag 12 juni 1982 van
14.30-17.00 uur
Tot nu toe werd de jaarvergadering van het Genootschap Onze Taal altijd gehouden
in de maand november. In het huishoudelijk gedeelte van die vergadering kwamen
de verslagen aan de orde van het voorafgaande jaar. Het bestuur is van oordeel
dat er op deze manier te veel tijd ligt tussen het verslagjaar en de beoordeling ervan.
Vandaar dat nu gekozen is voor een vergadering in de maand juni. In het
huishoudelijk gedeelte komen o.a. aan de orde:
- jaarverslag van de secretaris;
- jaarverslag van de penningmeester;
- een voorstel tot verhoging van contributie/ abonnementsgeld;
- benoeming nieuw bestuurslid;
- suggesties voor het congres 1983;
- functie van het maandblad.
Meestal volgde er na het huishoudelijk gedeelte een lezing. Ook van deze gewoonte
wil het bestuur dit jaar afwijken. Op het congres van 21 november 1981, waarvan
de lezingen inmiddels zijn gepubliceerd, bleek dat er behoefte bestond om van
gedachten te wisselen met de redactie en de vaste medewerkers. Daarom wordt
er nu een FORUM georganiseerd met als thema ‘onze taal en Onze Taal’. Het forum
bestaat uit:
M.C. Godschalk, Variëteit en Variété;
J.M. van der Horst, Het Gezegde & Co.;
Marlies Philippa, Van Woord tot Woord;
J. Renkema, redacteur maandblad Onze Taal;
P.C. Uit den Boogaart, Vierkantjesrubriek;
Ivo de Wijs, Het Rijmschap.
Voor deze forumdiscussie kunt u tot twee weken vóór de vergadering uw vragen
indienen bij de redactie (Postbus 140, 2678 ZJ De Lier).
Het Kurhaus-hotel is te bereiken met de lijnen 7 en 22 van station Den Haag-Centraal
en 8 en 9 van station Hollands Spoor. In de directe omgeving van het Kurhaus-hotel
is geen parkeermogelijkheid; wanneer u met de auto komt kunt u parkeren in de
garage aan het Gevers Deynootplein.
Van harte welkom op 12 juni a.s.

Het bestuur
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[Mededeling]
□□□□□
■ Twee lezers delen mij mede hoe men er toe gekomen is record player door pick-up
te vertalen. ■ Wat blijkt weer de oorzaak? Onzorgvuldigheid, dames en heren. Een
pick-up is niets anders dan de arm waar de naald in zit. ■ Dank dus aan L.J. Ridder
en aan M.P. Weistra, die nog verder gaat in de nuancering: een grammofoon is
weer wat anders; een apparaat dat tot zelfstandige muziekweergave is staat is, een
complete weergaveketen dus, waarvan de platenspeler slechts een component is.
■ P.H. Raadsen: mijn achternaam is UdB en niet dB. ■ W.A.B. van de Laar schrijft:
steeds meer ziet men de vormen je wil en je wilt naast elkaar gebruikt worden;
waarschijnlijk naar analogie van je kan en je kunt enerzijds en je zal en je zult
anderzijds. Wat is goed, wat toelaatbaar, wat (nog) fout? Mijn bescheiden mening:
oorspronkelijk uitsluitend goed zijn je kunt, je zult, je wilt en zelfs ook je moogt. ■
Je mag heeft het gewonnen van je moogt; je kunt en je zult zijn danig terrein aan
het verliezen; je wilt wil ook zo goed niet meer, maar hij wilt wilt er voorlopig bij mij
niet in. ■ De heer Nijveld constateert dat kamervoorzitter Dolman enige tijd geleden
het verkeerde gebruik van het woord afbouwen heeft gehekeld, en daarmee de visie
van Onze Taal tot in de hoogste kringen heeft doen doordringen. Nooit weg dus. ■
A.G.J. Kuipers uit Voorburg noemt drie afleidingen van het Latijnse corpus: korps
met meervoud korpsen, corps met meervoud corpora en corpus met meervoud
corpussen, waarbij het merkwaardige geval zich voordoet dat corpus in het Latijn
meervoud corpora heeft. Dit zou leuk zijn als het waar was, maar in elk geval heeft
corpus in de betekenis van tekstenverzameling wel degelijk het ‘normale’ meervoud
corpora. ■ Mevrouw Leerssen-Knoops uit Mheer heeft niet veel op met het verkeerde
gebruik van het vooraf face-lift. Zo blijkt het Raadhuisplein van Cadier en Keer
volgens De Limburger een face-lift te ondergaan, en evenzo spreekt de NRC over
face-liften van interne organisaties. ■ Uitstekend, we moeten ons woordgebruik af
en toe ook eens een face-lift laten ondergaan, ■ Als er vanaf de Middeleeuwen een
succesvol blad Onze Taal had bestaan, zou rakker nog steeds hulpje van de schout
betekenen. En de lift was er niet eens in gekomen, laat staan dat de face-lift kans
had gekregen in de lift te raken. ■ Sophie van der Beek uit Eindhoven schrijft dat
de Italianen de ei niet ongeveer als de Nederlandse ei uitspreken, maar als eej. Ben
ik het niet mee eens, ik zou eerder zeggen als èèj. Ongeveer als ei dus. Te
vergelijken ook met Spaanse éi in séis, met Franse eille in vieille. ■ Overigens schrijft
Sophie van der Beek dat bij de ingang van een kerkhof in haar woonstad de volgende
belangrijke mededeling staat: ‘Bij de kerkhofbewaarder ligt een lijst van graven
waarvan de huurtermijn verstreken en niet verlengd is. De graftekenen van deze
graven worden geruimd, tenzij men tijdig deze graven inhuurd.’ Dit bericht krijgt door
de laatste d en door het gebruik van tekenen een mystieke nuance die wel degelijk
bij die plaats hoort. ■ Tenslotte merkt N.G. de Bruijn uit Eindhoven op dat AF van
het Monopolie-spel iets te maken moet hebben met de uitdrukking KLAAR... AF,
zelf weer van duistere herkomst. Misschien, zo veronderstelt De Bruijn, is dit AF
verwant met de klank PAF van het startschot. Hoe dan ook, met de taal zijn wij nooit
klaar, maar deze vierkantjes zijn AF.

P.C.U.d.B.
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[Nummer 6]
Jargon of geklets?
‘Dan komen we toch terug op het loslaten van het inkomensplaatje,’ zei de
veelbelovende, jonge politicus in de radio. Ik greep naar pen en papier om het op
te schrijven, maar halverwege die beweging veranderde ik van voornemen: dit niet
meer! Niet nog eens een stukje tegen de dieventaal der Haagse kringen.
Inkomensplaatje mag dan een nieuwe samenstelling zijn, weer een toevoeging aan
de lange lijst van slechte, gewichtige, kwasi-oorspronkelijke woorden en
uitdrukkingen, maar de strijd is voorbij, en, zoals dat meestal gaat, gewonnen door
de krachten van het bederf. Mij dunkt dat het de beste oplossing is, met gelatenheid
ieder nieuw monstrum uit de politiek, het welzijnswerk of de reclame te noteren, om
er tegen het eind van het jaar een overzicht van te geven, zoals de Volkskrant heeft
gedaan met ‘de taal van éénentachtig’. Meer niet. Hebben de bewakers en de
verdedigers van de ‘zuivere taal’ het ooit gemakkelijker gehad? Charivarius had al
zijn ‘hopeloze ondername’ en het gevecht tegen de Fnaffers en de Fnuiters heeft
hij ook verloren. Voorzover ik me dat kan herinneren, was er een belangrijk
meningsverschil over de plaats van het hulpwerkwoord ten opzichte van het voltooid
deelwoord (ervoor, zeiden de traditionelen; mag overal, beweerden de nieuwlichters),
en dan waren er de pleonasmen, de contaminaties, gallicismen, anglicismen en
germanismen.
Op al die gebieden moet iemand het tegenwoordig wel heel bont maken, wil hij
hier of daar met misprijzen worden genoemd, of eenvoudig door een medemens
met verantwoordelijkheidsgevoel terecht worden gewezen.

Het nut van voorbeelden
Uit ouderwetse overwegingen knip ik nog wel eens iets uit, een klassieke
erbarmelijkheid, die vroeger meteen aan de kaak zou zijn gesteld, maar die nu geen
mens nog van zijn rust berooft. Louter voor de aardigheid noem ik drie voorbeelden.
‘In 1920 kwam de achttienjarige Marcel Breuer de Academie in Wenen binnen
om er onmiddellijk weer uit te lopen.’ Het veelbelovend jongmens wilde blijkbaar
alleen wat met de draaideur spelen.
‘Bij terugkeer uit Berlijn zat tussen de post een brief van twee artsen.’ Een
verstandige brief die gewoon weer thuis tussen de post gaat zitten als hij in Berlijn
zijn adres niet kan vinden. ‘In tegenstelling tot mijn uitnodiging van 10 maart voor
de vergadering op twee april, is deze vergadering verzet naar drie mei.’ Eindelijk
duidelijk wat de tegenstelling tot een uitnodiging is.
Ja, ouderwets is het: dat verzamelen van dergelijke fouten om die met opvoedkundige
bedoelingen later weer te laten afdrukken. Ouderwets ook om die voorbeeldige
domheden van een snedig naschriftje te willen voorzien. Een schoolmeester van
vooroorlogs model: frik, muggenzifter en kniesoor. Als op die manier degenen die
zich de bevoegdheid hadden aangemeten om dergelijke fouten te verbeteren, tot
ongewenst persoon worden verklaard, betekent dit dat het maken van zulke fouten
voortaan is toegestaan, of zelfs dat het als normaal wordt beschouwd. Het valt te
vergelijken, op strafrechtelijk gebied, met het stelen van een fiets of het plegen van
een winkeldiefstal waarbij de ontvreemde artikelen niet meer dan vijftig gulden
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kosten. Het mag niet, maar er is geen instantie meer die voldoende zin en tijd heeft
om de misstap te verhinderen; en zo wordt de misstap langzamerhand tot een
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gewone stap, onderdeel van de aanvaardbare of aanvaarde zeden en gewoonten.

Vergaderprietpraat
In zijn nieuwe boek, Een zomer apart, heeft Hans Vervoort in een gesprek een
aantal van die termen opgehoopt. ‘Een idee wordt door de directie aangekaart en
in de stafvergadering aan de vork geprikt. We spoelen het dan in zo'n bijeenkomst
grondig door en daarna worden de afspraken kortgesloten,’ zegt de held van het
verhaal. ‘En dat helpt?’ vraagt de ander verbluft. (Hij woont allang niet meer in
Nederland.)
‘Dat hangt van het plaatje af. Het plan moet natuurlijk wel handen en voeten
hebben, en er moeten procedure-afspraken zijn met feedback, zodat er een
signaalfunctie is bij onverwachte ontwikkelingen. Evalueer je niet tijdig, dan ga je
natuurlijk onherroepelijk de boot in en dan blijf je met de zwarte piet zitten.’ (pag.
25)
Het is niet onwaarschijnlijk dat iemand die dagelijks aan dergelijke conversatie is
blootgesteld, er niet alleen aan gewend raakt, maar aan dat idioom ook een bepaald
nut gaat toekennen: terecht of ten onrechte ervan overtuigd raakt dat met behulp
daarvan nuances kunnen worden uitgedrukt die buiten het bereik van het ‘gewone’
woordgebruik liggen. Dan is die taal tot een doelmatig jargon geworden, dat als
zodanig in het woordenboek moet worden vastgelegd.
Heeft de kritische buitenstaander dan nog recht van spreken?
Hij kan proberen, iets in het midden te brengen over mooi of lelijk, maar er zijn
geen betrouwbare maatstaven om de schoonheid van een woord te meten, al hebben
de meeste mensen hun lievelingswoorden en andere die hun weerzin wekken.

Doelmatigheid als criterium?
Evenmin is het voldoende, de woorden en zinnen te toetsen op hun doelmatigheid,
tenzij men het er over eens is, wat daarmee wordt bedoeld. Doelmatig, verklaart
een betrekkelijk nieuwe stroming, is iedere mededeling die wordt begrepen door
degene voor wie ze is bedoeld. Hij heb en ze mot magge allebei azzenutmasnappe.
Het is de laatste consequentie van de fundamentele democratisering, ingevoerd
omstreeks 1965 krachtens de formule: ‘Mot kenne!’ Doelmatig is in dit geval het
minimum.
Maar men kan het ook opvatten als het maximum, en dan bevat het woord een
programma. Een mededeling is pas dan doelmatig als alle mogelijkheden tot het
aanbrengen van nuances zijn uitgeput, als de grootste nauwkeurigheid is bereikt.
Met behulp van een jargon kan tot uitdrukking worden gebracht wat met gewone
woorden niet mogelijk is, maar daarbuiten is het een teken dat de gebruiker tot een
bepaalde groep hoort. Wie in een bepaald verband treurbuis zegt in plaats van
televisie, wil daarmee misschien laten weten dat hij een lezer is van Gerrit Komrij
en dat hij het door de omroepen gebodene minacht. Treurbuis, weliswaar niet horend
tot een jargon, is een woord dat alleen door een beperkte groep wordt begrepen,
en dat meer betekent dan televisie. Wie meier zegt in plaats van honderd gulden,
bedoelt niets anders dan honderd gulden, maar laat door zijn woordkeus tenminste
weten, dat hij op de hoogte is met het jargon van de ongeregelde handel.
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Nu de woorden en uitdrukkingen die Hans Vervoort in zijn dialoog heeft verzameld.
Kunnen die worden vervangen door equivalenten die iedereen begrijpt, terwijl van
de betekenis niets verloren gaat? Is er bijvoorbeeld enig verschil tussen aankaarten
en opperen, of signaalfunctie en, bijvoorbeeld, duidelijke tekens? Kan die dialoog
in zijn geheel worden vervangen door Algemeen Beschaafd? Ik betwijfel het, ik weet
niet eens hoe het ‘kortsluiten van afspraken’ in zijn werk gaat, maar wel heb ik het
vermoeden dat degene die deze uitdrukking gebruikt, het zelf ook niet precies weet
en eigenlijk maar een beetje geklets ten beste geeft. Opvallend is het gebruik van
de woorden natuurlijk en onherroepelijk bij het in de boot gaan. ‘Natuurlijk’ zou in
dit verband vanzelfsprekend kunnen betekenen, het onvermijdelijk gevolg van het
niet tijdig evalueren, en ‘onherroepelijk’ wil blijkbaar zeggen, dat men, eenmaal in
de boot terechtgekomen, die niet meer zal kunnen verlaten. Het is mogelijk, maar
toch verdenk ik de gebruiker van deze geladen termen dat hij zit op te scheppen.
Op die manier zal het noodlot hem niet treffen.

Psychologisch gewicht
Op deze manier redenerend komen we aan een andere maatstaf voor het taalgebruik:
we meten het naar de overmaat van geladen woorden die strikt genomen stuk voor
stuk in dit verband niet passen. Dat is het psychologisch criterium, de graagte
waarmee de spreker door zijn woordkeus zijn gewicht tracht te vergroten. Het
opmerkelijke is nu dat hij, althans in de ogen van zijn vakgenoten, daarin slaagt en
aldus een uitdaging vormt. De buitenstaander neemt alleen waar hoe de
gedachtenwisseling steeds winderiger wordt waarbij de woorden steeds meer van
hun oorspronkelijke betekenis verliezen; de betrokkenen horen niets anders dan
hun eigen gedaver en bieden verder tegen elkaar op.
Jargon of geklets? Was het maar het eerste! Maar ik ben bang dat we overwegend
met het tweede te maken hebben, en dat daarbij zelfs het schaarse echte jargon
nog voor veel geklets gebruikt wordt. De gewoonte heeft zich voorgoed gevestigd.

H.J.A. Hofland

Hollanditis in Vlaanderen?
‘Naar het voorbeeld van hoofdzakelijk Noordnederlandse linguïsten, psychologen,
pedagogen enz., die nu eenmaal niet eenvoudig over eenvoudige dingen willen of
kunnen schrijven, bezondigt de heer S. zich aan taalgruwels als tentatieve resultaten,
eenduidig interpretabel, desambiguerende indicatie naast disambiguering,
geëliciteerd taalgedrag, depropriaal adjectief, ornatief suffix, talige focus resp.
invloeden. De nu eenmaal even onmisbare als overbodige attitude, evaluatie,
observatie, creëren ontbreken evenmin. Een fraai staaltje van “weten schappelijke
vaktaal” (...) “urbane informanten (...) hebben meer positieve attitudes dan rurale”.’
Aldus een Antwerpse hoogleraar in zijn juryrapport over een prijsverhandeling ‘De
beheersing van de woordvorming door Vlaamse brugklassers’ (uit: Verslagen en
Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
te Gent).

C.A. Zaalberg
Leiden
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Reacties
Rudimentair Nederlands voor gastarbeiders
Een van mijn Turkse gastarbeidersleerlingen (Bayram, 24 jaar, anderhalf jaar in
Nederland) heeft dagelijks met een voorman te maken. Ik schreef de tekst uit het
naschrift bij Krom ‘Gastnederlands’ (Onze Taal, april 1982) voor over en vroeg hem:
‘Begrijp je het?’
De bewuste tekst luidde als volgt: ‘Jij komt morgen hier. Je komt om zeven uur.
Begrepen? Je kan ook niet komen. Dan bel je op. Wat moet je nu doen?’ Bayrams
antwoord: ‘Morgen zeven uur hier. Niet komen opbellen.’ Vervolgens nam hij zijn
pen en onderstreepte de volgende woorden: ‘om’, ‘ook niet’, ‘dan’ en ‘nu’. Bovendien
wilde hij weten waarom de voorman de ene keer ‘jij’ en de volgende keer ‘je’ zegt.
Tenslotte riep hij mij ter verantwoording over ‘je kan’; in zijn schrift staat: ik kan - jij
kunt - hij kan - wij kunnen enz.
Wij begonnen bij ‘om’. Voor een tijdsaanduiding is het in het Turks onbekend. Het
Nederlands-Turks woordenboekje geeft voor ‘om’ een woord dat verband houdt met
een plaatsaanduiding (om het huis, bijvoorbeeld).
‘Ook’ heeft iets te maken met ‘samen’ weet Bayram, maar wat is dan ‘samen
niet’? En ‘nu’? Nu staat hij bij de voorman en luistert naar wat die zegt, maar het
gaat toch over morgen? Voor ‘dan’ geeft het woordenboekje de goede verklaring.
‘Jij’ en ‘je’ hetzelfde? Je ‘kan’ en je ‘kunt’ allebei goed? De eerste vraag beantwoord
ik bevestigend. Gemakzucht. Bij de tweede val ik de voorman af. Bayrams
Nederlandse woordenschat mag dan nog heel beperkt, zijn, aan gezond verstand
ontbreekt het hem niet. Hij zegt: ‘Ik Ankara. Goed Turkisch. Bij zee ander Turkisch.’
Het probleem ‘je kan’ is opgelost. Voorlopig.
Wat ik leer is het volgende: gebruik de woordenschat uit de werk-omgeving van de
leerling; vermijd alle kleine woorden die een taal smeuiig maken. De buitenlander
die het verschil niet kent tussen een woord dat de essentie van een zin
vertegenwoordigt en bijvoorbeeld het woordje ‘er’, raakt er door in verwarring.
Moet het daarom uitdraaien op het gebruik van verkreukeld Nederlands? Nee,
maar wel op rudimentair. Dat hoeft niet krom te zijn. De voorman had ook kunnen
zeggen: ‘Jij komt morgen zeven uur. Opbellen, als je niet komt’. Intonatie en
gezichtsexpressie kunnen voorkomen dat de buitenlander zich in een kazerne waant.

I.M.A. Donker-Rutgers
Deventer

Dood en leven in de taal
De heer W.B. Rombouts beweert in zijn boeiend artikel over Interlinguïstiek dat de
begrippen leven en dood in de Romaanse talen heel anders worden beoordeeld
dan in de Germaanse talen. Hij noemt hierbij het Franse ‘danger de mort’, dat in
het Nederlands ‘levensgevaar’ wordt genoemd, terwijl ook het Engels en het Duits
een vorm hebben met ‘leven’. Omgekeerd zeggen de Fransen ‘jamais de la vie’,
dat volgens Rombouts als Nederlands equivalent heeft ‘om de (dooie) dood niet’.
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Het Duits heeft ‘für mein Leben nicht’, waarbij de schrijver invloed van het Frans
veronderstelt.
Ik geloof dat de heer Rombouts op dit punt ongelijk heeft. Ik wil met het laatste
voorbeeld beginnen. Wij zeggen: ‘nooit van mijn leven’, en dat lijkt mij de meest
adequate vertaling van de Franse uitdrukking. Zo zal het in het Duits ook wel zijn.
‘Om de dooie dood niet’ geeft een duidelijk niveauverschil te zien, terwijl ook de
betekenis van de beide uitdrukkingen niet gelijk is: het tijdsaspect ontbreekt in de
meer populaire uitdrukking. Bovendien kunnen zowel de Franse uitdrukking als het
Nederlandse equivalent in een zinsverband worden opgenomen: ‘Nooit van mijn
leven zal ik daaraan meewerken.’ Met de dooie dood is dit niet mogelijk.
En nu het eerste voorbeeld. Wij zeggen inderdaad ‘levensgevaar’, maar
‘doodsgevaar’ is toch ook niet ongebruikelijk.
Koenen en Van Dale vermelden het zonder vermanende toevoeging. Het woord
heeft al oude papieren. In de oude psalmberijming (van 1773), tot voor enkele jaren
in gebruik bij de meeste protestantse kerken, vinden we het in psalm 23 vers 2:
Ik vrees niet, neen, schoon ik door duist're dalen
in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen.
Polaire begrippen als leven en dood zijn blijkbaar in bepaalde gevallen onderling
verwisselbaar. Het bekende gezang:
‘Verlosser, Vriend, o hoop, o lust’ heeft in oudere liedboeken een couplet waarin
voorkomt:
Wij zijn verlost,
maar 't heeft uw dood gekost.
Van de in El Salvador vermoorde journalisten heb ik een paar keer gelezen dat ze
met de dood betaald hebben voor hun plichtsbetrachting.
Wat de uitdrukkingen met leven en dood aangaat, geloof ik niet in wezenlijke
verschillen in de onderscheiden Westeuropese talen. Het komt mij voor dat hier
dezelfde taalimpulsen gewerkt hebben, waardoor er meer overeenkomst is dan
verschil.

Sj. van den Berg
leraar Nederlands
Emmen

Ame(e)lisweerd
Evenals de heer Reestman heb ik enige tijd in ‘het Utrechtse’ gewoond en daar o.a.
de kweekschool te Zeist gevolgd.
Wij hadden een leraar, zelf afkomstig uit de stad Utrecht en dus onverdacht voor
wat de uitspraak van Amelisweerd betreft, die sprak van Amullusweerd.
De NOS zit er stevig naast, zoals vrij vaak bij de uitspraak van plaatsnamen.
Namen als Oosterwijk (geschreven: Oisterwijk), worden als Ojsterwijk uitgesproken,
omdat men niet weet dat de i achter de o destijds diende om de o te verlengen. Iets
dergelijks geldt ook voor namen als Oirschot, Loil, Goirle, en ook Huissen, dat
behoort te klinken als Huussen.
Wychen en Wylre (met de ie van bier) worden nogal eens uitgesproken alsof er
Weichen en Weilre staat.
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Over het ontstaan van de naam Amelisweerd vertelde mijn leraar het volgende
apocrieve verhaal.
Twee middeleeuwse ridders in de buurt van Utrecht kregen ruzie en een van hen
sprak tot zijn knecht: ‘Haal me een zweerd.’ Zijn tegenstander antwoordde: ‘Hier
bun ik, ik lust je.’
Uit dit gesprek blijkt niet alleen zonneklaar hoe de namen Amelisweerd en Bunnik
ontstaan zijn, maar vooral ook hoe de uitspraak behoort te zijn.

A. Veenstra
Oegstgeest
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Krom ‘Gastnederlands’ (2)
‘Vreemdelingvriendelijke syntaxis’ onmogelijk en ongewenst
De heer F. Jansen (voortaan J.) pleit in zijn beide betogen (O.T. december 1981/
april 1982) voor een grammaticaal correcte formulering van de Nederlandse taal
tegen buitenlandse werknemers. Hij verwerpt krom Nederlands, omdat dit naar zijn
smaak niet duidelijk en nogal denigrerend voor de toegesprokene is, en geeft daarvan
vervolgens een voorbeeld uit de praktijk (zin a). Met een eigen voorbeeld, correctie,
zo men wil, geeft hij in zijn weerwoord aan de pragmatische heer Voors de te volgen
weg aan naar begrijpelijkheid en voordeel (zin b). Soms zijn de aan te wenden
middelen erger dan de - vermeende - kwaal. En dat is het geval, wanneer de
‘trendgevoelige’ dus van begrip overvloeiende taalbeschouwer het vermanende
vingertje heft en gaat theoretiseren over de gewenste zinsbouw van het Nederlands
tegen anderstaligen. Het onderstaande moge dit bevestigen.
Het gaat mij om de volgende door J. gebruikte zinnen (O.T. april 1982):

a. Jij niet hier - zeven uur -jij bellen.
Volgens J. is deze zin niet correct, niet leerzaam en tamelijk neerbuigend, wat dan
niet zou gelden voor zijn gecorrigeerde versie:

b. Je kan ook niet komen - Dan bel je op - Wat moet je nu doen?
De uit het leven gegrepen zin a, opgetekend uit de mond van een chef-schoonmaker
die een buitenlandse ondergeschikte op indringende wijze het aanvangsuur voor
de volgende dag aankondigt, is zo helder als glas. Zin a is trouwens niet
ongrammaticaal, maar is een ellips van een voorwaardelijke bijzin in de vorm van
een vragende hoofdzin, gevolgd door de elliptische hoofdzin:

a.1. Ben jij niet hier (= Als je niet hier bent), zeven uur, bellen!
Zelfs het voornaamwoord ‘jij’ is voor de toehoorder overvloedige informatie, en heeft
hier slechts een aanwijzende functie.
Natuurlijk redeneert alleen de taalbeschouwer zo, maar de argeloze
moedertaalspreker voelt van nature aan hoe hij op eenduidige wijze informatie kan
verstrekken die naar behoren functioneert in een bepaalde situatie, i.c. de
gesprekssituatie met een anderstalige.
Zin b is ambigu, en voor de gastarbeider op riskante wijze. Hij is namelijk op twee
manieren te parafraseren:

b.1. Als je niet kunt komen, dan moet je opbellen.
(Naar betekenis ongeveer gelijk aan zin a.1.)

b.2. Wat mij betreft kom je niet; dan moet je opbellen.
Welke neerlandicus zou het de aldus aangesprokene kwalijk kunnen nemen, als hij
de volgende dag niet op zijn werk verscheen? Hij hóefde immers niet te komen?
Door zijn telefoontje kwam hij zijn enige verplichting na. Taalbeschouwelijk
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geformuleerd: mogen we van een buitenlandse werknemer verwachten dat hij in
staat is het al dan niet aanwezige modale aspect van het hulpwerkwoord ‘kunnen’
te herkennen? Of zijn baas in zo'n situatie evenveel begrip zou tonen, waag ik te
betwijfelen.
Het door J. aangevoerde argument dat de buitenlander - zo hij dit al wil - geen goed
Nederlands leert als hij niet ‘syntactisch volledig’ wordt aangesproken, geldt natuurlijk
niet. Het proces van taalverwerving verloopt niet slechts via het aanhoren van
beknopte bevelen of explicatie van bovenaf. Uit eigen ervaring weet ik dat de
geïnteresseerde buitenlander ook gaat lezen, ook Nederlandse kennissen krijgt,
met wie hij spreekt en die hij onderling hoort converseren. Hij zal dan echt wel leren
dat ons werkwoord ‘zijn’ erg onregelmatig is; in welke natuurlijke taal eigenlijk niet!
Terzijde zij opgemerkt dat dit laatste voor de buitenlander slechts een marginaal
probleem is: veel meer moeite heeft hij met onze lidwoorden en voorzetsels.
Over de beweerde neerbuigende uitwerking van het krom praten op de buitenlander
nog het volgende. Ik ben ervan overtuigd dat er geen sprake hoeft te zijn van enige
minachting voor gastarbeiders, wanneer we hem - zonodig - toespreken op de door
J. gewraakte wijze. Het is de innerlijke gesteldheid van de moedertaalspreker die
dat bepaalt, niet de taaluiting. De moedertaalspreker reageert op adequate wijze
op de vraagstelling van de buitenlander. Overhandigt de laatste hem bijvoorbeeld,
zonder te spreken of slechts gebarend, een briefje met een of ander adres erop,
dan is de vrager niet geholpen met een perfecte volzin. Hij heeft wèl iets aan een
syntactisch-fragmentarisch antwoord, dat dan wel een doorn in het oog van de
onderwijzer mag zijn, maar intussen wel de gevraagde informatie zonder franje
verstrekt.
Als ík in het vel van de gastarbeider zou steken, zou míj de aansporing tot volledig
reproduceren van het aangehoorde in het verkeerde keelgat schieten (zie zin b).
Over kleineren gesproken!
We kunnen en mogen niet ingrijpen in de syntaxis van welke taal dan ook. En de
door J. afgekeurde manier van verbale communicatie is een syntactische conventie.
De taal leent zich niet tot gesleutel: gelukkig maar. Als een neerlandicus al ontspoort
in een poging te tonen hoe het allemaal wel moet, mogen we dan van de onbevangen
taalgebruiker een beter resultaat verwachten?

D. van Tiggele
Rotterdam

Het woord aan u
Hoe zit dat met... alle
Ik kan zeggen:
1. Ik heb de boeken alle drie gelezen,
2. Ik heb alle drie de boeken gelezen,

maar niet:
Ik heb alle drie boeken gelezen.
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Vraag 1: Is dat juist? (wat wel en wat niet kan?)
Vraag 2: Is daar een verklaring voor?

G.C.L. Apeldoorn
Hoevelaken
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Enne volstrekt onaanvaardbaar
Het zal de kritische lezer en T.V.-kijker ongetwijfeld zijn opgevallen dat er sinds een
aantal jaren een wijziging van het taalgebruik is opgetreden. Gaarne zou ik naar
aanleiding hiervan enige opmerkingen willen plaatsen. Bleek dit veranderende
taalgebruik zich in den beginne slechts voort te planten in bepaalde kringen van
vooraanstaande politici, na enige tijd bleek het fenomeen zó interessant te zijn, dat
het zich snel verplaatste naar allerlei welzijnszorggroepen, pedagogen, psychologen
en een x-aantal andere ‘ogen’. Ik zal trachten u een en ander met een voorbeeld
aan te tonen.
Allereerst het achtervoegsel e. De medeklinker voor de e is afhankelijk van het
woord waarachter de e wordt geplaatst. Begrijpt u wat ik bedoel? Wat te denken
van het volgende voorbeeld?

Menne dient erre rekening mee te houden, datte erre ernstige moeilijkheden zouden
kunnen ontstaan, alse de overheid geenne toezeggingen zoue doen.
Leest u deze zin op uw gemak langzaam en aandachtig door. Aarzel een klein beetje
wanneer u de achtervoegsels e leest, tevens dient u er een klemtoon op te leggen.
Voelt u het effect? Welnu, de hierboven aangegeven methode stelt u, als gebruiker,
in staat op een geweldige manier te stotteren en te stumperen met uw Nederlands,
zonder dat u bij de toehoorder de indruk wekt dit ook daadwerkelijk te doen.
Integendeel, hij luistert naar u met een volledige overgave die u ongetwijfeld zal
verbazen. U wekt de indruk over het probleem te hebben nagedacht of er op z'n
minst nog steeds over na te denken. Het gebruik van de hier geschetste methode
is bijzonder eenvoudig omdat de e achter ieder woord te plaatsen is. Het zal u
duidelijk zijn dat het bovenstaande voorbeeld niet is voorzien van het z.g. ‘vakjargon’
waar de heer J.J. van Raalte (Onze Taal, oktober 1980) melding van maakt. Wilt u
echter een maximum aan effect bereiken bij uw argeloze toehoorder, dan zou ik u
willen adviseren gebruik te maken van het vakjargon, aangevuld met de truc van
de e. Er is niemand meer die u begrijpt, terwijl u toch verzekerd kunt zijn van een
compliment voor uw diepzinnige uiteenzetting.
Vervolgens zou ik uw aandacht willen vragen voor het modewoord ‘onaanvaardbaar’.
Voor zover ik heb kunnen nagaan is dit woord ontstaan (althans het veelvuldig
gebruik ervan) tijdens de regeerperiode van het kabinet-Den Uyl. We weten allen
dat er toen veel dingen onaanvaardbaar waren, en waarschijnlijk is het aan die
situatie met name (!) te danken dat het woord nu te pas en te onpas door diverse
groepen wordt gebruikt. Dit met de diepere gedachte, aan te geven dat men het
met iets niet eens is.
In nauw verband met het woord onaanvaardbaar staat het woord ‘volstrekt’. Let u
eens op hoe gemakkelijk beide woorden zijn te combineren tot een soort ‘volksveto’.
Men hoort het bijna iedere dag. Voegt men de hierboven genoemde combinatie toe
aan de kreet ‘besluitvorming’ of ‘een brok verantwoording’ (hoe vindt u het woord
brok in deze context?) dan is de situatie bijna meesterlijk geworden. Men krijgt dan
de volgende zin: ‘Een brok besluitvorming dat volstrekt onaanvaardbaar is.’ De lezer
zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat de zin een handige vermomming is van de zin:
‘Ik ben het niet eens met de genomen maatregelen.’ Als u nu de truc met de e ook
nog toepast, begrijpt u dan dat de toehoorder zich van verbazing over uw geleerdheid
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met beide handen aan zijn stoel zal moeten vastklampen? Dit nu is een verschijnsel
in de Nederlandse taal waarvoor men gewaarschuwd zij!
Tot slot ‘inschatten’, u allen bekend veronderstel ik. Dit woord wordt veelvuldig
gebruikt om een bepaalde situatie waarvan men geen concrete (!) indruk heeft, aan
een waardebepaling te onderwerpen. (Gebruik ook het woord ‘evaluatie’, heus het
klinkt interessant.) Het woord duidt een typisch onzeker gedrag aan van de gebruiker,
hetgeen geheel en al wordt veroorzaakt door de term ‘schatten’. Het woord wordt
echter met een zodanige zelfverzekering gebruikt, dat de argeloze toeschouwer
juist van het tegendeel wordt overtuigd.
Wat te denken van de volgende zinsconstructie? (Ik hoef u er niet meer op te
wijzen dat u een maximum aan effect bereikt door wederom het woordje e toe te
passen.)
Het te inschatten van de problemen is door de projectgroep zodanig
geconcretiseerd, datte erre absoluut geenne twijfel meer bestaat over e de positieve
uitslag.

R.J. den Os
scheepvaartverkeersleider
Goes

Op de eerste verdieping
Het woord ‘verdieping’ kan naar mijn ondervinding aanleiding tot misverstand geven.
Niet zozeer omdat verdieping eigenlijk alleen op ingravingen betrekking zou moeten
hebben, maar omdat het onduidelijk kan zijn, waar in een bouwwerk die verdieping
moet worden gezocht. Ervan uitgaande, dat het in de bouwwereld gebruikte begrip
‘bouwlaag’ bruikbaar is als aanduiding zowel voor de begane-grondruimte als voor
alle daarboven gelegen horizontaal zich uitstrekkende ruimten - ik trof overigens dit
woord niet aan in Van Dale's tiende druk - meen ik, dat volgens het spraakgebruik
een huis van vijf verdiepingen vijf bouwlagen telt, maar dat iemand, die op de eerste
verdieping woont, niet de onderste bouwlaag van dat huis maar één laag hoger
bewoont.
Van Dale is hierover onduidelijk: verdieping = elk der afdelingen, waarin een
gebouw door horizontale scheidingsvlakken verdeeld wordt. Daarbij als eerste
voorbeeld: huis met drie verdiepingen - dat zijn dus drie bouwlagen - en als tweede
voorbeeld: de eerste verdieping - daarmee moet, zou ik zeggen, omdat nadere
toelichting ontbreekt, in dit woordenboek de onderste bouwlaag bedoeld zijn.
Verschillende vreemde talen kennen ook dit onduidelijke gebruik van hun equivalent
voor het woord ‘verdieping’, maar uit de Concise Oxford Dictionary blijkt, dat althans
daar de ‘first floor’ in een gebouw met meer verdiepingen met zekerheid direct boven
de begane-grondlaag gezocht moet worden. Alle andere door mij geraadpleegde
Nederlandse en vreemdtalige woordenboeken waren echter even onduidelijk als
Van Dale.
In Van Dale trof ik nog het woord ‘woonlaag’ aan; aldaar wordt verwezen naar
‘verdieping’, zodat ook dat woord geen opheldering brengt. Het wordt tijd dat de
woordenboekmakers ons hierover duidelijkheid verschaffen.

J.P. van Bruggen, Rotterdam
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Vlaams, Hollands of Vlederlands?
Tussen de Germaans-Romaanse taalgrens in België en de Nederlands-Belgische
rijksgrens ligt een lap grond die de laatste vier eeuwen politiek en taalkundig
voortdurend onder de voet gelopen is: door Spanjaarden, door Oostenrijkers, door
Fransen, door Nederlanders en door Franstalige Belgen. Die lap grond heeft pas
de laatste honderd jaar een eigen gezicht gekregen, een gezicht echter nog vol
littekens, veel wrok over die littekens en veel twijfel over de beste manier waarop
die littekens weggewerkt kunnen worden.

Welke naam?
De twijfel uit zich al in de naam voor het gebied: Vlaanderen, Vlaams-België, Vlaamse
Gemeenschap in België; of Nederlandse Cultuurgemeenschap in België,
Nederlands(talig) België. Al die termen stuiten op emotionele en andere bezwaren.
‘Vlaanderen’ benoemt historisch en geografisch het oude graafschap Vlaanderen,
waarvan de huidige Belgische provincies Oost- en West-Vlaanderen deel uitmaakten.
Sommige bewoners van het oude hertogdom Brabant in de huidige provincies
Brabant en Antwerpen voelen zich helemaal geen ‘Vlaming’. Ze voelen zich beter
thuis in Tilburg en Eindhoven dan in Gent of Brugge. Voor veel Vlamingen in engere
zin (bewoners van Oost- en West-Vlaanderen) geldt iets soortgelijks. Zij voelen zich
beter thuis in Vlissingen en Terneuzen dan in Antwerpen of Brussel.
De naam ‘Nederlandse (Cultuur)gemeenschap’ doet verzet rijzen, omdat de
bewoners van wat historisch juist de ‘Zuidelijke Nederlanden’ heet zich evenmin
Nederlander voelen als een Afrikaander, en omdat die naam buitenlanders zou
kunnen doen geloven dat het om een gebied in Nederland gaat. Onder meer daarom
werd de huidige officiële benaming ‘Vlaamse Gemeenschap’. Daartegen worden
dan weer de eerder genoemde bezwaren in stelling gebracht en bovendien ervaren
sommigen het als de zoveelste achterstelling van die gemeenschap in vergelijking
met de Franse gemeenschap in België.

Welke taal?
Zulke terminologische kwesties zijn slechts een weerspiegeling van een normatief,
taalpolitiek probleem: wat moet de standaardtaal zijn voor het betreffende gebied
in België? Honderd vijftig jaar geleden werd die vraag niet eens gesteld: de
standaardtaal in België was het Frans. Vooral dank zij de Vlaamse Beweging, die
niet alleen een taalbeweging was, maar ook een culturele, sociale en politieke
emancipatiebeweging, werd de onaantastbaar geachte positie van het Frans en
alles wat daarmee samenhing ondermijnd. Vanaf 1870 begint het Noorden van
België in wetteksten mee te spelen, tot het honderd jaar later politiek en economisch
het sterkste deel van het land is. Dank zij de moeizaam bevochten veranderingen
groeide na 1945 een generatie op die niet heeft moeten zuchten onder Franse
taalterreur. Hun ouders daarentegen werden in de school nog gestraft, wanneer ze
zelfs op de speelplaats iets anders dan Frans durfden te spreken. Ze waren de
gastarbeiders van hun eigen land.

Onze Taal. Jaargang 51

Maar als niet het Frans de standaardtaal is voor het Noorden van België, wat dan
wel? ‘Schoonvlaams’, ‘Hollands’ of nog wat anders? De particularistische krachten
die ijverden voor een extreme versie van het ‘Schoonvlaams’ lijken te zijn uitgewoed.
Ze werden gedragen door sterk anti-Nederlandse gevoelens en door uitgesproken
opvattingen over het unieke, de rijkdom, de eerbiedwaardige ouderdom van de
Vlaamse taal - hoewel tot op heden niemand heeft kunnen beschrijven wat die
Vlaamse taal dan wel is. Nooit heeft er een ‘Vlaamse taal’ bestaan die in functie en
prestige te vergelijken is met de taalvariant die in andere landen de status van
standaardtaal heeft gekregen. Geen enkel gewest is erin geslaagd de rol van
taalvoortrekker te spelen zoals Holland in Nederland.
Dat blijkt bij voorbeeld uit een felle discussie in de ingezonden-brievenrubriek van
de krant De Standaard in de loop van februari 1982. De Antwerpse minister van
cultuur krijgt een veeg uit de pan om z'n ‘gewesttaal’. Een Limburgse voelt zich
‘blauw geërgerd door het nauwelijks beschaafd Westvlaams dat voor de katholieke
mikro gesproken wordt.’ Een Westvlaming ergert zich ‘blauw aan de hoogmoed en
het misprijzen waarmee diezelfde Antwerpenaars en Limburgers neerkijken op het
“boertige” Westvlaams.’ Misschien had Brabant (en in het verlengde daarvan
Antwerpen) een standaardiserende rol kunnen spelen. Hier en daar lijkt Brabant
inderdaad invloed uitgeoefend te hebben op de omringende gewesten. Maar in zijn
proefschrift Naar een eigen identiteit (Katholieke Universiteit Leuven, 1981) betoogt
K. Deprez, dat zo'n Brabantse expansie op z'n minst in kracht aan het afnemen is.

Verschillende standpunten
Tegen de particularisten bepleitten de integrationisten, dat de standaardtaal in
Noord-België dezelfde moest zijn als die in Nederland. Dit standpunt lijkt ook bij de
bevolking veld te winnen: in het Noorden van België Nederlands - maar...! Dat
Nederlands dan als standaardtaal, is dat helemaal het Nederlands van de
Nederlanders (wat dat ook mag zijn; vaak heet het smalend ‘Hollands’) of is het een
‘Nederlands met een eigen kleur’?
Het standpunt: ‘Nederlands van de Nederlanders’ wordt verdedigd door personen
die ervan overtuigd zijn, dat een zo klein taalgebied als het Nederlandse, zich maar
één standaardtaal kan veroorloven, een standaardtaal die strak genormeerd is,
zeker op het vlak van de uitspraak.
Het standpunt: ‘Nederlands met een eigen kleur’ wordt verdedigd door personen
die ervan overtuigd zijn, dat binnen elke taalgemeenschap varianten bestaan,
varianten die mede aan een herwaardering toe zijn, gezien maatschappelijke
ontwikkelingen waarin decentralisatie en terugkeer naar kleinschaligheid een rol
spelen.
De standpunten worden met veel verve verdedigd, maar de meeste bewoners van
het lapje grond worden er niet taalzekerder van, zoals onder meer het proefschrift
van Deprez illustreert. Geef een Westvlaming de keuze tussen schort en voorschoot,
en hij zal voorschoot als norm voor de standaardtaal aanstrepen, want dat komt
niet in zijn dialect voor. Geef een Brabantse de
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keuze tussen schort en voorschoot, en zij zal schort als norm voor de standaardtaal
aanstrepen, want dat komt niet in haar dialect voor. Veel Nederlandstalige Belgen
denken dat het woord dat niet in hun eigen dialect voorkomt dus wel het
standaardtaalwoord zal zijn. Met andere woorden: ze zijn taalonzeker.

De uitspraak
Dat komt onder meer, omdat ze het Nederlands niet in levende lijve maar uit de
boeken hebben moeten leren, zoals ook hun uitspraak aantoont. Nederlanders
hebben na een paar minuten of nog vlugger in de gaten dat ze met een Belg te
maken hebben. Dat hoor je zo aan hun intonatie, hun g, hun w, hun spellinguitspraak
van het. Veel Nederlanders vinden dat ook leuk, want onderscheid moet er blijven.
Een Nederlander die niet aan een Belg kan horen dat het een Belg is voelt zich
gepakt. Veel Belgen vinden het evenmin erg, datje aan ze kunt horen dat ze Belg
zijn, want de al te vlotte Hollandse babbel bekijken ze met wantrouwen. Een Belg
die niet aan een Belg kan horen dat het een Belg is voelt zich evenzeer gepakt.
Dat is dezelfde Belg die met z'n eigen woorden niet goed raad weet en op het
vlak van de woordenschat bij de Nederlander in de leer wil gaan. Dat is dezelfde
Belg die zonder veel hulp van Nederlanders het mengelmoes van dialecten en
vertaald Frans van honderd jaar geleden meer en meer omgebogen heeft tot een
Nederlands van nu.
Een Nederlandse standaardtaal - ja. Maar verder weinig zekerheid en veel
onzekerheid. Een slinger naar het Nederlands van Nederlanders toe en van het
Nederlands van Nederlanders weg. Dat lijkt op dit ogenblik het voornaamste
taaldilemma in het gebied waarvan een inwoner tijdens de elfde eeuw, ver van huis,
met visionaire kracht de Hollands-Vlaamse slinger aanzwengelde:

Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic
eńda thu uuat unbidan uue nu
(Alle vogels hebben nesten begonnen behalve ik
en jij waarop wachten we nu).

Mark Baeyens
Turnhout

Een on-woord (3) -ette
Op zeker moment moet de noodzaak ontstaan zijn aan woorden het achtervoegsel
-ette toe te voegen, een uit het Frans afkomstig suffix dat, althans in die taal, een
verkleiningsvorm aangeeft. Een sprekend voorbeeld is kitchenette, dat niet een
zelfstandige keuken aanduidt, maar het als keuken ingerichte achterste deel van
een woonkamer - ‘living’ -, bij voorkeur van een doorzonwoning.
Dit voorbeeld evenwel, is van recenter tijdstip. Het eerste gebruik zal het woord
launderette geweest zijn, waarin de combinatie laundry (wasserij) en -ette tot een
vroege vorm van Frenglish leidde. In het Nederlands ontstond niet lang hierna de
wasserette.
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Het is, zacht uitgedrukt, betwijfelbaar of hier het verkleinende effect beoogd is.
Eerder lijkt het zelf-doen-aspect van toepassing, waarvoor zich betere uitgangen
aandienen, b.v. de -o-maatreeks.
Verkleining vindt wel plaats in superette, dat volgens Reinsma's Signalement van
nieuwe woorden al in 1971 in Vlaanderen voorkwam, met de betekenis ‘kleine
supermarkt’.
Toen de gerenommeerde stomerij Palthe een reeks kleine vestigingen Palthenettes
noemde, leek het startsein gegeven om vrijwel alle stoomgoedafhaalcentra zo te
laten eindigen: Quickinette, Multinette, Klardinette, (Dry-) Cleanette, Smelnette en
het grote kleine agentschap Stomeret zijn bestaande namen. Door niet van -ette
maar van -nette gebruik te maken, wordt ook nog de connotatie schoon
meegenomen.
Daarnaast ging -ette een eigen leven leiden, los van de verkleinende betekenis.
Het gebruik van dit suffix haakte in op een trend. Wie zijn bedrijf of produkt bij de
tijd wilde laten klinken, deed er goed aan -ette te hulp te roepen. Zeer eigentijds
klinkt de naam van het kinderdagverblijf Peuterette, op zich al een on-woord van
het zuiverste gehalte.
Dat de oorspronkelijke functie niet verdwenen was, bleek uit het verschijnen van
de hotelsoort hotelette, en in een vakantiefolder trof ik onlangs aan wat wellicht de
jongste nieuwvorming met -ette is. Uit de beschrijving van een camper (zo'n
woonbus): ‘Er zijn 2 tweepersoonsbedden, overdag een dinette.’ Met behulp van
onderstaande illustratie kan geconcludeerd worden, dat met dinette de plak
geplastificeerd hardboard bedoeld wordt dan wel de eetruimte (consumptie-corner,
eetspace) die ontstaat door het neer- c.q. opklappen daarvan. Zelden werd met
meer minder aangeduid. Is bij gebruik van de bedden de dinette opgeheven of blijft
zij, al is het maar in onze fantasie, voortbestaan? Of is zij, nadat de maxi-broodplank
weer weggevouwen is, teruggebracht tot wat een dinette werkelijk is: niets.
Misschien was onze taal een hoop ellende bespaard, als in plaats van wasserette
toch was gekozen voor muntwasserij.

Robert-Henk Zuidinga
free-lance journalist
Amsterdam

Golden Liesje
In ‘Van Woord tot Woord’ (OT, april 1982, pag. 47) wordt de ‘lommerd’ doorgelicht.
Met: de groenglanzende lombards in groentewinkels enz., worden kennelijk appels
bedoeld.
Deze schrijfwijze van de naam van dit appelras, die ik ook wel eens heb
waargenomen, is onjuist. Het moet zijn: Lombarts Calville.
Een ander voorbeeld is: Golden Liesje(s) voor: Golden Delicious.

O. Wiersma
Tuinbouwkundige
Bennekom

Onze Taal. Jaargang 51

72

Verbastering van het Nederlands door de Europese
Gemeenschappen
Vanouds zijn er door buitenlandse invloeden on-Nederlandse woorden en
uitdrukkingen ons taalgebied binnengeslopen. Ik denk daarbij in de eerste plaats
aan de vele germanismen die voor de oorlog bij ons onderdak hebben gevonden
en dan speciaal aan de technische termen die onze ingenieurs - qua opleiding en
mentaliteit geen taalkundigen - klakkeloos uit het Duits hebben overgenomen. Na
de oorlog hebben vooral angelsaksische invloeden zich doen gelden.
Vóór de creatie van de Europese Gemeenschappen was er al een groep
Nederlanders die bijdroegen, en nog steeds bijdragen, tot de verbastering van de
1
Nederlandse taal: de buitenlandse correspondenten van de Nederlandse dagbladen .
Hiervoor is een aannemelijke verklaring, nl. deze, dat er nog steeds geen behoorlijke
woordenboeken bestaan en dat men in deze beroepen vaak onder tijddruk moet
werken.
Dan verschijnen de Eurocraten op het toneel: in 1951 de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal en in 1958 de Europese Economische Gemeenschap en
Euratom. En daarmee was het hek van de dam. Enkele voorbeelden, aan het Frans
ontleend, zullen dit duidelijk maken.

Actie
In Nederland wordt deze term niet zo vaak gebruikt. Een actie tot loonsverhoging,
actie voeren en actiegroepen zijn enkele voorbeelden. Maar in het Frans word je
met ‘action’ doodgegooid. Het gevolg is dat in Nederlandse vertalingen het woord
‘actie’ veel vaker voorkomt dan verantwoord is. Met het Franse ‘action’ wordt meestal
bedoeld een bepaalde activiteit, werkzaamheid of vaak ook een maatregel of
maatregelen.
Een speciaal geval vormen de ‘action directe’ en de ‘action indirecte’, welke
betrekking hebben op het centrum van onderzoek van Euratom in Ispra (Italië). De
officiële vertaling luidt ‘eigen werkzaamheden’ en ‘werkzaamheden op contract’.
Maar in de praktijk wordt nogal eens klakkeloos ‘directe actie’ en ‘indirecte actie’
gebruikt, waar een buitenstaander natuurlijk niets van begrijpt. Hierbij moet mij het
volgende van het hart.
Zelf ben ik werkzaam bij de afdeling Nederlandse vertalingen van de Europese
Commissie, maar de Raad van Ministers heeft een eigen vertaalafdeling en deze
collega's hebben vaak het laatste woord omdat zij verantwoordelijk zijn voor de
vertaling van de bescheiden (richtlijnen e.d.) waaraan de Raad zijn fiat moet geven.
Het is nu gebeurd dat deze collega's, zonder hiervoor contact met ons te hebben
opgenomen, deze verwerpelijke uitdrukkingen ‘directe’ en ‘indirecte actie’ hebben
gebruikt. En als deze eenmaal in een richtlijn zijn opgenomen is het kwaad
‘gelegaliseerd’! Zelfs in het Engels ben ik deze wangedrochten tegengekomen:
‘direct action’ en ‘indirect action’.
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‘Bouwterreinmachines’
Maanden geleden kwam in verband met de lawaaibestrijding, waaraan de Commissie
de nodige aandacht besteedt, in de Franse publicaties voor het eerst het probleem
ter sprake van het lawaai veroorzaakt door de ‘engins de chantier’.
Verschillende vertalers van de technisch-wetenschappelijke groep die ik leid
vertaalden deze term klakkeloos met ‘bouwterreinmachines’. Eén blik in Van Dale
overtuigde mij van de onbestaanbaarheid van deze term. Wél vond ik:
bouwmachines. Bovendien komt onder hoofdstuk II van de Wet geluidhinder een
apart hoofdje ‘Bouwmachines’ voor. Ik heb dus systematisch de gewraakte term en deze werd hardnekkig steeds weer opnieuw gebruikt! - moeten veranderen in
de wettelijk vastgestelde term.
Wie schetst echter mijn verbazing, toen ik aan het eind van het vorig jaar een
Publicatieblad in handen kreeg met een richtlijn over... bouwterreinmachines!! Is
het niet om dol te worden?
De dader is natuurlijk niet meer te achterhalen. Het kan een reviseur van onze groep
zijn die de laatste versie van de ontwerp-richtlijn heeft moeten reviseren en die niet
zo vandale-kijkerig is als ik, het kan ook een reviseur van de Ministerraad zijn of
zelfs iemand van de desbetreffende niet-vertaalafdeling van de Commissie. In ieder
geval ligt hij op het kerkhof.

Klok- of wekkerradio
Dit vormt een hoofdstuk op zich. In deze rubriek zijn vertalingen geproduceerd, die
je de haren ten berge doen rijzen. ‘Matières plastiques’ heet bij de douane
‘kunstmatige plastische stoffen’ in plaats van gewoon ‘kunststoffen’, ‘récipients’
noemen ze daar ‘bergingsmiddelen’, alsof er sprake is van berging van gestrande
schepen. Bedoeld zijn ‘recipienten’.
Toen ik voor het eerst de term ‘radio-réveil’ zag, heb ik Philips in Brussel opgebeld
en gevraagd, hoe zij dat ding daar noemden. ‘Klokradio’ was het antwoord. En het
klopte met Van Dale. Maar wat gebruiken ze thans bij de douane? Wekker-radio!
Zo ga je als vertaler toch langzamerhand de moed verliezen.
‘Masse volumique’ moet vertaald woorden met ‘soortelijke massa’. Ik heb dit begrip
in een Nederlands en een Frans natuurkundeboek en de respectieve definities met
elkaar vergeleken. Maar dit is voor de douane kennelijk veel te geleerd, daar heet
het ‘dichtheid’.
Tot slot iets positiefs. De buitenstaander zou uit het bovenstaande misschien de
indruk krijgen dat het met de vertalingen bij de Europese Gemeen-

Eindnoten:
1 Een recent voorbeeld daarvan geeft de Parijse correspondent van NRC/ Handelsblad in de krant
van 13 januari jl.: ‘Niemand hier gelooft dat de diepte van de sloot rond Bonn, die de Poolse
crisis trok, te wijten is aan emoties,...’ Dit is het klakkeloos vertalen van het begrip ‘fossé’ uit een
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of ander Frans dag- of weekblad in ‘sloot’. Eén blik in de Petit Robert zou de man al tot andere
gedachten hebben gebracht: ‘Ils ne s'entendent plus et (...) le fossé s'est creusé davantage
entre eux.’
Dit voorbeeld staat onder de tweede betekenis van ‘fossé’, nl. ‘cassure, coupure’ (breuk).
Nog erger maakt het de correspondent van dit blad in de Bondsrepubliek. In de krant van 14
januari jl. ‘vertaalt’ hij zonder blikken of blozen de titel van een Duits TV-programma ‘Der hässliche
Deutsche’ met ‘De hatelijke Duitser’. In de eerste plaats is ‘hatelijk’ in het Duits ‘gehässig’ en
verder vindt men in het eerste het beste schoolwoordenboek de juiste vertaling voor ‘hässlich’,
nl. lelijk, onaangenaam, slecht. Met ‘der hässliche Deutsche’ wil men al het afstotende - zowel
uiterlijke levensvormen als karaktereigenschappen - samenvatten, dat de gemiddelde Duitser
in de ogen van bepaalde buitenlanders incorporeert. Maar ‘hatelijk’? Hoe komt de man erbij.
Het is trouwens niet de eerste keer dat deze - overigens uitstekende - correspondent blijk geeft
slechts over een gebrekkige kennis van de Duitse taal te beschikken.
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Het rijmschap
Dubbelrijm
‘Prachtig nieuws, je zult versteld staan!’ Riep de hoofdluis tot de platluis, ‘De
gemeente sluit de geldkraan Van het allerlaatste badhuis.’
‘Men spreekt van dubbelrijm als niet één doch meer beklemtoonde syllaben aan
het eind van de versregel rijmen,’ zegt Lodewick in Literaire Kunst. ‘Door dubbelrijm,’
gaat hij verder, ‘kan het vers een weelderig-rijke klank krijgen, doch het gevaar voor
gekunsteldheid is niet denkbeeldig.’
C. Buddingh' in zijn Lexicon der Poëzie valt Lodewick bij: ‘Het dubbelrijm wordt
een enkele keer wel eens toegepast in ernstige poëzie, maar in het Nederlands
werkt het snel gekunsteld, zo niet lachwekkend, vandaar dat men het vooral in
humoristische of satirische poëzie aantreft.’ Waarschijnlijk onbedoeld illustreert
Buddingh' de onnatuurlijkheid en de komische werking van (drie)dubbelrijm met een
serieus voorbeeld van een ingetogen dichter:
Jager, die hier tusschen muurstrakke
steilten in ruischende kloven uw boog
spant
Wie heeft gezien, wat gebeurt boven
't hoogland?

[Vervolg Verbastering]
schappen maar zo zo is. Dit is per se niet het geval. De diverse vertaalafdelingen
hebben in de loop van de laatste 20 à 25 jaar een vat van kennis verzameld die van
onschatbare waarde is voor het goed en vlot functioneren van de administratie.
Naast de taalverbasteringen komen ook verbeteringen van het Nederlandse
taalgebruik voor.
Eén enkel voorbeeld. Het Franse ‘spécialités pharmaceutiques’ zijn we hier gaan
vertalen met het niet in Nederland gebruikelijke ‘farmaceutische specialiteiten’. Dit
lijkt me beter dan de in Nederland gebruikelijke ongelukkige Franse term ‘spécialités’.

G.C. Duchemin
Hoofd technisch-wetenschappelijke groep, afdeling Nederlandse vertalingen,
Commissie van de EG, Brussel
Ja zó kan ik 't ook!
Eerwaarde heer pastoor, die aan de,
door de prevelende besjes in uw kille
zondagskerk neergezette en met roekeloos gloeiende kooltjes gevulde, stoven
uw toog brandt
Wie heeft gezien, wat gebeurt boven
't hoogland?

Lodewick en Buddingh' dragen weinig voorbeelden aan van overtuigend ernstig
gebruikt dubbelrijm. Beiden komen gauw met de dromenvrouw die schromen zou.
Beiden beklemtonen de vrolijkmakende werking van het fenomeen. Ze hebben
gelijk. Iedereen kent de man uit Gaasterland, die een bronzen vaas ter hand vatte.
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Dubbelrijm vraagt zeer nadrukkelijk om aandacht, de pil is tweemaal verguld en
dat blijkt teveel: het resultaat ligt zwaar op de maag. Wie dubbelrijm wil gebruiken
doet er verstandig aan de inhoud licht verteerbaar te houden.
Ik breek, tenslotte, graag een lans voor een genietbare tussenvorm. Geen
authentiek dubbelrijm, maar wèl bijzonder. Niet schreeuwerig en toch soepel. Rijk,
maar niet puissant; en boven alles: kansrijk, ook voor serieuze poëzie.
We gingen uit, totdat het uitging
Zij wou mij niet meer, ik haar wel
En dat ik naar een therapeut ging
Kwam door haar liefdeloos vaarwel.

Hoe heet dit, Heinz? En wat vind je ervan?

Ivo de Wijs
•
Dubbelrijm. Een voedzaam onderwerp, waar ik misschien niet in één aflevering al
het mijne over kan zeggen.
Laat ik beginnen met Ivo's slotgedicht (zie boven) en zijn vraag naar een naam
en een oordeel.
Medici kunnen iedere knobbel, tic en afscheiding in het Grieks aanspreken, en
zo bestaan er eveneens termen voor literaire verschijnselen, hoe overbodig of
onberispelijk ook.
Hier hebben we twee soorten rijm. De ene heet rijk rijm, want de klemtoon valt
beide keren op wel; de andere heeft een speciale naam, daar het een speciaal geval
van dubbelrijm vertoont: uitging/therapeut ging. Rijm dat berust op woorddelen, weet
ik van Clement Wood, is mosaic rhyme. Hij noemt een aantal voorbeelden, natuurlijk
van de virtuoos W.S. Gilbert (lot o' news/hypotenuse etc.) en anderen, waaronder
tijdgenoten - Cole Porter bijvoorbeeld wist er raad mee - en citeert ook het bekende
But - Oh! ye lords of ladies intellectual / Inform us truly, have they not hen-peck'd
you all?
Byron was een typische veeldichter en show-off, en dit is een van zijn kromste
sprongen: een flauwe vondst en onzuiver rijm, te weten het woord all op de uitgang
-al.
Laatstgenoemd gebrek treedt niet op in Ivo's mozaïekrijm, waar ging en ging
congruent zijn. Rijmtechnisch zie ik geen verschil met boog spant en hoogland,
maar stilistisch is het een stuk leuker (overigens betwijfel ik of we Hendrik de Vries
hier in een van zijn ingetogen momenten zien).
Wat ik van dubbelrijm in het algemeen vind? We zouden het niet moeten missen.
Bekwame plezierdichters kunnen er wonderen mee doen; denk alleen maar eens
aan ruilrijm (Schüttelreim). Evenwel: het moet echt rijmen, het vereist matige dosering
en het mag vooral niet krampachtig zijn (hoe heet toch ook weer die ontaarde
sloper?). Stellig herinnert u zich het gedoe van W. Kloos met zijn dolk-zwaard, en
ook nu verschijnen zulke capriolen hier en daar in druk.
Maar goed dubbelrijm is niet gekunsteld. Ik verwijs naar de aanhef van deze
aflevering (zie helemaal boven). Waarom aanvaard ik de rijmen daarin, terwijl ik
Schotman / kapot kan van Slauerhoff zwak noem, en Schlüsselschöpfer /
Schüsseltöpfer (F. Rückert) dan weer correct, zij het inhoudelijk moeizaam? Aha,
nu dient zich een aspect aan waar ik een hele bijdrage voor nodig zal hebben, de
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volgende dus. Hier is nog maar net ruimte voor een specimen van dubbelzinrijm,
gekunsteld en wel.
Je dreigde me, in scherts, met moord
en doodslag
En zwaaide daarbij proestend met een
theebuil
Wat hoor je liever: óók eens idioots lach
Of dat ik binnensmonds wat met je
meesmuil?

H.H. Polier
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Spijkers op Laag Water
Crypto-Maleis
Er zijn nog heel wat meer totaal vervormde Maleise woorden in het Nederlands. Zo
noemde de heer Van der Dussen baar, uit Maleis orang baroe datang; Koenen:
Europeaan die pas in Indonesië is. Het zal wel niet meer gebruikt worden.
Verder vermeldt hij pitsjaar van Maleis bitjara, spreken; Koenen: verouderd:
seinvlag.
Hij schrijft: ‘Een van de mooiste schilderijen van Willem van der Velde in het
Rijksmuseum is De Pitsjaring of Pitsjaren op De Zeven Provinciën, d.i. de krijgsraad
voorafgaande aan de Vierdaagse Zeeslag op het admiraalschip van Michiel de
Ruyter.’ Ook al weer verleden tijd dus. De heer Hanssen stuurt een groot aantal
woorden, maar alle zijn op één na duidelijk als Maleise woorden te herkennen voor
wie iets van deze taal kent. Die ene uitzondering is ‘kakken tekort’ - iets doen, ergens
heen gaan. Kakken komt van kaki = voet of been; wil dus zeggen ‘snel(voetig) iets
regelen’. Ik heb de uitdrukking nooit gehoord; misschien van de Marine afkomstig?
Wel ken ik een andere, waarvan ik aanneem dat het woord kaki daar ook in zit: Hij
kwam daar aankakken, meestal met de bijgedachte: te laat of te langzaam.
Tot slot als eigen bijdrage gutta percha uit getah pertjah, melksap van de pertjah
(rubber)boom. Ook al weer verleden tijd, geloof ik.
•
Wie wel eens een door een Vlaming geschreven boek leest, is daarin vast wel
het woord uitbating tegengekomen, waar wij exploitatie gebruiken. De
Noordnederlander zegt meteen: dat is Zuidnederlands; Koenen geeft het trouwens
ook niet in de 26ste druk. Maar laat ik het nu in NRC/ Hbld aantreffen, in een
hoofdartikel nogwel: een keurslijf dat de uitbating van hun netten frustreert (4/11/'81).
Een griffel voor de fraaie beeldspraak! Toch is uitbating veel leuker dan exploitatie,
of verbeeld ik me dat?
•
De heer Wikaart legt O.T. de vraag voor wat juist is: Ik werd er op gewezen, dat...
of Mij werd er op gewezen, dat...
Ik zeg niet zo gauw juist of onjuist, maar afgezien daarvan: de voorkeur verdient
natuurlijk Mij werd onder het oog gebracht of Mijn aandacht werd erop gevestigd,
of een synonieme term. Maar daar zal de heer W. niet tevreden mee zijn. Een
verklaring dus. Dat wijzen op - Charivarius heeft er honderdmaal op gewezen - is
een afschuwelijk cliché.
Ter zake. Overgebracht in de bedrijvende vorm wordt het zinnetje Hij wijst mij op
iets. De vraag is nu: is mij lijdend of meewerkend voorwerp? Het gevoel voor het
verschil tussen die twee is in veel gevallen niet scherp meer. Niemand maakt nog
bezwaar tegen De dames worden verzocht, terwijl het ouderwets-grammaticaal zou
moeten luiden (Aan) de dames wordt verzocht. Terug naar wijzen. Er bestaat verschil
tussen (aan) iemand iets wijzen en iemand ergens op wijzen. In het eerste geval
kan vóór iemand, aan geplaatst worden, in het tweede is dat uitgesloten. Iemand
is daar dus geen meewerkend maar lijdend voorwerp. Dat kan tot onderwerp van
een lijdende zin gemaakt worden en die operatie levert op Ik werd erop gewezen,
dat... Grammaticaal, maar mooi is anders.
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D. de Vries
Wageningen

Jeugdherinneringen (in Schevenings dialect)
Foebalklup S.S.S.
Jë, met jongens ùt de buurt (de mèsstrët, 'ëringstrët, douwmarie- en de zoetenstrët)
'adde we'n ège foebalklup.
Ons foebalveld was achter de batkapèl, toen dër noggien ùzen wazze. We ‘adde
gien koolpëlen; we leejen 'n për stienen neer. Dërtusse stong de kieper. Schùn voor
de kieper stongen twie beks met de-regge nër de kieper; de linksbek en de rechtsbek.
Dan stongen er drie jongens òk met der-gezicht nër de teugespeulers. Dat was de
'aaflinie. Rechts van de mit'aaf stong de rechts'aaf en links de links'aaf. Jë! Vèf
speulers wazze de voorlinie. De mitfoor ston-teugenover de mitfoor van de
teugenpartèj. Rechts van onze mitfoor stong de rechtsbinnen en dër weer nëst was
de rechtsbùten. En an de aare kant was de linksbinnen en de linksbùten.
Mèstal speulde we een freediekeetje. Ienstòjedegrës speulde we teuge jongens ùt
een aare buurt. Die zeëen, dat we schevelingse scheene schoppers wazze; wèj
adde gien schoenen an, maar speulde op onze ooblokke. As we der-ien teuge z'n
scheene schopte dan was het friekik. Rëkte je de bal met je 'antan, dan was het
'ens. Ging dat bèj de kool, dan kreeg je een pienantie. As onze mitfoor een pienantie
nam, dan kos 't wellis gebeure, dat de kieper van de teugespeulers niet-allien de
bal maar òk een ooblok om z'n ore kreeg. Òk bèj-'t-nemen van een korner vlooge
de ooblokken achter de bal an.

Commentaar
Uit dit stukje geschiedenis van vlak na de eerste wereldoorlog blijkt, dat wij als
straatjongens in onze primitieve voetbalclub alle Engelse voetbaltermen gebruikten;
soms wat verminkt omdat in ons dialect de h niet uitgesproken wordt. Het bleef
echter bij gesproken taal; de schrijfwijze speelde bij ons geen rol.
Nu, ruim 60 jaar later, zijn deze termen uit de sportrubrieken verdwenen, maar...
ondanks dat vind ik in een Nederlands zakwoordenboek (herdruk 1974) nog al die
woorden vermeld: keeper = doelman; free-kick = vrije trap; penalty = strafschop;
corner = hoekschop; back = speler uit de achterhoede; hands = toestand, waarbij
de bal met de hand is aangeraakt; halfback = middenspeler.

Conclusies
a. Onze woordenboeken blijven sterk aan het verleden verbonden.
b. Onze Nederlandse woordenboeken zijn meertalig. Het wemelt van vreemde
woorden.
c. Toch zijn gangbare woorden, zoals sociocratie, mondiaal, imme uppie en een
nauwkeurige omschrijving van het begrip ‘polarisatie’, er niet in te vinden.
Hoe denken we daar over?
D. Captein
St. Pastour, Frankrijk
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De puntjes op de ü...
Geachte uitgever,
Ter bevestiging van ons telefoontje over mijn pas verschenen boek kan ik u
meedelen dat de maat vol is. Ik eis een errata in mijn boek! Zo u weet heb ik overal
streepjes gezet in moeilijke woorden. En zo hoort het ook, want anders kan geen
hond het lezen, en de leerlingen nog minder. Daarom schrijf ik dus intra-uterien, en
niet dat maffe woord intraüterien, want dat slaat helemaal nergens op. Het staat
trouwens ook in Pinkhof, en die zal het toch zeker wel beter weten dan de eerste
de beste uitgever. Dat zet u dan maar in het errata en ook al mijn vakgenoten
verklaren u voor gek als u dat niet doet, bij voorbeeld dr. J. die zelf ook altijd overal
streepjes heeft gezet en die er ook niets van begrijpt, van die puntjes op de ü. Ik
had het in de drukproeven n.b. allemaal konsekwent verbeterd want de kopij was
best goed, en nu staat het er allemaal toch nog in. Reden waarom ik mijn beklag
doe en een errata eis.
Geachte auteur,
Neemt u van ons aan dat wij inzake ‘intraüterien’ danwel ‘intra-uterien’ ooit een
zeer bewuste keuze hebben gemaakt. Reeds sedert jaar en dag wordt er - overigens
in een zeer beperkte kring van terzake kundige taalpuristen - slag geleverd over de
juiste schrijfwijze van dergelijke samenstellingen. Ook de woordenboeken zijn het
in dit opzicht onderling lang niet altijd met elkaar eens (voorzover ze althans niet
klakkeloos van elkaar zijn overgeschreven). In de vijfde druk van Pinkhof leest u
(onzes inziens terecht) intraüterien, en in de zesde druk intrauterien (overigens ook
de term pessarium intrauterinum, hetgeen correct gespeld Latijn is).
Onze bureauredacteur beschikt met betrekking tot deze en gelijksoortige
superdetails van het schriftelijk taalgebruik in het algemeen en van de spelling van
bastaardwoorden in het bijzonder over een zeer uitvoerige documentatie. Er valt
een gloedvol betoog te houden waarom het aaneenschrijven van samenstellingen
als
acetylcoënzym, autoërotisme, autoïnterieur, beëindigen, blennoöftalmie,
coëfficiënt, coëxistentie, coïncidentie, colaëxtract, coöperatie,
deëmulgeren, diaävond, diepteïnvestering, diereëieren, dodecaëder,
drieëenheid, drieënnegentig, ereëscorte, etalageïnrichting, exoërytrocytair,
ferroöxyde, frequentieëenheid, galnoteëik, ganzeëi, gastroëlytrotomie,
gastroënteropathie, gecontraïndiceerd, geëest, geëtter, geïaa, geïnd,
gemeenteëigendom, geülcereerd, geürm, glycineëster, goudtellurideërtsen,
haaieëieren, homoerotisch, hydroëlektrisch, icosaëder, incoërcibel,
kaliumferroöxalaat, kinaächtig, klasseïndeling, koffieëxtract, kopraïndustrie,
kraaieëieren, kuddeïnstinct, kunstzijdeïndustrie, lenteëvening, lilaächtig,
marineïnstallaties, medeëeuwig, medeëigenaar, medeïngezetene,
meeëten, microörganismen, mimosaächtigen, monoaminoöxydase,
monoëthylamide, monoïdeïsme, naäapster, naäping, naëbben, naëggen,
naëten, naëtsen, neuroëndocrien, octaëder, olieëmulsie, olieëxport,
olieïnvoer, oppervlakteëenheid, orthoëpie, paraärticulair, pastaächtig,
planteëiwit, planteïvoor, pneumoëncefalografie, preëxistentie,
premieïnkomen, prozaächtig, radioëlektrocardiografie, ratteëgel,
reëngagement, reïncarnatie, reïteratie, resedaächtig, reticuloëndotheliaal,
roeënd, romboëder, ruimteïndeling, soloïnstrument, soloörgel, spieëind,
steenkoolenergieëenheid, steppeëzel, stereoïsomeer, tatoeageïnkt,
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tetraëder, theeëi, theeëmmer, theeëxporteur, toeëigenen,
trichoëpithelioom, tweeëndertig, vakantieënquête, vosseëend,
waardeërkenning, warmteëenheid, warmteëquivalent, warmteïsolatie,
wulpeëi, zebraächtig, zeeëend, zeeëenhoorn, zeeëgel, zeeëik, zeeëkster,
zeeëngel, zeeëngte, zeeëvenement, zeeëver, zestiendeëeuws, zoëven,
zonneëest, zonneënergie, zwaneëi en zijdeïndustrie
de voorkeur verdient boven het spellen van dergelijke woorden zonder trema (maar
wel aaneen), of voorzien van een koppelteken, of nog erger: in het geheel niet
aaneen.
Talloze samenstellingen zouden wij op niet minder dan vier manieren kunnen spellen
als wij onszelf geen beperkingen zouden opleggen: intraüterien, intrauterien,
intra-uterien en intra uterien. Dat het spellingdilemma waarvoor wij hier staan meer
is dan louter scherpslijperij zouden wij u aan de hand van honderden andere
voorbeelden uit onze dagelijkse uitgeverspraktijk en bovendien op grond van allerlei
tegenstrijdigheden in gezaghebbende Nederlandse woordenboeken kunnen
aantonen.
Op basis van deze theoretische overwegingen hebben wij gekozen voor consequent
(of zoals u wilt konsekwent) aaneenschrijven van alle qua woordopbouw normale
samenstellingen, waarbij dan in geval van zeer specifieke klinkercombinaties het
trema ons ten dienste staat ter markering van het begin van een nieuwe lettergreep.
Hiervan hebben wij u zoëven een paar voorbeelden gegeven. Het zal u niet zijn
ontgaan dat wij niet alleen de puntjes op de ï zetten (zoals het elke zichzelf
respecterende auteur en uitgever betaamt), maar evenzeer op de ä, de ë, de ö en
de ü, als de orthografie (hetgeen niet hetzelfde is als ‘het woordenboek’) zulks
vereist.
Natuurlijk kennen en erkennen wij ook het nut van het koppelteken. Dit blijft echter
uitsluitend voorbehouden aan volstrekt andere categorieën van woordgroepen en
samenstellingen, zoals Maas-Waalkanaal, maag-darmkanaal, 3-deurs (naast
driedeurs), 100-jarig (naast honderdjarig), geneesheer-directeur, patholoog-anatoom,
glas-in-loodraam, in- en export, postchequeen girodienst en dergelijke, en natuurlijk
aan het einde van een regel ter afbreking van een woord (volgens de regels ter
verdeling van de woorden in lettergrepen).
Voor mensen die dagelijks met hun neus in manuscripten zitten, zoals
bureauredacteuren van uitgeverijen, is het eigenlijk een gebiedende eis dat zij voor
telkens terugkerende spellingconsequenties niet van geval tot geval een oplossing
behoeven te zoeken, waarbij zij dan bovendien nog geacht worden voortdurend
rekening te houden met de spellinggevoeligheden van elke auteur afzonderlijk gevoeligheden die doorgaans in het geheel niet kenbaar zijn gemaakt en die dan
ook altijd te laat manifest worden. Nu eens betreft het een manuscript, dan een of
andere drukproef (strokenproef, opmaak, revisie), dan weer herdrukkopij.
Bepaalde vaste patronen bij het redactioneel voorbereiden van kopij bevorderen
de consistentie en hebben ‘naar de lezer toe’ ongetwijfeld ook een zekere
ortografisch-didactische waarde.
Bovendien is niet elke auteur, hoezeer hij zijn onderwerp ook moge beheersen,
even goed onderlegd in de grillen van onze taal. En ook woordenboekschrijvers zijn
maar mensen, hetgeen zij in hun lexica met grote volhardendheid schijnen te willen
bewijzen.
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J.H.G. te Boekhorst
bureauredacteur
Lochem
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Het gezegde & co.
Een ezelsbruggetje is een hulpmiddel om iets gemakkelijk te kunnen onthouden of
een bepaald soort vraagstukken op te lossen. Meneer Van Dale Wacht Op Antwoord
is er een. Of Flinke Burgers Eten Altijd Drop, of Geef Die Aap Een Bromfiets. Is er
in deze tijd van verzamelwoede, nu (blijkens informatie van de postgiro) zelfs
vingerhoeden en kikkerbeelden gespaard worden, iemand die ezelsbruggen
verzamelt? Liefst een met ook historische belangstelling? Gaarne zou ik met hem
of haar in kennis komen. Ik zou willen weten wie de bedenker is van 't kofschip.
•
De Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie, de werkplaats waar onder
andere het WNT, het grote Woordenboek der Nederlandsche Taal vervaardigd
wordt, heeft opnieuw een jaarboek samengesteld: overzicht van de jaren 1979 en
1980. Dit vijfde deeltje in de reeks geeft weer informatie over wat er gedaan is, wie
er werkt, hoeveel dat kost en meer van dergelijke dingen. Het is te bestellen door f
10,- over te maken op postrekening 25605 t.n.v. de penningmeester INL, postbus
132, 2300 AC Leiden.
•
Onlangs is verschenen: M.F. Steehouder & C.J.M. Jansen (red.), Taalbeheersing
1981. Lezingen op het VIOT-taalbeheersingscongres op 8, 9 en 10 september 1981
aan de Technische Hogeschool Twente, een uitgave van de Vereniging
Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT), Enschede 1981. De bundel heeft
250 pagina's en bevat 30 bijdragen op het gebied van taalvaardigheid,
argumentatietheorie, conversatie-analyse en taalbeheersing & psychologie. Het
boek is te bestellen door storting van f 30,- (inclusief verzendkosten) op giro 4159658
t.n.v. VIOT Utrecht.
•
Het adres van de Nederlandse Taalunie is met ingang van 20 april jl.:
R.J. Schimmelpennincklaan 12, 2517 JN Den Haag. Tel. (070) 469548.
•
Moeten Turkse en Marokkaanse kinderen die in Nederland wonen naast hun lessen
Nederlands, ook hun eigen taal onderwezen krijgen? Natuurlijk kun je ze, als ze
hier pas zijn komen wonen, niet van de ene op de andere dag overvallen met alleen
maar Nederlands. Maar na een poosje, als ze aardig op weg zijn het Nederlands
te leren, moet dan ook hun Turks van overheidswege op peil gehouden worden?
Minister Van Kemenade wierp een knuppel in dit toch al roerig kippenhok door
openlijk zijn twijfel uit te spreken. Behoud van identiteit moet voorop staan, zeggen
de voorstanders. Inderdaad gaat het niet aan, om mensen min of meer te dwingen
hun moedertaal prijs te geven. Aan de andere kant: tot hoever kun je dit redelijkerwijs
volhouden? Ik twijfel, neig ertoe Van Kemenade gelijk te geven. Al vind ik wel dat
hetzelfde departement niet tegelijkertijd kan knibbelen aan de Turkse lessen en aan
de extra lessen Nederlands voor buitenlandse kinderen. Wie twijfelt aan het nut van
het eerste, zal met verdubbelde inzet aan het tweede moeten werken.
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•
Een bericht uit Trouw van 22 februari:
‘Ook in het voortgezet onderwijs moet het Fries als verplicht vak worden ingevoerd
op de Friese scholen. Dat staat in een advies van een door de minister van onderwijs
ingestelde commissie. Het eindrapport van de commissie werd gisteren op het
provinciehuis in Leeuwarden aangeboden aan staatssecretaris Deetman van
onderwijs. Op de Friese lagere scholen wordt al enige tijd Fries gegeven. In 1986
komt de eerste generatie kinderen van de lagere school die zes jaar Friese les
hebben genoten. In dat jaar wil de commissie de verplichting van het Fries in het
voortgezet onderwijs “als een logisch vervolg” laten ingaan. De verplichting zou
volgens de commissie moeten gelden voor het eerste, tweede en derde jaar van
het lager beroepsonderwijs, mavo en havo en eerste tot en met vierde jaar van het
vwo.’
•
Gaandeweg krijgen we meer boeken en informatie toegestuurd. Het meeste daarvan
verdient een plaatsje in deze rubriek. En ik wil er ook graag over schrijven, maar
meer ruimte schijnt er niet te wezen. Iedere maand probeer ik het opnieuw, en lever
ik meer kopij in dan is toegestaan. Maar de redactie zet er dan weer meedogenloos
de schaar in. Zóveel, en niet meer. Daarom noem ik hieronder een paar boeken
met alleen maar hun prijs (voorzover bekend).
G.E. Booij, Generatieve fonologie van het Nederlands, Aula paperback 55, Het
Spectrum, f 29,50;
H. Crompvoets, Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig België,
Rodopi Amsterdam, f 130,-;
Wouter Wytnynck, Tijdnijd, Gaillarde Pers, p.a. De Walburg Pers, postbus 222,
7200 AE Zutphen, f 10,-;
J.G.M. Weck, In Contact met het werk van moderne schrijvers, deel 8, Maarten
't Hart, W. Versluys Amsterdam, f 12,-;
Frans J.A. Ballegeer, Idiomata Neerlandica, U.G.A., Stijn Streuvelslaan 73, B
8710 Kortrijk-Heule, België; Jan Stroop, Sprekend een Westbrabander deel 2,
Rodopi Amsterdam, f 25,-;
Jacques Hammes, Taal noch teken. Een studie over symboolvorming bij
zwakzinnig autistische kinderen, Swets en Zeitlinger, Lisse;
Moedertaalonderwijs en andere vakken, cahier 10 van de Didactiekcommissie
Nederlands, verzameld en samengesteld door Helge Bonset en Jan Sturm,
Wolters-Noordhoff Groningen.

J.M. van der Horst

Zuilair, een eenling?
Al enkele jaren geleden, rond 1975(?) is me het merkwaardige woord zuilair
opgevallen. Het is afgeleid van zuil in de betekenis van ideologisch-politieke richting
in Nederland.
Het woordenboek van Van Dale (1976) geeft bij zuil het leuke voorbeeld, dat
vermoedelijk uit de eigen koker van de bewerker komt: ‘elk meent zijn zuil een valk
te zijn’. Hij vermeldt echter nog niet zuilair, wel verzuiling e.d. In Koenen-Drewes
(1974) en Van Haeringen (1977) is evenmin zuilair te vinden. In een artikel in het
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(leraren-)Weekblad van het NGL (mei 1981, nr. 38, pag. 1696) trof ik een hele serie
woorden aan die bij zuil behoren in de zojuist vermelde samenhang.
Vooreerst de werkwoorden ontzuilen en herzuilen (= de toestand waarin die zuilen
functioneren opheffen, resp. weer invoeren.) In de genoemde tekst komt verzuilen
niet voor, hoewel het ook zeer gangbaar is. In een andere tekst werd het gebruikt
in de vorm van een als bijvoeglijk naamwoord ge-
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bruikt verleden deelwoord: ‘het verzuilde Nederlandse stelsel’ (afl. 40, pag. 1772).
Het ongewone van deze werkwoorden is, dat er geen grondwoord zuilen als
werkwoord naast staat. Het zijn parasynthetische vormingen, ook wel samenstellende
afleiding genoemd. Van de genoemde werkwoorden zijn vervolgens afgeleid de
zelfstandige naamwoorden: ontzuiling, herzuiling en verzuiling, die alle drie in het
genoemde artikel te vinden zijn. Hierbij sluit aan, en nu met een vóórvoegsel:
‘onverzuild naar de openbare school’ (pag. 1698). Op dezelfde pagina betekent het
onverzuilde zoveel als het neutrale. Ook personen kunnen aangeduid worden: ‘De
manier waarop... 200 verzuilden naar compromissen zoeken...’ (Weekblad nr. 40,
pag. 1772). Midden in het betoog (Weekblad nr. 38) is zelfs sprake van ‘zuilenaars’
waarmee spottend de aanhangers van het systeem van de Nederlandse zuilen
bedoeld worden. (Vgl. voor de gevoelswaarde: geweldenaars, moordenaars!)
Koenen-Drewes (1974) neemt ook nog de samenstelling zuilenbestel op, verklaard
als: ‘toestand gegrond op de drie zuilen’ b.v. ‘in de radio’.
In de hele serie blijft zuilair het vreemdste. De ‘zuilaire achterbannen’ zegt de
auteur van het artikel. Het wordt altijd serieus-neutraal gebruikt door voor- en
tegenstanders van de zuilen. Het vormt een ongewone verbinding van een zuiver
Nederlands woord met het Frans lijkende achtervoegsel -air (in het Frans: -aire).
Ik ken, behalve kwartair (in het Frans: quaternaire) geen afleiding van een ander
Nederlands woord met dit suffix. In de (bijna?) volledige lijst van achtervoegsels die
opgenomen is in de Spraakkunst van Rijpma-Schuringa-Van Bakel ontbreekt -air
(druk van 1968). Het komt ook elders niet voor in studies over achtervoegsels.
Even terug naar kwartair. Historisch beschouwd is het geen afleiding van een
Nederlands grondwoord kwart-. In het Woordenboek van de Nederlandsche Taal
vindt men: ‘Quartair bnw. en znw. onz. Uit hd. quartär, het eerst gebezigd door den
duitschen paleontoloog, H. Bronn, die het volgens een zuivere analogie heeft
gevormd bij hd. primär (uit fr. primaire)...’
Zo gezien is zuilair als afleiding voorlopig een eenling.
Of kent iemand een andere afleiding op -air met een Nederlandse basis?

F.K.M. Mars
leraar Nederlands, Den Bosch

Variëteit en variété
We moeten het maar niet zo over ons leger hebben als we onze krijgsmacht
bedoelen. Ik gebruik die woorden niet dagelijks, maar de heer H.J.E. van der Kop
in Den Haag, commandeur-vlieger b.d., maakt deze opmerking, en ik ben het met
hem eens. Marine, luchtmacht en landmacht (leger) zijn zelfstandige onderdelen
van de krijgsmacht.
•
In onze portefeuille bevinden zich nog wat aantekeningen van de heer F.H. Voorwalt
in Haarlem. Hij hoort in de ether vaak de uitdrukking kiezen voor in plaats van
eenvoudig kiezen of de voorkeur geven aan. Noem het maar Zuidnederlands,
waarschijnlijk met een gallicistisch kleurtje. En dan met name! De heer Voorwalt
hoort en leest vrijwel geen synoniemen meer. Ik ook niet: in het bijzonder, vooral,
in de eerste plaats lijken verboden te zijn. Media en sprekers, geef ons wat variatie!
•
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De media, die ik hier aanroep, hebben me weer stof tot nadenken gegeven. De
Telegraaf meldde, dat de reactor in Kalkar afgebouwd wordt. Ik besef het: een
gevoelig punt. Maar weet u zeker wat het betekent? Blijft die reactor staan of niet?
Is het nu echt niet doelmatiger, twee tegenovergestelde dingen niet met hetzelfde
woord aan te duiden, tenzij er geen misverstand mogelijk is?
Opvallend is de groeiende verwarring tussen hij-, zij-, en het-woorden. Een mooi
voorbeeld is punt; dat kan alle drie zijn. In Van Dale zie ik overigens 27 betekenissen
van dat woord. Maar waar het hier om gaat is de verandering van een hij- of zij-woord
in een het-woord en omgekeerd. Ik citeer: ‘De NDP noemt Krantel een blijvend
speerpunt voor de krantenuitgevers.’ Daartegenover: ‘Vorige week scoorde AZ '67
tegen FC Utrecht zijn duizendste doelpunt. De maker was Oberacher. De eerste
kwam van de voeten van Siem Tijm.’ Weten die beroepsschrijvers niet meer dat je
moet spreken van de speerpunt en het doelpunt?

Figuur is ook zo'n woord. Meer en meer wordt de vroeger bekende figuur een bekend
figuur. Dat is bedenkelijk, als we ons te binnen brengen hoe de heer het heer is
geworden. Het doopceel, het senaat en het termijn heb ik ook al gezien, en dan
zwijg ik nog over de aan de volkstaal ontleende genusaanduidingen als het matinee,
het soiree en het tournee.
•
Het juiste woord vinden onze journalisten ook niet altijd. Bij voorbeeld:
‘Het desastreuze besluit van FC Amsterdam-voorzitter Dé Stoop om de club op te
heffen is wel overwogen en verstandig geweest.’ Desastreus betekent: heilloos,
rampspoedig. Hoe kan een desastreus besluit weloverwogen en verstandig zijn?
Begin beklemtoonde, dat de Amerikaanse president de Israëlische nederzettingen
op de westelijke Jordaanoever niet onwettelijk had verklaard.’ ‘Onwettelijk’ wordt
weinig gebruikt; het betekent in het Noordnederlands: niet op een wet berustend.
De bedoeling was onwettig = in strijd met de wet. Niet hetzelfde dus, die twee termen.
En toen bij Noordwijk een blik met gevaarlijke tabletten was aangespoeld, las ik:
‘Ze hebben volgens het blik de onuitsprekelijke naam lithiumaluminiumhydrid.’ Nu
is onuitsprekelijk: zó geweldig dat het niet met woorden te zeggen is; het zal dus
wel onuitspreekbaar geweest moeten zijn. En als de man het woord wat had
geordend tot lithium-aluminium-hydrid (dat laatste is Engels voor hydride), dan had
hij daarin misschien twee metalen en een waterstofverbinding herkend; je kunt nooit
weten. Ik begrijp niet dat hij dat niet kan uitspreken.
•
Maar er is meer dat ik niet begrijp. Tenslotte heb ik ook de wijsheid niet in pacht,
hetgeen de meesten van u al vermoed zullen hebben. Ik heb het oog op de filosofie
rondom ‘niets is minder waar’ (OT, juni '81 en april '82). Dat kan naar mijn mening
hoogstens inhouden, dat er naast vele meer ware dingen (dan X) ook beweringen
zijn die even waar zijn (als X). Verder kom ik niet, maar X ziet er zo niet erg waar
uit. In het betoog van mevrouw Van Zwieten lijken mij de volgende conclusies onjuist:
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1. ‘alles is minder onwaar (dan X), dus X is waar’. Ik dacht dat X dan het meest
onwaar is.
2. ‘niets is minder goed (dan X); alles is slechter’. Nee, alles is beter, of op z'n minst
van dezelfde kwaliteit. De heer Nijveld ziet als tweede betekenis dat X erg waar is,
en dat het niet denkbaar is dat er nog iets is dat minder waar is.
Dan zou alles erg waar of nog erger waar zijn. Als die conclusie hout sneed, zouden
we de uitdrukking beter in de prullenmand kunnen gooien; ze zou onbruikbaar zijn.
Mevrouw Van Zwieten schrijft nog: ‘Het is naar mijn idee onmogelijk zonder enige
verklarende toevoeging duidelijk te maken of men wil zeggen dat iets zeer waar is
of juist helemaal niet waar.’ Als mijn aandeel in het sofistisch aandoende gefilosofeer
ernaast is, kan ik in elk geval nog verzekeren dat enige verklarende toevoeging niet
nodig is. De plaats daarvan wordt ingenomen door het spraakgebruik, dat
ondubbelzinnig is en dat beslist. De Romeinen kenden al het adagium ‘Verba valent
usu’; het spraakgebruik bepaalt de woordbetekenis.

M.C. Godschalk

Meer fout dan het meervoud
Contacten met buitenlanders zijn uit meer dan een oogpunt leerzaam: je leert van
het land, de gebruiken en als je belangstelling hebt voor talen kun je nogal wat
kanten op. Vooral als je partner inzicht heeft in zijn eigen taal. En dat moet gezegd:
de buitenlanders weten gemiddeld meer van hun eigen taal en zijn historie dan de
Nederlanders. Ze kennen meer van hun literatuur en ze schromen niet hun Keats,
Goethe, Rostand of Cervantes aan te halen.
Onverbrekelijk komt met buitenlanders de opmerking: hoe komt het dat jullie zo veel
talen spreken? Ik beantwoord dat meestal schokschouderend. Soms leg ik uit dat
‘talen kennen’ in een land dat aangewezen is op handel en koopvaardij, een conditio
sine qua non is. Negen van de tien keer valt ook de opmerking over onze vele
vreemde woorden. ‘Language pollution’ zei een Engelsman mij; maar ik moest hem
toch terugtikken met de opmerking dat het Engels ook barst van de Franse woorden.
Sterker: In hun bloedeigen Shorter Oxford Dictionary, hun steun en toeverlaat, zijn
van de eerste vier woorden er drie Nederlands! Zo loopt die discussie dood.
Franssprekenden beginnen altijd over de geslachten. Wij hebben une femme en
jullie? Een vrouw, antwoord ik dan. Vrouwelijk? Ja. Maar als bij ‘un homme’ mijn
vertaling ‘een man’ is, komt de mist opzetten. Geen verschil tussen mannelijk en
vrouwelijk? Ja, leg ik dan uit, maar dat hoor je er niet aan! Wij weten het, van binnen,
ha, ha! Zoals jullie weten dat la sentinelle altijd een man was, zolang het Franse
leger niet zo geëmancipeerd is dat ook vrouwen schildwacht zijn. Ik zwijg dan maar
over le vagin en la membre, sexuele essentialia van respectievelijk vrouw en man.
De volgende aanval geldt de verkleinwoordjes: kopje, schoteltje en ook borreltje,
want dat soort gesprekken vindt meestal in de bar plaats. Ach, is mijn commentaar,
we zijn maar een klein land, mogen we alsjeblieft. En ze zijn onzijdig. So einfach ist
das. En de meervouden? Dan zwijg ik en kijk in mijn glas...
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De vraag: hebben jullie die niet? brengt me terug in de werkelijkheid. Natuurlijk,
beste kerel, tegenwoordig tenminste wel, vroeger niet. Toen hadden we woorden
als ‘het optreden’, maar géén meervoud. Nu geeft de groep Luv zeker drie optredens
per week. Maar goed dat Golden Earring, BZN, Earth & Fire dus vroeger niet
bestonden! Hadden ze nooit meer dan één keer kunnen optreden. Maar gek is dat
‘optredens’ geenszins, we hadden ook al onderkomens en hebben nu ook beloftes,
opnames, methodes, Avrobodes, cassettes.
Es facil, zegt de Spanjaard, meervoud dus een -s?
Mijn gedachten dwalen af naar een mondeling verslag van een bijeenkomst waar
veel ‘menses’ waren, iets dat me vreemd voorkwam, omdat er bijna alleen mannen
waren. Toen dacht ik aan het herstel van een klassieke tweede naamval. Niets bleek
minder waar: gewoon weer een fout meervoud. Net als de bromfietser die onder
een auto kwam en met veel verwondings bleef liggen. Ja, ook aan zijn kops, zei
een aanwezige. Zeker een remplaçant voor een Duitse derde-naamvalsuitgang,
dacht ik.
Sindsdien leg ik mijn oors te luisteren: bij een wedstrijd worden veel ballons opgelaten
en bij de kloosters zijn veel uittredens. (Dat laatste zal wel veranderen; dat meervoud
is dan niet meer nodig.)
Voetbal speel je in periodes; die zijn ook op school, waar je vieren, vijven en
achtes haalt. Maar Piet is beter, want die haalt regelmatig tiens. Dat doen de
studentes niet meer, van beiderlei kunne niet.
We horen bij de laatste gasten aan de bar. Ook Van Dale brengt me op het slechte
pad; liefde heeft twee meervouden: liefden en liefdes, maar wat is het verschil?
knipoog ik tegen een blondje naast me.
Als ik naar m'n hotelkamer loop, realiseer ik mij dat we al enkele jaars met de
meervouden overhoop liggen. Maar taal is levend, niet waar, dus moeten we het
accepteren. Maar hoe vertel ik het m'n buitenlanders, en de kinders?

E.W. Hoonakker
communicatie-specialist
Oss
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Van Woord tot Woord
Aardbei
Jarenlang heeft Ti-Ta-Tovenaar geprobeerd om aardbeziën in kamelen te
veranderen, maar nooit is het hem gelukt. Eén keer gebeurde het dat een kameel
een aardbezie werd. Een ongelukje! En ook een beetje zielig voor de kameel.
Aardbeziën, aardbessen, aardbeien. Ze zijn er weer volop, deze heerlijke
schijnvruchten. Meestal als aardbei. Je zou eerder en vaker aardbes verwacht
hebben. De meeste beziën worden immers bessen genoemd. Beien zijn er minder
en beren komen helemaal sporadisch voor. Dit laatste is opvallend omdat
besvruchten in de ons omringende Germaanse talen over het algemeen juist met
een vorm met een -r erin worden aangeduid. In het Duits is er de bere zoals in
Erdbere, Brombere, in het Engels de berry, b.v. strawberry, raspberry en in het
Zweeds de bär, b.v. blåbär, vinbär.
Vormen als bes, bees (Zuidnederlands) en bezie zijn varianten van eenzelfde
woord. Van bere zou u dat misschien niet meteen denken, maar toch is dat wel zo.
De wisseling s/z-r is te vergelijken met die in was-waren en vriezen-gevroren.
Bes (+ varianten) is een echt Germaans woord. Bei is dat niet. Woorden op -bei
zijn dus in feite jonger. Bei is ontleend aan het Franse baie, dat zich ontwikkeld heeft
uit het Vulgairlatijnse baca, afkomstig van het Latijnse bacca. Bei is een typisch
Noordnederlands woord, een Hollands woord eigenlijk, waarbij Hollands in engere
zin moet worden opgevat.
Het eerste deel van aardbei is gemakkelijk te verklaren: een aardbei is een aards,
een laag-bij-de-gronds plantje. Ook in het Duits (Erdbere) en in het Zweeds
(jordgubbe) heeft bij het ontstaan van de samenstelling de plaats van het groeien
van de vruchtjes een rol gespeeld. Straw- (= stro) in strawberry is wat minder
eenvoudig te duiden. In een Engels etymologisch woordenboek staat dan ook: ‘The
reason for the name is unknown’. De enige andere -beien naast de aardbei die ik
uit mijn eigen taal(gebruik) ken zijn de aambei en de moerbei. Bij moerbei zou je
(ik althans) geneigd zijn te denken aan een bes die groeit in een moerachtige streek,
in een veenmoeras, aan een soort veenbes dus. Maar moer- in dit woord is een
vernederlandsing van het Latijnse morus = moerbeienboom. De plant kwam in de
Karolingische tijd naar het noorden. De eerste vermelding dateert uit 812.
Bij een aambei gaat het helemaal niet om een vrucht, noch om een schijnvrucht,
maar om een zekere vormelijke gelijkenis met een bes. Volgens de Sterreclame is
een aambei trouwens iets waarover je eigenlijk niet praat. Maar om even in ongeveer
dezelfde contreien te blijven: de Sterreclame zelf heeft nog nooit een woord gewijd
aan de schijtbezie. Misschien omdat het gebruik van een dergelijk natuurlijk
laxeermiddel niet erg voordelig kan zijn voor de farmaceutische industrie. Een andere
bes die haar naam heeft ontleend aan haar heilzame werking is de borstbezie, een
tropische bes, die goed zou zijn voor borstziekten.
Om weer terug te keren naar de woorden op -bei: braambei en vlierbei komen mij
niet vreemd voor, al zou ik zelf eerder braam en vlierbes zeggen. Maar als iemand
tegen mij zou beginnen over een vlaardebei, een hennebei, een kwetsebei of een
meiolderbei, dan zou ik echt niet meer weten waarover het gesprek ging. Een
kwetsebei zou ik associëren met een soort pruim, terwijl het een lijsterbes is. Ook
vlaardebeien en spreeuwbeziën zijn lijsterbessen. Een meiolderbei is een jeneverbes
en is dus te vergelijken met een dambezie. Een hennebei is een wilde framboos.
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Niet iedere bei is een bes. Heibei kan worden gebruikt in plaats van haaibaai. Er
wordt een ruwe, kijfzieke vrouw mee aangeduid. Het woord ligt dus - toevallig ongeveer in dezelfde sfeer als labbei ‘praatziek wijf’, dat is afgeleid van het
werkwoord labben. En een kobei is een ei: het ei van een zilvermeeuw.
Als je Van Dale moet geloven zijn er veel beziën. Vermeld worden o.a. de woudbezie,
de krakebezie, de haagbezie, de scharlakenbezie en de klapbezie. Geen van deze
beziën was mij bekend, tenminste niet onder dergelijke namen. In de
Middelnederlandse teksten die ons zijn overgeleverd kwam besie vrij veel voor. Dat
kan bij degenen die zich nog pas kort met zulke teksten bezighouden tot vervelende
vertaalfouten leiden. Zo is in de Esopet (in de fabel van de vos en de ooievaar) te
lezen: ‘Twine doestu, reinaert, als ic doe?’ / Sprac hi, ‘du lerest mi dit spel, / Besie,
canic mine lesse wel?’.
Als besie met ‘bes’ of met ‘druif’ wordt vertaald is men het spoor volledig bijster.
Hier moet men uitgaan van de gebiedende wijs van het werkwoord besien ‘bezien,
opletten’.
Aardbeziën smaken mij goed. Ik vind een aardbes erg lekker. Ik houd van een
aardbei, maar niet van een aardbij! Ik moet er niet aan denken om te worden
gestoken door zo'n zandbij. Of steken die soms niet?

Marlies Philippa

Reactie
Koekjes bij de thee
(Een heel erg nare geschiedenis)
De heer H.D. Vos heeft in het april-nummer van Onze Taal met de liefkozingen aan
zijn trouwe viervoeter mij wel vertederd, maar niet overtuigd, dat heel een ‘buigbaar
bijwoord’ zou zijn. Deze ‘hele lieve, ja zelfs erge lieve hond!’ is grammaticaal
gesproken fout: men is zich niet bewust een bijwoord te gebruiken.
Iets dergelijks kan zich voordoen bij bar. Iemand roept thuiskomend geërgerd uit:
‘Een bárre - vervélende lezing!!’. Evenals de aaitjes voor Bello verdoezelt hier de
scandering het feit, dat wij niet te doen hebben met twee nevengestelde adjectieven
als b.v. in een barre, snijdende wind of een zere, schrijnende wonde, maar met een
bijwoord + bijvoeglijk naamwoord als in: een bar snijdende wind of een zeer
schrijnende wonde. Zo ook bij hele of heel: De gastvrouw bood haar bezoekers bij
de thee een hele, lekkere koek aan (zelf nam zij een klein stukje).
Dat is heel andere koek dan: Zij bood hun een heel lekkere koek aan (zelf nam zij
een oud biskwietje). In het eerste der twee voorbeelden hoort tussen beide
nevengestelde adjectieven een komma te staan.

H. Reeser
oud-medewerker aan de Universiteitsbibliotheek
Amsterdam
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[Mededeling]
□□□□□
■ Malvinas en Falklands - dat is één pot nat en neerslag, maar hoe heten ze
eigenlijk? Tegen de tijd dat u het leest weet u er wellicht meer van dan ik thans. ■
Ik heb enige reacties binnengekregen op de vraag naar de ontraadseling van het
gedicht van Baudelaire, die ik de lezers in het aprilnummer voorlegde. Er kwam een
woordspeling in voor met de naam Van Swieten die ik niet vermocht te doorgronden.
Voor het volledige gedicht verwijs ik naar het genoemde nummer, maar ik herhaal
wel nog even de regels waar de kern van de woordspeling in zit: Sur la porte je lus
‘Lise Van Swiéten’ en Cette Eve qui contient en elle son rémède. ■ Een aantal lezers
tracht, wat ik zelf ook aanvankelijk probeerde, de zin van de regels te verklaren aan
de hand van de klanken van Lise Van Swiéten. ■ Mr. Veegens veronderstelde dat
er een toespeling op het werkwoord zweten in voorkomt. Dr. Ten Veldhuis dat we
moeten lezen Lise vend suie et tain, ook dr. Van Keep houdt het weer op een onjuiste
uitspraak van zweten, maar laat zijn visie begeleiden door die van zijn Franstalige
medewerkster Monique Boulet die meent dat we moeten lezen Lise vend suetten.
■ Bovengenoemde verklaringen zijn alle scherpzinnig geformuleerd, maar falen
mijns inziens waar het erom gaat te verklaren dat een minnaar of man zo gelukkig
zou moeten zijn, met het bezit van Lise. ■ P. van Groningen vindt de oplossing in
een vertaling van Lise Van Swiéten door Lise Benuitgeblust. ■ Alle verklaringen
komen tot dusverre op één punt overeen: een vrouw die onaantrekkelijke kanten
heeft (fysiek of in datgene wat ze verkoopt) is als het ware haar eigen
voorbehoedsmiddel. Men zal mij moeten toegeven dat een dergelijke grap op zich
vrij zwak blijft. En ook niet erg vrouwvriendelijk, maar ja, Baudelaire was dus ook
niet Belgvriendelijk, dus wat dat betreft... ■ Er zijn twee schrijvens binnengekomen
die de zaak wat mij betreft geheel duidelijk maken: Van Swieten is een geneesheer
uit de 18e eeuw, op wiens naam een middel staat dat bescherming tegen
geslachtsziekten heette te waarborgen. ■ Voor Baudelaire, syfilislijder, was deze
Lise Van Swiéten dus inderdaad zeer aantrekkelijk, en dat zonder enige ironie. ■
Mevrouw Steiner-Spork uit Den Haag vond de verklaring zo voor de hand liggend
dat ze niet begreep dat ik het niet begreep. ■ W. Gysen uit Dilbeek huldigt eveneens
de Gerard van Swieten-theorie, en ziet nog een mogelijk woordgrapje in Lise dat
wel zou kunnen staan voor lyse = waterige oplossing. Na al het onrecht dat
Baudelaire de Belgen heeft aangedaan èn de vrouwen kunnen we tot ons genoegen
constateren dat van de twee m.i. goede exegeten er één een Belg is en de ander
een vrouw. ■ Beiden zullen op passende wijze beloond worden. Een eervolle
vermelding tenslotte naar Monique Boulet (een Belgische vrouw) voor de meest
doordachte misser. ■ Een filosofisch probleem. Wat zou ontologiseren betekenen?
Afgaande op de gebruiksmogelijkheden van ont- kunnen we kiezen tussen ‘ergens
een oloog weghalen’ (vgl. ontvellen), ‘de oloog blootleggen’ (vgl. ontwortelen),
‘beginnen te ologiseren’ (vgl. ontwaken), ‘wegologiseren’ (vgl. ontvluchten), ■ Al dit
fiel-ologisch gezanik zou me niet te binnen geschoten zijn als het mij niet de laatste
tijd opgevallen was dat men het verschil tussen ontkennen en onderkennen steeds
minder kent. En waar zit dan het probleem, vraag je je af? Tussen onthouden en
onderhouden, tussen ontslapen en onder slapen, tussen ontstellen en onderstellen,
tussen ontsteken en ondersteken, tussen ontbieden en onderbieden weet iedereen
altijd een haarfijn onderscheid te maken. ■ Gesteld dat u een getrouwde man bent.
Hoe heet de man van uw eega? Juist, ego. Het is slecht voor uw ego, als haar
minnaar haar gade slaat. ■ Hoewel, als u er geen acht op slaat, komt alles misschien
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toch nog goed. ■ Sommige afwijkingen van de norm zijn moeilijk op het spoor te
komen. Volgens het woordenboek betekent riant vrolijk, bekoorlijk gelegen, en dat
toegepast op gebouwen. Aangezien het hier bijna altijd om villa's en landhuizen
gaat, heb ik sterk de indruk dat vele mensen het woord hanteren in de betekenis
van ‘ruim’. ■ Natuurlijk kan ik me vergissen, maar ik vrees toch dat weinig
taalgebruikers van een riante barak zullen spreken, al is die nog zo fraai gelegen.
Misschien dat we hiervoor het woord souriant in het leven moeten roepen. ■ En
tenslotte: als uw eega in zijn knollentuin is, dan bent u niet in haar nopjes. U bent
dus gewaarschuwd. En verwijt me later niet: had dat eerder gezegd.

P.C.U.d.B.
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[Nummer 7/8]
Dbarekoe...
De jongen heette Johnny, maar dat zal wel niet zijn ware naam zijn geweest. Het
was 1950, wij vormden een hecht kluitje lagere-schooljongens en wij waren bezeten
van alles wat uit de Engelse taalgebieden kwam overwaaien.
Onze blozende bewondering gold vooral Brits Voetbal (Middelsbro, Tottenham
Hutspot, Arsenal) en de Engelse Fiets (Ruts en Rellie). Johnny reed als enige
tienjarige Hagenaar op een echte Ruts en bezat bovendien een op de
Holland-Amerika-lijn varende broer die hem na elke reis van oogpuilende
Amerikaanse nieuwigheidjes voorzag, zoals Donald Dukken, Bubbelkum en Platen.
Johnny was, kortom, de bink van onze buurt. Hij liep en praatte anders dan wij, op
een manier die in de kringen van mijn tienjarige zoon thans als ‘wijs’ wordt
omschreven.
Ik kan mij niet herinneren dat wij destijds al een vaste kwaliteitsaanduiding hadden
waar we Johnny's gedrag mee bestempelden; applaudiserende voorvoegsels als
ape- en bere- kwamen pas later en ook heette Johnny nog niet ‘het einde’. Nee, wij
hadden eenvoudig geen woorden voor datgene wat hij uitstraalde, maar ieder van
ons voelde vagelijk dat dit wel eens ‘it’ zou kunnen zijn - Johnny hàd het.
Het waren de jaren van de ‘landjes’; met riet, brandnetels en zuring omzoomde, in
het midden platgevoetbalde veldjes waarop na verloop van tijd stapels bakstenen
verschenen en lange, van gaten voorziene ijzeren stroken die ze in twee sporen
aan elkaar vasthaakten zodat ze erover konden rijden met hun vrachtwagens, zonder
weg te zakken.
Als ze reden terwijl het regende bolden er na hun passeren blubberbobbels door
die gaten. Die ijzeren stroken waren nog van Engelse noodvliegvelden uit de oorlog,
wist Johnny. Johnny begon mij een beetje te veel te weten; Johnny moest niet zo
stoer doen. Die keer dat we een fredikeetje deden bij voorbeeld.
Ik kwam vrij te staan voor de jassenhoopjes van de tegenpartij en ik riep naar
Johnny, om de bal. ‘Voorzet Johnny!’ Toen punterde Johnny het leertje in mijn
richting terwijl hij riep: ‘Skipping men, skipping!’ Ik had dit woord nog nooit gehoord
en maaide over de bal heen. Mijn kwaadheid om de gemiste kans koelde ik op de
voorzetter. Ik rende op Johnny af en trilde woedend:
‘Wàt nou skipping men?’ Ik had Johnny nog nooit rood gezien, maar nu werd hij
het.
‘Nou gewoon’, grijnsde hij onzeker, ‘skipping is gewoon skipping. Je weet toch
zeker wel wat skipping is?’
‘Ach schei toch uit jongen! Je weet zelf geeneens wat skipping is!’
‘Oh nee?’
‘Nee!’
‘Mijn broer zegt het zelf, skipping. Skipping is toevallig een heel gewoon
Amerikaans woord.’
‘Een Amerikaans woord! En waarvóór is skipping dan het Amerikaanse woord?’
‘Ja, dat ga ik jou aan je neus hangen!’ ‘Okee, dan speel is niet meer mee!’
En ik galoppeerde woedend terug naar huis.
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Waarom was ik zo boos op die arme jongen met zijn onnozele skipping? Een deel
van mijn geprikkeldheid was het gevolg van Johnny's poging mij af te bluffen met
een niet bestaand woord, maar mijn woede werd in hoofdzaak bewerkstelligd door
het gevoel dat ik was buitengesloten van
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een zelfgemaakte jongens-geheimtaal, die mij tegelijkertijd opwond en afgunstig
maakte. Skipping.
Pas jaren later begreep ik dat Johnny dit zelfverzonnen, quasi-Amerikaanse woord
riep om er zijn gevoel van een tijdelijk geluksteveel mee uit te drukken; we waren
jong, de zon scheen en we stonden voor.
Vijf jaar na dat fredikeetje bezocht ik voor het eerst een One Man-show van Toon
Hermans, bij wie ik een met Johnny's ‘skipping’ te vergelijken, onomatopoëtiserende
gevoelsuitdrukking hoorde: als Toon Hermans halverwege een liedje duidelijk wilde
maken hoe lekker het leven hem zat, balde hij zijn vuisten aan weerskanten van
zijn gezicht en maakte hij een opgetogen piepgeluidje, dat ongeveer klonk als:
‘purrrrrrrrr’! Ik herkende het als de vertaling van de opwinding die je soms als kind
kon voelen wanneer je achterna werd gezeten. Van spanning en plezier liet je je
hart dan zo hoog mogelijk in je keel juichen.
Weer tien jaar later, rond, heebabberieba, 1960, begreep ik dat Johnny met
‘skipping’ wilde uitdrukken wat inmiddels ‘swingen’ heette.
Er bestaat geen Nederlands woord voor ‘swingen’. Van Dale komt niet verder dan
‘swing dansen’ en Koenen-Endepols geeft op: zwaaien, schommelen, zwenken,
zich draaiend, levendig, veerkrachtig bewegen, veerkrachtig lopen, dans bewegingen
maken; maar geen van deze werkwoorden drukt de lyrische tinteling uit die school
in Johnny's ‘skipping’. Wanneer een kind een magisch woord verzint dat zijn
ogenblikkelijke gelukzaligheid vertaalt, ‘swingt’ zo'n kind in het Nederlands. Johnny
swingde.
Als mijn dochter van acht haar leventje voelt swingen, heet de nieuwe hond
‘Poerkuntoi’. Ik vind ‘Poerkuntoi’ een puur Nederlands woord; in het taalgebruik van
klasgenootjes van mijn kinderen hoor ik de laatste jaren trouwens almaar minder,
swingend bedoeld doe-het-zelf Engels.
Heeft de televisie haar overwerk gedaan en is nu het punt van verzadiging bereikt
waarna ‘Engels’ zijn glans van stoerheid heeft verloren? Het lijkt erop.
Mijn zoon van tien was een jaar geleden lid van een zeer geheime en wijze club
waarvan de leden, bij het elkaar begroeten, een zelfverzonnen wachtwoord
uitspraken. Ik kan dit wachtwoord nu wel opschrijven, want de club is, door twee
gevallen van verhuizing, sinds een maand ter ziele. Dbarekoe, luidde het wachtwoord.
Dbarekoe. Dient zo swingend mogelijk te worden uitgesproken. ‘Wat betekent
dubbarekoe?’, vroeg ik mijn zoon, toen ik het voor het eerst hoorde.
‘Dbarekoe betekent gewoon zichzelf’, zette hij mij op mijn plaats, ‘dbarekoe is
dbarekoe.’
Ik wens u een zomer toe met heel veel dbarekoe.

Kees van Kooten

Juffrouw Mier, Bor de Wolf, Ome Joop enzovoorts
Dit stukje handelt over televisie. En dan speciaal de invloed die de televisie heeft
op het taalgebruik en de woordkeus van kinderen. Die invloed komt mede tot stand
doordat kinderen zinnetjes, uitroepen of geluiden imiteren of overnemen van bekende
televisiepersoonlijkheden.

Imiteren
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Bij imiteren is er sprake van het zo nauwkeurig mogelijk weergeven van stemgeluid
en zinnetjes die door die ‘televisiehelden’ worden gezegd. Het gegorgel van Ome
Joop bij voorbeeld (die man van de neuten, uit de Dik voor Mekaar-show van André
van Duin), of premier Van Agt, of Jos Brink, of Urbanus nabootsen. Imiteren om
iemand belachelijk te maken of om te laten horen hoe goed je het wel niet kan. Voor
die creatie van Ome Joop van André van Duin zijn een heleboel wedstrijden
uitgeschreven geweest, om te laten horen hoe goed Ome Joop kon worden
nagedaan. Veel kinderen kregen een prijs, maar veel kregen ook kaakkramp. Want
die stem van Ome Joop was toch echt niet gemakkelijk. Al die imitaties laten sporen
achter in het taalgebruik van kinderen. Want de Dik voor Mekaar-show is al lang
weg van de televisie, maar nòg hoor je overal: ‘Nee nou wordt-ie mooi!!’ of ‘Geef
mij maar een neut!’. Heel wat creaties van André van Duin waren trouwens geschikt
voor imitaties. Joep Meloen, Flip Fluitketel, meneer De Bok, meneer De Groot, Kers
Vers (echtgenoot van Lucie Vers); het houdt niet op.
Toch zijn op onze school meer VPRO-figuren in trek. Sjef van Oekel, Boy
Bensdorp, Jantje Vos, Ab, Cock en Cor van der Laak, de vieze man, Tedje van Es
en Jacobse, en de arme meneer Foppe vormen zo'n beetje het repertoire. Vooral
de maandag na een VPRO-uitzending van Koot en Bie of de Lachende Scheerkwast
gonst de hele school van zulke imitaties.
Bij lagere-schoolgangers zijn Ome Joop en Bert en Ernie van Sesamstraat de
voornaamste gangmakers. Waar ik vroeger graag naar keek was de Fabeltjeskrant.
Poppen met allemaal hun eigen stem, die ook nu nog door mij geimiteerd worden.
Momfer de Mol mummelde altijd en hield het meest van een ‘segaartje’. Bor de Wolf
met zijn melancholieke, huilende stem (‘Huuu!!’), vond ik altijd het grappigst. Maar
het liefst vond ik altijd Juffrouw Mier. Ze had een hoog stemmetje en riep altijd
‘Pieper-de-piep, allemaal stofnesten!’. En dan Gerrit de Postduif, met zijn
Amsterdams accent en... nee, nou dwaal ik te veel af.

Overnemen
Nu dan het overnemen van zinnetjes, zinsneden, uitroepen die door
televisiepersoonlijkheden gezegd worden. Dus zonder te letten op de stem, deze
gebruiken in je eigen woordenschat. Een mooi voorbeeld daarvan is het ‘reeds’ van
Sjef van Oekel. Dat hoor je overal. Omdat het een mooi stopwoord is, en het ‘zo
lekker in de mond ligt’. Of ‘Ik word niet goed,’ ook van Sjef.
Ook imitatie leidt tot overnemen. Als een kind duizend maal op het stemtimbre
van Ome Joop ‘Nee nou wordt-ie mooi!’ gezegd heeft, blijft-ie dat ook zeggen in zijn
normale taalgebruik.
Mijn mening is dat televisie inderdaad het taalgebruik van kinderen beïnvloedt.
Nu nog op een heel laag niveau, maar kinderen die nu geboren worden groeien
met televisie op. Is het schadelijk? De een zegt ja, en de ander nee. Het ene kind
doet niets liever dan televisie kijken, het andere volleybalt liever, of speelt liever
trompet. ‘Reeds’ zeg ikzelf ook regelmatig, en ik stoor me er niet aan. Televisie is
slecht voor je ogen of saai en slecht; maar toch hoop ik dat er eens een heel
belangrijke professor komt die zegt dat het kijken naar buitenlandse netten
bevorderlijk is voor het leren van vreemde talen. Dan kan ik nu nog even rustig
Derrick afkijken, want volgens mij is die man in die blauwe jas de dader.
Pieter Stroop
leerling Barlaeusgymnasium, klas 2d
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Reacties
Nieuwe maan in vertaling
In zijn artikel met de bovengenoemde titel (mei-nummer, blz. 55) komt de heer R.
Tweehuysen tot de conclusie dat het Nederlandse ‘nieuwe maan’ niet het Engelse
‘new moon’ of het Zweedse ‘nymåne’ is. In deel IX van het WNT, kolom 27 - het
deel verscheen in 1913 - leest men:
Nieuwe maan, thans aanduidende de phase waarin de maan voor de bewoners
der aarde onzichtbaar is, tusschen afnemende en wassende maan, beteekent soms
(o.a. in bijbeltaal) den dag waarop de maan weer zichtbaar wordt, en waarop eene
nieuwe maand wordt begonnen; verg. b.v.
gr. υονμηνία.
In het Nieuw Woordboek der Nederlantsche en Latynsche Tale van S. Hanot en
2

D. van Hoogstraten (1719 ) wordt onder het woord ‘man’ nog onderscheid gemaakt
tussen:
De tyd als de maan niet schynt, nieuwe maan; interlunium, en
De tyd van de nieuwe maan; neomenia; silentium lunae.
In onze eeuw laat men in de Nederlandse woordenboeken de tweede definitie
weg; men leest in de vierde uitgave van de Van Dale, die in 1904 verscheen:
Nieuwemaan: die stand der maan, waarin zij tusschen de aarde en zon staat en
aan de aarde hare donkere zijde toekeert.
Over dit weglaten van de tweede definitie in het Nederlands en in andere talen
deelt dr. T. de Groot van de Sterrewacht ‘Sonnenborgh’, Rijksuniversiteit Utrecht,
mij het volgende mee:
‘Nieuwe maan, new moon, Neumond, nouvelle lune, luna nuova, betekent in al
die talen hetzelfde: de maanfase (tijdstip), wanneer maan en zon, vanuit de aarde
beschouwd, in dezelfde richting staan. De maan is dan onzichtbaar doordat de zon
alleen de achterkant verlicht.
Een paar dagen daarna ziet men aan de vroege avondhemel een smal sikkeltje
verschijnen. In een primitievere denkwereld dan de onze zeer geruststellend: nadat
de oude maan verdwenen is komt er gelukkig weer een nieuwe. Vandaar de
verwarrende bijbetekenis is sommige talen van jonge maan. “Bij het licht van de
nieuwe maan” is, althans in het Nederlands, alleen in een komische context te
gebruiken.
Webster geeft de goede betekenis van “new moon”, met als tweede betekenis:
het dunne maansikkeltje vlak na “new moon”. De Oxford Concise Dictionary geeft
alléén de tweede betekenis en is dus op zijn zachtst gezegd onvolledig. Het kan
zijn dat de Zweden en Noren deze tweede betekenis “verlengd” hebben tot voile
maan. Alleen dan is het mogelijk iets in het licht van “nymåne” te zien. De Zweden
kennen gelukkig ook de eerste betekenis! Zie bijvoorbeeld Astronomie door de
Zweedse hoogleraar Ake Wallenquist (Stockholm, 1958), blz. 75.’
Uit deze geciteerde brief van dr. T. de Groot blijkt dat de omschrijving van ‘nieuwe
maan’ in de Van Dale vaktechnisch geheel juist is geformuleerd. De Nederlandse
‘nieuwe maan’ blijkt werkelijk het Engelse ‘new moon’ of het Zweedse ‘nymåne’ te
zijn.

C. Kostelijk
gepensioneerd leraar Nederlands
Anna Pauwlona
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Al(s)maar
Op bladzijde 58 van het mei-nummer vraagt de heer D.J. Boerman om een verklaring
van de s in alsmaar.
Het antwoord op zijn vraag staat in ‘Resten van een Taal’ (woordenboekje van het
Nederlandse Jiddisch) van H. Beem, uitgeverij Van Gorcum (1975). Onder ‘als’ staat
het volgende:
als telkens; Middelhoogduits allesz; overgegaan in de Nederlandse volkstaal: als
maar.
De fout is dus eigenlijk iets wat lijkt op een pleonasme. Het Jiddische woord ‘als’
betekent (bijna) hetzelfde als het Nederlandse woord ‘almaar’ en wordt vervolgens
samengetrokken tot een nieuw woord ‘alsmaar’.
Ik vind dit, vanwege bovenstaande achtergrond, overigens wel een aardige fout. Ik
denk dat de veronderstelling van de heer Boerman juist is. Alsmaar ligt iets
makkelijker in de mond dan almaar.

C. Gouw
Schiedam

Taalkundige wanprodukten
Ik vind dat de redactie dient te verhinderen dat taalkundige wanprodukten als die
in de rubriek Reacties onder het opschrift ‘Politiek in Onze Taal?’, van het
mei-nummer zijn opgenomen, worden afgedrukt.
Zowel H.C. Labrie als de woordkunstenaar J.A. Noord mans gebruiken in hun
reactie en contra-reactie zinswendingen en constructies die het predicaat ‘onze taal’
niet verdienen.
Voorbeelden:
Labrie: ‘... verzeilt in een niet goed uitgevoerde beeldspraak.’
Vraag: Hoe ‘verzeil’ je in een beeldspraak?; hoe ‘voer’ je een beeldspraak ‘uit’?
Labrie: ‘... tegen de aan de aan de heer Kok toegeschreven uitspraak verbonden
conclusie...’
Vraag: Wie heeft er zin in de in de zin ingekapselde constructie?
Noordmans: ‘... zou deze toespraak van een andere woordkeus getuigen.’
Vraag: Wat kan wel het ‘getuigen van een woordkeus’ betekenen? Bedoelt de
schrijver wellicht dat hij een andere woordkeus gedaan zou hebben; waarom schrijft
hij dat dan niet?
Noordmans:‘De register-accountant zou dan verplicht gesteld kunnen worden
informatie over de diverse bedrijven aan de O.R. en de vakbonden te geven, welke
zij anders niet verplicht waren te verstrekken.’ Vraag:
1. Wat is het verschil tussen de (niet-bestaande) register-accountant en de (bij
wet ingestelde) registeraccountant?
2. Wat is bedoeld met ‘verplicht gesteld kunnen worden’; is dat wat anders dan
‘verplicht kunnen zijn’? Als er geen verschil is, waarom dan de ingewikkelde vorm?
(Ik ga voorbij aan de inhoudelijke illogica, dat ook de niet-in-overheidsdienst-zijnde
burger bij wet tot allerlei zaken verplicht ‘gesteld’ kan worden.)
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3. Wie zijn de ‘zij’ die ‘anders niet verplicht waren (informatie) te verstrekken’?
Registeraccountant (bedoeld is: registeraccountant) staat in het enkelvoud, zodat
die ‘zij’ daarop bezwaarlijk kan zijn betrokken.
Noordmans: ‘... de heer Kok als pars pro toto voor de vakbeweging.’
Vraag: sinds wanneer is het aanvaardbaar om de stijlfiguur ‘pars pro toto’
toepasselijk te verklaren voor een persoon die als exponent van een beweging
optreedt?
Noordmans: ‘... aan de hand van een... slogan... lopen.’
Vraag: Wat moet men zich voorstellen bij ‘de hand van een slogan’? Hoe loop je
aan die hand?
Openbaarmaking van onzuivere beeldspraak en kromme taalconstructies in Onze
Taal, doen onze taal geen goed; integendeel.

A.B. Frielink
registeraccountant, Amsterdam
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Antwoord op e-vraag
Over het wegvallen van de e van het bijvoeglijk naamwoord in gevallen als het
schitterend harnas, het ministerieel bestel, het stedelijk ziekenhuis enz. (zie
mei-nummer, blz. 56) wil ik de heer Jongkees het volgende antwoorden.
Naar mijn mening wordt de e van het bijvoeglijk naamwoord zeer vaak ten onrechte
weggelaten. Als het ‘waarom’ zie ik alleen maar: gemis aan taalgevoel en/of gebrek
aan taalkennis, of gewoon slordigheid. Overigens ook weer leidend tot taalverwarring.
Na het bepaalde lidwoord is de e onmisbaar bij alle geslachten: het schitterende
harnas, het zuivere gevoel, de grote regelmaat. Een soortgelijk voorbeeld als ‘het
schitterend harnas’ (moet dus zijn: schitterende) is de titel van het bekende boekwerk
‘het briesend paard’ (moet zijn: briesende).
Alleen na het onbepaalde lidwoord komt bij onzijdig geen e voor: een schitterend
harnas, een briesend paard enz. Bij mannelijk en vrouwelijk wel: een uitgebreidere
taak.
Uitzondering op deze regel treedt op bij vaste benamingen. Als een ziekenhuis
officieel ‘Stedelijk Ziekenhuis’ (zonder lidwoord) heet dan spreken we van het
Stedelijk Ziekenhuis. Juist is ook: het bijvoeglijk naamwoord, het zelfstandig
naamwoord (eveneens vaste begrippen), maar het stedelijke bestuur, het zelfstandige
optreden.
Dat dit foutieve gebruik vooral tegenwoordig voorkomt geloof ik niet. Ik herinner
me, dat ik als h.b.s.-er (ruim een halve eeuw geleden) het al als probleem aanvoelde
en daarom navraag deed. Het antwoord, dat mij gegeven werd, loste geloof ik het
probleem niet op. Taal-onverschilligheid is niet iets nieuws.

H.J. Cramer
gepensioneerd ambtenaar, Rolde

Apostrofitis
Schrijver A.B. Frielink (mei-nummer, blz. 57) vraagt zich of waar de gewoonte
vandaan komt om allerlei meervouden met apostrof-s te schrijven, ook waar de
uitspraak dit niet nodig maakt. Ik geloof dat dit verschijnsel louter op onwetendheid
berust. Wetend dat -itis de afleidingsuitgang in Griekse woorden is waardoor een
ontsteking wordt aangeduid van dat gene wat het stamwoord noemt, zou Charivarius
deze affaire kortweg hebben voorzien van het opschrift apostrofitis.

Dirk L. Broeder
De Bilt

Het glazen muiltje van Assepoester
In het mei-nummer van Onze Taal zie ik dat ook mijnheer Van Dale zich in een van
de versieringen van zijn woordenboek bemoeid heeft met het glazen muiltje van
Assepoester.
Zelf hoorde ik in 1965 voor het eerst van het meningsverschil over dit schoeisel
en omdat ik als technicus graag naga of beweringen met feiten kloppen bezocht ik
bij een verblijf in Parijs, enkele jaren later, de Nationale Bibliotheek. Daar was men
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wel wat beschaamd, dat men niet over het originele manuscript beschikte, maar ik
mocht wel de eerste druk van het verhaal van Assepoester inzien. Van de titelpagina
daarvan heb ik ook een fotokopie meegekregen en daarop stond wat ik zocht.
Zoals ik al dacht hadden alle wijzen het steeds beter geweten dan Perrault zelf,
want de titel van Assepoester's verhaal luidt in de eerste druk: ‘Cendrillon ou la
petite pentoufle de verre.’
Voor mij was dat overtuigend genoeg en het is toch eigenlijk merkwaardig dat
men wel gelooft dat een pompoen verandert in een gouden koets, dat zes muizen
in paarden, zes hagedissen in lakeien veranderen, dat een rat in een koetsier
verandert, maar dat men niet gelooft dat een fee iemand glazen muiltjes kan
schenken, die nog goed draagbaar zijn ook. Vergeet men dan ineens dat het een
sprookje is, en dat in sprookjes alles mogelijk is?
Maar wanneer er in het origineel ‘verre’ staat is het nog merkwaardiger dat
mijnheer Van Dale rustig schrijft: ‘... hierin is “glazen” een verkeerde vertaling van
Fr. “vair” (la petite pantoufle de vair), d.i. hermelijn, dat verstaan werd als “verre”
glas.’
Overigens hebben ook bewerkers van de sprookjes, waaronder Madame de Staël,
het vaak beter geweten dan Perrault zelf, en ‘vair’ geschreven voor ‘verre’ omdat
ze dat blijkbaar beter vonden. Het ei en de hen!
Edward Altham (A propos d'une erreur littéraire, Mercure de France, 1 juli 1934)
merkt zeer terecht op: ‘Niets verhinderde Perrault om “vair” te schrijven, maar hij
heeft het niet gedaan.’

M. Hugenholtz, Roden

Foutieve samentrekking?
In het april-nummer van Onze Taal, pagina 42, stelt W.A.B. van de Laar de vraag
of een samentrekking als ‘donderdag (...) sta ik in de (...) boekhandel en blader in
het boekje [volgt boektitel]’ wel goed Nederlands is. Hij vindt hierover in mijn
proefschrift geen uitsluitsel, zegt hij.
Ik geef toe dat ik er mij ter plekke niet met zoveel woorden over uitgelaten heb.
Maar mijn redactionele stelregel in de behandeling van normatieve vragen was
‘geen bericht, goed bericht’. Ik vond - en vind - dit snort samentrekkingen dus goed
Nederlands.

D.M. Bakker
hoogleraar taalkunde
Vrije Universiteit Amsterdam

Assepoester en de beste breister
Au, au, ik kom vingers te kort om alle tikken te incasseren die lezers me naar
aanleiding van het artikel ‘Vertalen voor Europa’ (mei-nummer) hebben gegeven.
Ik had op gezag van Van Dale beweerd dat de muiltjes van Assepoester in de
oorspronkelijke Franse tekst van hermelijn (vair) waren en dat een domme vertaler
daar glas (verre) van had gemaakt. Maar wat blijkt nu?
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a. Vair is niet het bont van de hermelijn, maar van eed ander dier. Volgens de meeste
bronnen is het de grijze eekhoorn of petit-gris, maar dat doet er intussen niet meer
toe want
b. de verwarring tussen verre en vair is helemaal niet bij het vertalen ontstaan.
Er zijn namelijk zowel Franse teksten met het ene als met het andere woord in
omloop. Maar ook dat is van geen belang want
c. de schrijver heeft zelf de spelling verre gebruikt en dat was geen vergissing.
Zijn glazen muiltjes vormden de voortzetting van een bestaand sprookjesmotief.
De meest afdoende aanval op deze driedubbeldikke bierkaai kwam van ir. Hugenholtz
die verder is gaan kijken dan Van Dales neus lang was en in Parijs een exemplaar
van de eerste druk heeft opgespoord. Een indrukwekkend staaltje van ‘veldwerk’
waarvan het verslag op deze bladzijde is afgedrukt. Hulde!

H. Cohen, Brussel
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Lettergrepen hebben functie bij spellen
Anders dan in vele andere talen, hebben lettergrepen in onze taal een functie bij
het spellen.
De klinkers in ‘haak’ en ‘oog’ worden probleemloos naar de klank gespeld, maar
dat kan men van de a en de o in ‘haken en ogen’ al niet meer zeggen. Dan komen
dus on ze spellingregels aan de orde.
Het is te betreuren, dat men daarbij lettergrepen een rol heeft laten spelen.
Daardoor is het nodig, om van ieder woord de lettergrepen te leren, om open en
gesloten lettergrepen te kunnen onderscheiden. En dat in een tijd, dat vele
zetmachines alle lettergrepen aan hun elektronische laars lappen en woorden op
de meest vreemde wijze afbreken aan het einde van een regel.
Lettergrepen moet men leren door het ritme in de woorden te herkennen. Vooral
de visueel woordblinde kinderen, die niet kunnen spellen vanuit een goed
woordbeeldgeheugen, moeten hierin extra geoefend worden bij het leren schrijven
van onze taal. Men veronderstelt, dat hun goede vermogen tot logisch denken dan
zoveel mogelijk wordt ingeschakeld. Maar ieder kind verwacht na: leer-ling, ook
leer-aar, leer-aar-es.
Waar blijft de logica, als het dan moet worden: leer-ling, le-raar, le-ra-res. Moet
die r opschuiven, om voor voldoende open lettergrepen te zorgen om de taalregel
te laten kloppen?
Iets dergelijks ziet men met de t in haat-te en ge-ha-te en de d in wreed-aard
naast wre-de enz. enz.
Het is duidelijk, dat men eerst de spelling moet kennen, om daaruit de lettergrepen
af te leiden en niet andersom! Als kinderen de lettergrepen horen van woorden als
b.v. pakken en hebben, dan vinden ze zoek-ken ook veel beter klinken en de kans
is groot,

Spelfouten door verkeerd bepaalde lettergrepen.

dat ze ook zoekken gaan schrijven evenals boerrin, heelle, soeppel, bedenkken,
sierraad, enz. enz. Ook hier speelt woordbeeldkennis toch weer de hoofdrol, want
anders wordt de taalregel een nieuwe foutenbron.
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En wat is logischer, ver-e-nig-ing of ver-een-ig-ing?
Men moet beseffen, dat alle taalregels met hun uitzonderingen zouden kunnen
vervallen, als we zouden spellen volgens het principe: één klank ééen schrijfwijze,
zoals b.v. bij stenografie wordt toegepast.
Zelfs woordblinde kinderen zouden dan binnen een jaar vrijwel foutloos kunnen
leren schrijven en voor niemand zou de spelling nog een bron van faalangst kunnen
zijn. Bovendien zouden

Spelfouten als gevolg van het lettergrepen moeten leren. Dictee van een 10-jarige jongen,
die al in de vijfde klas zit.

we onze 21.000 blinde landgenoten dan pas goed kunnen help en met de
elektronische voorlees-apparatuur, die letters direct omzet in klanken. Utopie?

B.P. Visser
arts
Noorden
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Basic Dutch wordt 't helemaal
Een vóórinformatie
Onze (liever onbekend blijvende) Progressieve Taalspektakel-analist (hierna
genoemd PTS-analist) en ik vinden, dat wij ondermeer dankzij Onze Taal hele
Progressieve Verbeteraars Nederlandse Taal (PVNT's) zijn geworden en duidelijk
als zodanig dienen over te komen, willen we onze geloofwaardigheid behouden.
Met name door ondermeer telefonies er indringend blijk van te geven, dat wij op de
hoogte zijn met het nederlandse taalgebeuren in haar totaliteit.
Daarbij is een wederzijdse kontrole ingebouwd van ‘Je gaat in de fout. Ik dacht, dat
je nou bepaald géén progressief nederlands meer hanteert.’ Hoe we die gaan
invullen? Nou, dat is dè hamvraag.
Antwoord: (a) door onze persoonlijke telefoongesprekken op een aantal
geluidsbandjes vast te leggen. Door die samen krities te beluisteren. Uiteindelijk
óók door periodiek op een rij te zetten hoe we taaltechnies bewust tegen elkaar en
tegen ons zelf zitten aan te kijken: de inventarisatie van een situatie met name.
Zonder emotionele lading uiteraard. Centraal staat het weergeven van de
werkelijkheid aan de basis.
Nou ja, dat is een gigantiese opgave, welke een hele zorgvuldige aanpak vereist.
Wat vaak een hele grote hoeveelheid tijd neemt. Er zit een levensgrote kans in, dat
er dan een aantal problemen gaan spelen en we dus tegen één of meerdere
knelpunten aan gaan lopen. Nou, die vragen dan om een oplossing en kunnen
zodoende binnen de kortste keren zich gaan ontwikkelen richting hete hangijzers.
De filosofie is nou niet om te gaan dweilen met de kraan open, maar om
daadwerkelijk op alle taalfronten terreinwinst veilig te stellen. Stééds de meest ideale
èn meest volmaakte woordkeuzes te maken in de sfeer van het reeds voorliggende
brede Konsept Sanering Nederlandse Taal (KSNT), welnu, dat blijkt echter nog
géén haalbare kaart. Nou, ondanks dat gaan onze PTS-analist en ik er bikkelhard
tegen aan!
(Uw spontane applaus graag.)
In de loop der tijd zijn er dus een groot aantal telefonades van ons op een aantal
bandjes opgenomen. We hebben er nou een keus uit gemaakt, waar ik me heel
goed in kan vinden. Nou, die keus ga ik in het navolgende overbrengen naar u toe.
Waarom? Dat is nou de tweede hamvraag.
Antwoord: in de eerste plaats om u het zelf inschatten mogelijk te maken van een
aantal realiteiten welke er op dit vlak liggen. Let u er straks met name op hoe een
tweetal binnen het kader van het KSNT getrainde PVNT's (waarvan één een
PTS-analist is) hun persoonlijke gedachten routinematig verwoorden: met telkens
hèt specifieke eindresultaat, dat deze boodschappen uiteindelijk optimaal overkomen.
Alsof er sprake is van een aantal ekstreem geloofwaardige signalen uit de meest
perfekte monitor bijvoorbeeld. Nou komt 't:
Onze (nogmaals: liever onbekend blijvende) PTS-analist belde me dus en zei van
‘Hoei! Jij was bepaald één héél úúr in gesprek. Weetje wel? Nou, ik heb moeite met
zo'n gegeven.’
Ik legde hem uit van ‘Haai! Nou ja, mijn telefoon staat alsmaar roodgloeiend. Een
aantal supporters van Basic Dutch hangen eraan de lijn. Nou, domweg vragen hun
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een stuk inspraak ten aanzien van de planning rond de opbouw van onze Voorstellen
Verbetering Taal. Dat staat vandaag-de-dag centraal. Dat is in. Volgens mij kan je
dat niet wegzwaaien. Daarnaast zijn er gewoon ook een aantal fans met stukjes
eigen inbreng.’
Toen vroeg onze PTS-analist van Wanneer ga je nou die Voorstellen eens-een-keer
bij J.R. op tafel leggen? 't Is alweer voor zo'n tiental dagen geleden, dat we ons 't
laatst hebben beraden met name betreffende een aantal facetten en aspekten inzake
Basic Dutch welke toen centraal stonden. Weetje wel? Gelijk zijn de knelpunten op
zich toch ook metéén opgelost?
Waarop ik aarzelend stelde van ‘Ja, maar... eh... Nou zeg, je moet me nou wèl een
stuk méér ruimte laten, makker.’
Onze PTS-analist vroeg daarop geïrriteerd van ‘Waarom eigenlijk?’
Ik antwoordde rustig van ‘Een goede vraag. Nou, omdat ik nodig ondermeer een
aantal centrale uitgangspunten op een rijtje moet gaan zetten. Voorop staat nou het
maken van een evaluatie waar wij ons hopelijk goed in terug kunnen vinden. Nou
ja, en dan eerst kunnen we gericht aktie gaan nemen. Daarbij moet uiteraard van
verschillende invalshoeken aan dit gebeuren worden gewerkt.’
Ongeduldig vroeg toen onze PTS-analist van ‘Wanneer is dat nou afgerond, man?
Neemt dat überhaupt èrg véél tijd?’
Hardop dacht ik toen van ‘Nou nee, maar allereerst ga ik eens-een-keer lekker
onderuit, gewoon, met vakantie. Cruisen, relaxen, op een sloependek liggen en
zo...’
Jammer genoeg jankte toen onze PTS-analist van ‘Nou zeg, dan zie ik dat niet meer
zitten. Wèl zit 't er volgens mij heel konkreet aan te komen, dat... eh...’
Ik vroeg verbaasd van ‘Wat zit er nou aan te komen?’
Onze PTS-analist zette daarop uiteen van ‘Nou, dat er door jou een stuk
besluitvorming op de tocht gaat komen te staan. Ondanks dat uitgerekend jij 't bent
die er alles van weet, met name hoe hard ik wel ooit ertegen aan ben gegaan. Maar
we gaan nou niet met elkaar uit de boot vallen, man!’
Verbolgen galmde ik van ‘Wat krijgen we nou? In eerste instantie heeft deze jongen
direkt het voortouw genomen door een veelheid van meest belangrijke Voorstellen
Ver betering Taal te lanceren. In hun totaliteit ontzettend belangrijk. Zo mag jij 't
ècht wel duidelijk stellen, makker.’
Onze PTS-analist jammerde toen van ‘Nou ja, maar ik zit nou in eerste instantie
voor het blok kwa planning. Zo raak ik mooi tussen wal en schip. Weetje wel? Jij
hebt onze relatie al eens-een-keer eerder op een laag pitje gezet. Een mooie
afknapper, man. In plaats van zulke hele duidelijke zaken nou planmatig op korte
termijn af te ronden.’
Waarop ik koeltjes reageerde van ‘Nou zeg, er is er altijd wel één die jij als een kat
de gordijnen probeert in te jagen. 't Is jouw typiese aanpak waar dit soort zaken
spelen. Maar wat volgens mij geen hout snijdt, makker.’
Kwaad snauwde toen onze PTS-analist van ‘Zo'n lullige aantijging pik ik niet!
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Daar ga ik ontzettend van over mijn nek! Weet je wel? Ergens knalt dat
gegarandeerd! Voor mij hoeft 't dan niet meer!’
Geschrokken suste ik toen van ‘Nou, kalmeer alsjeblieft. Onze planning is nog niet
voor de volle honderd procent naar de knoppen wanneer mijn denken eens-een-keer
anders ingevuld gaat worden als het jouwe. Zó hard gaat Basic Dutch nou ook
alweer de vernieling niet in, makker.’
Toen zei onze PTS-analist vredig van ‘Oké, Nou dan, voor wat die cruise van jou
betreft, ben je volgende maand pakweg rond de vijftiende alweer
terug-van-weggeweest? Kan je dat maken, man?’
Ik antwoordde van ‘Nou ja, op dit moment mag ik stellen, dat die termijn haalbaar
is. Maar ondertussen bestaat er wèl de afwezigheid van een mogelijkheid om...’
Hier liep het bandje af. Ik beperk me alleen maar tot het geciteerde uit één van onze
opnames. Want plaatsgebrek noopt me op dit moment om eerst in een volgend
nummer van Onze Taal stil te moeten gaan staan bij een aantal tema's, die met
onze PTS-analist telefonies op een rijtje werden gezet, zoals Basic Dutch op zich
met haar supporters, J.R. met ons orgaan en ga zo maar door.

Hans Kielich
vertaler
Hengelo
(Wordt dus vervolgd.)

Haar bij politieke partijen
Het gebruik van de voornaamwoordelijke aanduiding (zijn, haar of hun) wil nog wel
eens mis gaan in kranten, week bladen of in voorlichtingsmateriaal. Vooral het
‘verkeerd’ gebruik - haar terugverwijzend naar een mannelijk of onzijdig woord - zet
soms pennen in beweging. Zelfs een kwaliteitskrant als NRC/Handelsblad wordt
geplaagd door zich verschrijvende journalisten, getuige een ingezonden brief van
A.H. Kist uit Amsterdam die schrijft: ‘Terwijl de strijd op het -d-, -t- en -dt-front al
welhaast definitief verloren lijkt, ziet het er voor het slinkende leger van taalpreciezen
ook op het slagveld der bezittelijke voornaamwoorden niet rooskleurig uit, nu zelfs
NRC/Handelsblad overgelopen is naar het kamp van de rekkelijken, blijkens het
bericht op de voorpagina van de krant van 21 november 1981 dat “het bestuur van
de Westduitse sociaal-democratische partij (S.D.P.) verdachtmakingen tegenover
haar voorzitter Willy Brandt van de hand gewezen” heeft.’ De journalist die haar
schreef zag waarschijnlijk niet dat de kern (zie P.C. Paardekooper, Beknopte
4

ABN-syntaksis, Den Bosch, 1971 , 195) waar de bezittelijke voornaamwoordelijke
aanduiding zich naar richt bestuur was, in casu een onzijdig woord, maar hij nam
aan dat er verwezen werd naar partij, een vrouwelijk woord.
Nu komt in de naamgeving van veel politieke groeperingen die zijn
vertegenwoordigd in de Tweede Kamer het woord partij voor als kern, bij voorbeeld:
Partij van de Arbeid, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Politieke Partij
Radicalen en Staatkundig Gereformeerde Partij.
De kern partij is naar genus vrouwelijk, daarom dient er met haar naar verwezen
te worden volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal, 's-Gravenhage, 1954. Voor
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geen van de hier genoemde partijen leverde het gebruik van de voornaamwoordelijke
aanduiding problemen op in voorlichtingsmateriaal.
Een uitzondering lijkt de groepering D'66. Naar de Democraten 1966 verwijst een
enkele aankomend-journalist met hun. Deze meervoudige voornaamwoordelijke
aanduiding trof ik niet aan in D'66-kringen. In de ‘verwijspraktijk’ voelt bijna iedere
schrijver D'66 aan als een partij; het woord partij speelt waarschijnlijk geimpliceerd
een rol in die praktijk. (Op foldermateriaal van D'66, huis-aan-huis verspreid vlak
voor de Staten-verkiezingen, trof ik als meest volledige naam voor D'66 aan: Politieke
Partij Democraten '66.)
De kernen van het C.D.A. (Christen-Democratisch Appèl) en het G.P.V.
(Gereformeerd Politiek Verbond) zijn respectievelijk Appèl en Verbond.
Beide zijn onzijdig en u verwijst correct met zijn. Echter, sommige taalgebruikers
hebben in de genoemde gevallen moeite met zijn: Het partijblad CD/Actueel, jrg. 1,
nr. 56, 31 oktober 1981, pag. 5: ‘Het is duidelijk dat het C.D.A. de afgelopen jaren
vooral met zijn eigen “nieuwheid” bezig is geweest. Dat nieuwtje is er nu wel
ongeveer af. Het C.D.A. zal in de komende periode veel aandacht aan zijn eigen
politieke inhoud en stijl - zowel naar buiten als naar binnen - moeten besteden.
Teleurstelling over meningsverschillen, teleurstelling ook over het feit dat het C.D.A.
soms meer op anderen lijkt te reageren dan dat het haar eigen politieke boodschap
naar voren schuift, wijzen ook in die richting.’ Vooral in de spreektaal komt het voor,
dat taalgebruikers met haar verwijzen naar het C.D.A. en het G.P.V.
Eén van de belangrijkste oorzaken van de foute verwijzing bij de
voornaamwoordelijke aanduiding lijkt me de afstand kern-voornaamwoordelijke
aanduiding.
Voor journalisten en voorlichters is het nog steeds raadzaam juist op kwesties
als de voornaamwoordelijke aanduiding gespitst te zijn.

P. Kaashoek
Academie voor de Journalistiek
Tilburg
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VAN... een tipje van de sluier
In de VPRO-gids van 22/ 28 november 1980 (nr. 47), blz. 5 stond het volgende
stukje van heer Bie:
Eind 1980 en het woord VAN is via de spreektaal doorgedrongen tot in
alle maatschappelijke lagen en sociale niveau's. Eén avond TV-kijken of
radioluisteren levert een score op van meer dan 25 × VAN.
‘En toen dacht ik van...’
‘Wij hebben gezegd van...’
‘Daarom mijn vraag van...’
‘Mijn fractie vindt van...’
‘Zit ik toch met 't gegeven van...’
VAN heeft hier de betekenis (van) ‘zoiets als’, ‘in de trant van’ of
‘ongeveer’. Elke onduidelijkheid, alle gezweef, iedere denkfout wordt bij
voorbaat geëxcuseerd door dat woordje VAN.
Wilt U mij meehelpen met turven en mij de naam van de spreker, de
datum, de tijd en de zender opsturen? Ik zorg er dan voor, dat deze
VAN-zegger een schriftelijke berisping krijgt, of - bij herhaald VAN-gebruik
- nooit meer aan de bak komt!
Bie heeft gelijk, vind ik. Bie heeft gelijk met te zeggen dat dit soort zinnen op het
ogenblik veel voorkomt. En hij heeft ook gelijk dat er van dat van iets mistigs uitgaat,
dat de van-zegger een slag om de arm houdt. Of het werkelijk zo krachtig bestreden
moet worden als Bie wil, is een andere zaak. Ik zie niet in waarom sprekers,
desgewenst, geen slag om de arm mogen houden.
Aardiger dan de bestrijding der van-zeggerij lijkt me de oplossing van de volgende
puzzel: hoe komt het dat zo'n woordje het bedoelde, effect heeft? Hoe is het mogelijk
dat tóevoeging van van een zin, een mededeling, ‘versluiert’ die zònder van recht
toe recht aan z'n zegje doet?

Voorgangers
Er is al eens over dit gebruik van van geschreven in Onze Taal. Juni 1979 (blz.
40-41) signaleerde J.J.W. Blok het verschijnsel; hij vraagt naar de oorzaak van deze
taalvernieuwing.
September 1979 (blz. 61-62) schreef H.J. Verkuyl een reactie. Verkuyl vraagt zich
af of er wel sprake is van een vernieuwing; hij meent van niet. Ook is Verkuyl het
niet eens met Blok als deze zegt: ‘Men gebruikt meestal het woordje van als men
niet helemaal positief staat tegenover de uitspraak die men gaat citeren. Ofwel men
acht hem geheel of gedeeltelijk onjuist of men vindt hem onsympathiek.’ Wat is dan
wèl het effect van dit van? Aangezien het in de bedoelde zinnen kàn optreden, maar
niet noodzakelijk is, blijft de vraag wat het effect is van wèl-optreden. Verwerpen
we de eerste interpretatie, dan moet er een betere komen. Verkuyl lijkt te denken
aan gerichtheid van de spreker op het hoe, boven het wat. Ik begrijp dat niet goed.
Bie lijkt me een beter voorstel te doen. Verkuyls mening dat het geen taalvernieuwing
is maar slechts het vaker gebruiken van een spreektaalgewoonte voor radio en
televisie, zou waar kunnen zijn. Maar overtuigd heeft hij mij niet. Hoe dit ook zij, ik
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ga niet op zoek naar de oorzaak van deze (echte of vermeende) vernieuwing, maar
naar een verklaring. Wat gebeurt er als een spreker van toevoegt, en hoe komt dat?
I. van, vz. en bw. - A. A l s v o o r z . I. Bij de aanduiding van een
verwijdering. - 1. bij de aanduiding van een zaak, persoon of plaats
waarvandaan iem. of iets komt of zich verwijdert, of waarvandaan men
iets verwijdert, wegneemt enz.: ik kom van het kantoor; van een bord
eten; iem. van de straat halen; - (zeem.) van de kist gaan, eig. van zijn
scheepskist weggaan, van boord, naar de kroeg gaan; (vand.) van de
kist zijn, dronken zijn; - van tafel opstaan; -

Beschrijving
Verkuyl meende dat dit van aanwijzing is voor een directe rede. Op grond van de
voorbeelden die ik vond, moet dit tegengesproken worden. Bie geeft helaas geen
complete voorbeelden. Ik heb mijn vrienden en kennissen gedurende een week
eens extra kritisch, dat wil zeggen óók met betrekking tot van, beluisterd. In het vuur
van het gesprek griste ik dan menigmaal naar een potlood en noteerde een nieuw
exemplaar van de gewraakte soort zin, achterin mijn agenda. Doorgaans niet
onopgemerkt; jammer.
Het gaat bijna steeds om toevoeging van van
I. voor een lijdend voorwerp bij werkwoorden als zeggen, menen, vinden, beloven,
denken, beweren, enz. Zo'n lijdend voorwerp heeft ofwel de vorm van een hoofdzin
(directe rede):
- Je dacht zeker (van) zoiets doet Henk niet,
ofwel de vorm van een bijzin met dat of of:
- Ik vraag me af (van) of zoiets nou wel kàn,
ofwel de vorm van een infinitiefgroep met te:
- Je dacht zeker (van) later terug te kunnen komen;
II. voor een bijvoeglijke bepaling bij een woord dat al evenzeer zo'n directe rede,
zo'n bijzin met dat of of, of zo'n infinitiefgroep met te bij zich kan krijgen: mening,
overtuiging, uitspraak, gedachte, voorstel, enz.:
- de mening (van) dat komt vanzelf wel in orde,
- de veronderstelling (van) dat de regering zoiets zou moeten doen,
- de belofte (van) het morgen te zullen doen.

Van kàn erbij, bij de van-zeggers; het hoeft niet. Zeer vaak talmt de spreker even
na van. Waarom? ‘Directe rede’ is bij Verkuyl inzoverre juist, dat het de groep
werkwoorden en zelfstandige naamwoorden typeert: het gaat steeds om woorden
die gecombineerd kùnnen worden met een directe rede. Van wordt echter ook wel
toegevoegd bij indirecte rede en infinitiefgroepen. (Blijkens zijn opstel in Spektator
6 (1976-1977), blz. 483 is Verkuyl indirecte redes met van ook tegengekomen.)

Eén of meer vannen?
Hoe komt het dat dat van versluierend werkt? Zit 't 'm in de betekenis van van? Zo
ja, wat is de betekenis van van? Geeft het bezit aan, zoals in de fiets van Jan? Hoort
het tot de betekenis van van dat datgene wat erna genoemd wordt, de bezitter is?
Niet in: de vader van Jan. Nu, voor wie bezit niet te enghartig opvat, kan Jan
misschien nog wel de ‘bezitter’ van een vader zijn. Moeilijker ligt het met een schilderij
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van Picasso. Dit is dubbelzinnig. Picasso is ofwel de bezitter, ofwel de maker.
Behoort het nu ook tot de betekenis van van dat het aankondigt: wat nu volgt noemt
de maker? Of moeten we zeggen: van heeft meer dan één betekenis, respectievelijk
verwijzend naar de bezitter en verwijzend naar de maker.
Nog weer verder van huis komen we met de straf van Jan. Hierin is Jan òf de
straffer, of de bestrafte. De handelende persoon of de persoon die de handeling
ondergaat. Behoort het ook tot de betekenis(sen) van van dat het de handelende
persoon signaleert en de persoon die de handeling ondergaat? Op die manier kom
je tot heel wat ‘betekenissen’.
In het woordenboek van Van Dale komt men tot 52, in dat van Koenen
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tot 20 verschillende mogelijkheden.
Gaat het om verschillende betekenissen van een en hetzelfde woord (vgl. bureau
in de betekenis van ‘schrijftafel’ en in de betekenis van ‘kantoor’), of gaat het om
verschillende woorden van, van-1, van-2, enz. (vgl. berg-1: ‘huidschilfers op het
hoofd van zuigelingen’ en berg-2: ‘verheffing van het aardoppervlak’). In de tak van
taalkunde die zich met betekenis bezighoudt, de semantiek, en ook speciaal bij het
maken van woordenboeken, kent men dit soort problemen heel goed. De oplossing
is minder simpel; hangt ook af van wat je wil. Bij het maken van een woordenboek
gelden andere eisen dan bij semantisch onderzoek. Er zijn al heel wat oplossingen
geprobeerd, met wisselend succes. Globaal kun je die oplossingen in twee soorten
verdelen, oplossingen van type-a en oplossingen van type-b. Bij type-a is men
dadelijk bereid verschillende vannen te onderscheiden. Verschillende woorden met
elk hun eigen betekenis, of één woord met verschillende betekenissen. Bij type-b
probeert men tot het uiterste te zoeken naar dè betekenis die dan in al de zinnen
van toepassing is.
Ik heb volstrekt niet de pretentie dit soort vragen van semantici of
woordenboekmakers hier op te lossen. Wel wil ik het eens langs de weg van type-b
proberen een verklaring te vinden voor het door Bie en anderen opgemerkte
verschijnsel.

Van als voorzetsel
Van is het meest frequent voorkomen de voorzetsel. Op enige afstand gevolgd door
in. Althans, over de hele linie genomen. In informeel spreken staat in nèt iets hoger
genoteerd. Bij mannen staat in boven van, bij vrouwen is het andersom. Bij jonge
mensen staat van boven in, bij oudere mensen in boven van. De maatschappelijke
positie heeft weinig invloed: zowel bij de hogere als bij de lagere sociale lagen staat
van boven in.
Wie onbevooroordeeld, zonder in woordenboeken te kijken, probeert te zeggen wat
van betekent, zit met z'n handen in het haar. Ja, ‘bezit’, maar dat is slechts een klein
stukje ervan. Van heeft een veel vager betekenis dan in. Niet toevallig lijkt het me,
dat het meest frequente voorzetsel ook de vaagste, de minst specifieke, betekenis
heeft. Het is bijna een all-round voorzetsel, met een zeer ruim scala
gebruiksmogelijkheden, en met een heel weinig specifieke betekenis.
Wat doet een voorzetsel? Het legt soms verband tussen twee
zelfstandig-naamwoordsgroepen:
- de fiets van mijn buurman.
Algemener geldt: het maakt een zelfstandig-naamwoordsgroep tot een
voorzetselgroep, en zodoende tot een zinsdeel dat niet erg centraal is: niet
onderwerp, niet lijdend voorwerp, maar bijvoeglijke bepaling, voorzetselvoorwerp,
bijwoordelijke bepaling, enz. (Ja, er zijn uitzonderingen.)
Een zelfstandig-naamwoordsgroep zonder aangeplakt voorzetsel is wèl centraal
in de zin, dat moet iets belangrijks zijn, nl. onderwerp of lijdend voorwerp. (Ja, ja,
enz.)
Een voorzetselgroep is een zinsdeel van het tweede plan. In de verbinding van
zelfstandig-naamwoordsgroep plus zelfstandig-naamwoordsgroep (de fiets van mijn
buurman), is de tweede dan ook minder centraal dan de eerste.

Onze Taal. Jaargang 51

Blijkbaar is dit een algemeen trekje van voorzetsels: ze drukken datgene wat erop
volgt naar het tweede plan. Het hoort er wel bij, maar pas in de tweede plaats; het
doet wel mee, maar niet helemaal.
Welnu, ons meest frequente voorzetsel, ons voorzetsel bij uitstek, met z'n ruim scala
gebruiksmogelijkheden en z'n weinig specifieke betekenis, is dan ook in de allereerste
plaats volop voorzetsel, ‘naar-het-tweede-plan-drukker’. Het geeft aan dat datgene
wat volgt, het zijdelings betrokkene is. Meer niet, Maar ook niet minder. Dat is de
betekenis van van. Heel de rest is interpretatie; dat maak je op uit het verband. Als
er sprake is van een fiets, en in dat verband wordt een persoon genoemd ‘die er
wat mee te maken heeft’, dan zal dat wel de eigenaar zijn (of de berijder!). Als er
sprake is van een schilderij, en er wordt een persoon in dat verband genoemd, dan...
weten we het niet. Het kan de schilder wezen, of de eigenaar, of zelfs de afgebeelde
persoon (als het een portret was). Hoe het komt dat we bij een fiets niet aarzelen
en bij een schilderij wel, zit 'm niet in het gebruikt zijn van een ander woord van, of
van een andere betekenis van van, maar louter in onze kennis van de wereld. Bij
schilderijen is het vaak relevant te weten wie de maker is, soms relevanter dan wie
de bezitter is. Bij fietsen in de regel niet. Het is dus mijns inziens onjuist om te zeggen
dat van een bezitsrelatie aangeeft. Het geeft een (zijdelings) betrokkene aan. Bij
fietsen ligt dan het meest voor de hand aan de bezitter (of de berijder) te denken,
bij schilderijen niet.
Bij de straf van Jan is het precies zo. Van betekent hier niet iets anders dan in de
fiets van Jan, maar opnieuw: een betrokkene. Bij straffen is dan zowel een bestraffer
als een bestrafte betrokken. En jawel, de groep is dan ook precies dubbelzinnig.
Afhankelijk van de gesprekssituatie kan er op de straffer gedoeld zijn of op de
gestrafte.

Verklaring
In Je dacht zeker van zoiets doet Henk niet zit het effect van dat niet-noodzakelijke
van in z'n betekenis. Betekenis ruim opgevat. Als voorzetsel geeft het te kennen
dat wat volgt er wel bij hoort, maar pas in tweede instantie. Met z'n weinig specifieke
betekenis kan het van alles en nog wat betrekken bij van alles en nog wat. Er bij
betrekken. De context leert ons wat de aard van die betrekking is. Toegevoegd voor
een zinsdeel dat eigener beweging uiterst betrokken is bij het gebeuren (het lijdend
voorwerp), is het effect in feite averechts. Het is alsof een der hoofdpersonen ons
nu wordt voorgesteld als een figuur van het tweede plan. Met van, het voorzetsel
dat zoveel aan de context overlaat, kun je dat doen: het heeft niet een specifieke
betekenis die ons daarbij voor de voeten loopt.

En... tot slot
Terug naar Bie. Van zwakt af. Van drukt naar het tweede plan. Wat daarop volgt is
‘slechts’ zijdelings relevant, niet de zaak zelve maar iets of iemand die daarbij
betrokken is. Wie zegt: Ik vind... doet verwachten dat dàn volgt wat hij vindt. De
luisteraar spitst zijn oren. Door verder te gaan met Ik vind van... brengt de spreker
hem in zekere zin op een dwaalspoor. Dat van kondigt aan dat het volgende iets
van het tweede plan is. De luisteraar ontspant zich, gaat er even bij zitten, en denkt:
ik vergiste me, wat nu volgt is minder belangrijk dan ik eerst dacht. De spreker talmt
nog wat, tot zijn luisteraar zijn verwachtingen heus heeft opgegeven. En dàn,
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plotseling, komt alsnog wat de spreker vindt. Daar was de luisteraar niet op verdacht,
hij zit nog rustig en luistert met maar een half oor. Vanwege dat van. En dat was
precies wat de spreker beoogde: hij heeft zijn mening nu ‘verpake’, ‘vermomd’ als
iets van het tweede plan. Zo versluiert hij zijn woorden, zo wordt hij bij voorbaat
geëxcuseerd, gelijk Bie terecht opmerkt.

J.M. van der Horst
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Het rijmschap
Meervoudig rijm
Mankeert er iets aan een rijm als Schotman/kapot kan? Je ziet het bijna dagelijks,
en menigeen vindt het zelfs knap. Zo zal ook onkuisheid/huisvlijt nergens aanstoot
wekken. Ook niet bij mij, als die woorden in een zangtekst voorkomen en van de
melodie gelijkwaardige klemtonen meekrijgen. Normaal echter klinkt een uitgang
minder sterk dan autonome woorden als vlijt en leidt, en evenals in Schotman hebben
we hier vrouwelijk rijm veeleer dan dubbelrijm. Het laatste treedt op in het militaire
bevel (na een verzuchting):
(Dit leger is een pan, en wel een
rotpan...)
Toe, leg dat breiwerk neer en los een
schot, man!

U vindt dit slakje misschien het zout niet waard. Toch moeten we ergens de grens
leggen, en dan maar liefst vooraan, want intellectual/hen-peck'd you all kan er al
helemaal niet mee door.
Meervoudig rijm, mits goed, heeft alle reden van bestaan. Theebuil/meesmuil mag,
daar het duidelijk bedoelde onzin is. Maar in een verzendrama zou het volgende
misstaan:
Helaas, zodra de onverlaat zijn ponjaard
in heur hart stiet
Was Clémentine er slecht aan toe, en
baatte ook een arts niet.

Terug naar de klemtonen. In veengebied/iederéén geniet kan de accent-waarde
der betrokken lettergrepen worden weergegeven met 132. Nu krijgt u enige
voorbeelden van strikt klinkermatig rijm.
In het godverlaten veengebied/Rust
voorgoed nu je gebeente, Piet. Allebei
132, maar ik heb bezwaar tegen de
afwijkende medeklinker in de tweede,
eigenlijk onbeklemtoonde lettergreep;
weinigen zullen dit bezwaar delen.

Een snackbar in het veengebied/Verkocht aan 't landvolk meen'ge friet. De
klemtoonverhoudingen 132-231 zijn ongelijk, en dat stoort me. Alweer zal de
afkeuring verre van algemeen zijn. Maar wat hierna komt is niet eens een twijfelgeval.
Wie voelde zich thuis in het veengebied?/Een turfsteker, zeker, maar een(3) Hun(1)
niet(2).
Toevallig - het ging toen over iets anders - pakte Het Rijmschap onlangs uit met
een mooi drierijm, t.w. fruit langs, Ben/uitgangs-n, aan het eind van twee
anapestenregels. De middelste lettergrepen, beklemtoond, traden hier in de plaats
van kort-kort, wat metrisch geheel aanvaardbaar is: anapest op het lest zonder vest
kan best.
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Wat mij betreft heeft dit onderwerp nu aandacht genoeg gekregen. Of wordt hierover
volgens u te vroeg gezwegen? Vooruit dan maar, nog ééntje (aldus de dronkaard,
in de kroeg gelegen):
Beluister toch steeds uw inwendige
stem, zoon
En ook als ge dubbel rijmt, denk om de
klemtoon

H.H. Polzer
•
‘Laal vader nou met rust, kinderen! Vader heeft bijna vakantie. Vader moet alleen
nog een stukje schrijven voor Het Rijmschap.’
De opmerkingen van Heinz over dubbelrijm...
‘Niet zo dreinen, jongens! Vader moet antwoorden op wat Oom Heinz heeft
geschreven. Straks zal vader voorlezen Ophoepelen!’
De opmerkingen van Oom Heinz over dubbelrijm zijn...
‘Goed, jullie je zin! Met dat gezeur aan m'n kop kan ik niet werken. Ik zal voorlezen.
Pak maar een boek met versjes, dat vindt vader leuk.’
Vier vrolijke wasbeertjes vieren feest
zoals er nog nooit een is geweest.
Zus vindt het fijn en blijft er
Robin Hood en Pietertje trekken verder.

‘Eh, hier kan vader eigenlijk niet zo goed tegen, jongens. Wat is het voor een boekje?
Oh, de Robin Hood Parade, geschreven in de V.S., uitgegeven in Zuid-Nederland,
gedrukt in West-Duitsland, en - dat denkt vader tenminste - vertaald in Taiwan.
Hebben jullie niks anders? Oh ja, de tekeningen en versjes van Sarah Kay.’
De konijntjes kijken hun oogjes uit
naar het hondje dat loopt vooruit
Onder een boom gezeten, met het
boekje open
laat Jantje, ooit zo iets geweten,
't Lieveheersbeestje op z'n knietjes
lopen.

‘Zo! Zijn jullie nu tevreden? Nee? Nou, ik ook niet! Nog één boekje dan! Een Gouden
Boekje: De beer in de boot, bewerkt door Han G. Hoekstra.’
Maar wat had je gedacht?
Ja, wat had je gedacht?
Beer's boot was te vol,
En hij zonk onverwacht!
Gauw eruit dus gegaan!
(Slak nog steeds achteraan)

‘Zo is het genoeg, jongens! Meer dan genoeg! Ga nu maar buiten spelen. (In de
zonnige schijn, want hoi-hoi dat is fijn.) Vader komt zó. Hij denkt dat hij heel snel
klaar zal zijn met zijn bijdrage aan Onze Taal.’
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Ivo de Wijs

Puzzel-zin
Op 25 mei jl. was de (Avro-)tv-uitzending ‘Honderd beroemde schilderijen’ gewijd
aan ‘Improvisatie 6’ van Wassily Kandinsky.
In een toelichtend artikeltje daarover kwam de volgende merkwaardige zin voor:
‘Hij is niet alleen voorloper geweest, maar hij heeft in een Leven dat tot
1944 toen hij enige maanden na de bevrijding van de Duitsers (die hem
natuurlijk voor “ontaard” hadden verklaard maar die hem als Fransman
wel persoonlijk met rust hebben gelaten) te Parijs is overleden, heeft
geduurd, een ontzagwekkend oeuvre geschapen.’
Het merkwaardige van dergelijke constructies is, dat, als je eenmaal de kluwen hebt
ontward, je bij hernieuwd lezen toch weer de draad kwijtraakt!

A.G.J. Kuipers
Voorburg
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Germanismen, of: Waarmee zijn wij eigenlijk bezig?
De vraag is kort en krachtig te beantwoorden: Wij zijn bezig met taal, levende taal.
Ook in de Tweede Kamer is men voortdurend bezig met (levende) taal. In hoeverre
past hierin het gebruik van germanismen?
Onlangs diende de heer De Korte in de Tweede Kamer een motie in waarin het
woord ‘afbouw’ voorkwam. De heer Dolman stelde de heer De Korte voor, ‘afbouw’
te vervangen door ‘vermindering’. ‘Afbouw’ is immers een germanisme, aldus de
Voorzitter. Hierna ontspon zich de volgende discussie:
De heer De Korte: Dat is juist, maar ondanks dat wordt in alle stukken
van ‘afbouw’ gesproken. De Voorzitter: Dat is een zaak van de Regering;
wij zijn hier in deze Kamer bezig!
De heer De Korte: Ik volg altijd de Voorzitter op dat soort punten en ik
heb er dan ook geen moeite mee om uw suggestie over te nemen. Minister
Den Uyl: Mijnheer de Voorzitter! Het zal duidelijk zijn dat de woorden
‘afbouw’ en ‘vermindering’ twee verschillende betekenissen hebben. Als
je iets vermindert, blijft er nog wel iets over, maar als je iets afbouwt, blijft
er niets over.
De Voorzitter: Ik heb voorgesteld om ‘afbouw’ te wijzigen in ‘vermindering’,
omdat het niet een afschaffing in één keer is. Het gaat over een
vermindering in fasen tot nul. Kunt u er wel mee instemmen als ‘afbouw’
wordt gewijzigd in: ‘een geleidelijke vermindering tot nul’? Minister Den
Uyl: Neen, het woord ‘afbouw’ geeft precies aan wat de bedoeling is.
De Voorzitter: Oat is een germanisme!
De heer De Korte: Wat denkt u dan van het woord ‘wegwerken’?
De Voorzitter: Dat lijkt mij uitstekend! Ik constateer, dat in het eerste
verzoek van deze motie het woord ‘afbouw’ is gewijzigd in: wegwerken.
Wat is volgens Van Dale een germanisme?
1. Eigenaardig Duitse uitdrukking.
2. Woord of uitdrukking, uit het Duits in een andere taal overgenomen of
nagevolgd, in strijd met het taaleigen.
Wat 1. betreft: Wat moet ik mij in vredesnaam hierbij voorstellen?
Wat 2. betreft: Wat moet men zich precies bij ‘taaleigen’ voorstellen?
Nederlanders - ik heb de indruk, dat andere nationaliteiten dit in veel mindere mate
doen - doen nogal wat Duits in hun taal. In de eerste plaats zijn er de uitdrukkingen
die achter in Van Dale zijn te vinden, van ‘Aber hier, wie überhaupt, kommt es
anders, als man glaubt’, tot ‘Zwischen uns sei Wahrheit’. Waarom heeft men eigenlijk
‘Holland annektiert sich selbst’ niet opgenomen??
Verder zijn er de Duitse woorden en uitdrukkingen zoals überhaupt, sowieso, klipp
und klar - ik heb inmiddels al heel wat mensen ‘klip en klaar’ horen zeggen - und
so weiter. Ook is er het (in Nederland door ‘Scharl’ Schwietert ingevoerde?) woord
‘heikel’, dat inmiddels ook tot het Nederlandse parlement is doorgedrongen. Tijdens
moeizame onderhandelingen over de vorming van een kabinet sprak deze meneer
voor de televisie almaar (niet: alsmaar!) over heikele (op z'n Nederlands
uitgesproken) punten.
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Voorts zijn er allerlei Duitse woorden voor begrippen die wij kennelijk niet of in
geringere mate kennen, zoals Einzelgänger, Draufgänger, Prinzipienreiterei,
Führerprinzip (zie de Volkskrant van 5 februari 1982), Berufsverbote des Pudels
Kern, de uitdrukking ‘Der Mohr heite seine Schuldigkeit getan’ en Aha-Erlebnis. Het
laatste staat overigens wel in Van Dale, maar niet in mijn Duitse woordenboek.
Merkwaardig! Is dit wellicht ‘door Nederlanders gemaakt Duits’?
Duits is ook: Brandt-Commissie (Brandt-Kommission) en Johan Cruyff, de
Nederlander. Een stenograaf die er een eer in stelt, goed werk te leveren, verandert
dit mijn inziens in: de commissie-Brandt en de Nederlander Johan Cruyff.
Verder zijn er, zoals bekend is, nogal wat germanismen in onze taal.
Waarom werden en worden germanismen door Nederlanders vaak zo fel bestreden,
alsof er geen anglicismen, gallicismen, latinismen en andere barbaar-ismen bestaan?
Het heeft ongetwijfeld met twee wereldoorlogen en met een bepaalde, door velen
verafschuwde, mentaliteit te maken, maar waarom wordt er nu nooit eens
gefulmineerd tegen überhaupt enzovoorts?
Een uurtje bladeren in een oude Koenen/Endepols leverde het volgende op:
sperballon, spertijd, spervuur, sperketting (Sperr... ), tover (die Zauber),
opbrengen (den Mut nicht aufbringen können), schlager, schlamm,
schlemiel (Duits/Hebreeuws), schmink, schaduwregering
(Schattenregierung), schemertoestand (Dämrnerzustand), schicht (Schicht:
ploeg arbeiders die tegelijk de mijn ingaat), schiefer (leisteen), spaat,
schwadronneren (met de sabel erop inhakken; wat is Duits toch een
héérlijke taal!), drosselen, inspiciënt, sorteren, ansichtkaart, fröbelen,
schooperen, reincultuur, vrome aandacht, aanlopen (door verhitting
kleuren), aanspreken (weerklank vinden bij), abituriënt (Latijns/Duits) en
ablaut.
De Scandinavische talen - in ieder geval het Deens - kennen het woord ‘overhoved’
(Überhaupt). Het is duidelijk, dat beide woorden met elkaar verwant zijn. Wel, het
Nederlands is toch ook een Germaanse taal? Zouden wij dan niet van ‘overhoofd’
kunnen spreken zonder met ons ‘taaleigen’ in

Ook in de dagbladen kreeg ‘afbouwen’ veel aandacht.
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strijd te komen? Maar ja, wie voert dit woord in? Dit is een verre van eenvoudige
taak! Overheden hebben gedurende vele jaren geprobeerd, de woorden ‘rijwiel’ en
‘rijwielpad’ ingevoerd te krijgen, in plaats van de (verfoeilijke?) woorden fiets en
fietspad. Het succes van de pogingen was nihil. Wellicht ligt hier een mooie taak
voor iemand als Charl Schwietert...
Mijn Koenen/Endepols van 1956 maakt melding van germanismen, van
wansmakelijke germanismen (bij voorbeeld uitproberen) en van verwerpelijke
germanismen (betonen). Zijn er dan toch ook germanismen die wij wèl mogen
gebruiken? Ik denk bij voorbeeld aan ‘benutten’, dat is opgenomen in het bekende
‘groene boekje’. Helaas is er geen instantie die ons voorschrijft, wat wij wel of niet
mogen gebruiken. Als stenograaf zit je er maar mee, want het kan gebeuren dat je,
wanneer je het woord ‘geëigend’ door een ander woord vervangt, behoorlijk op je
kop krijgt...
Ik noemde al het woord ‘schwadronneren’, maar het Duits is veel en veel rijker
dan een pasgeboren baby in zijn of haar argeloosheid wellicht zou denken. Ik denk
aan termen zoals Endlösung, ausradieren, kaltstellen... Het zijn woorden die mij
beslist niet himmelhoch doen jauchzen!
Mede op verzoek van de directeur van onze dienst houd ik mij op dit moment bezig
met taalgebruik, in hoofdzaak van parlementariërs en bewindslieden. Daarom aan
u, mijnheer Dolman, via Onze Taal de vraag: Waarmee zijn wij eigenlijk bezig?

Albert Hofstede
Kamerstenograaf

Antwoord
Zo'n vriendelijke vraag mag men niet onbeantwoord laten. Aan de orde zijn dunkt
mij een taalkundige en een organisatorische vraag. De taalkundige: wat is een
germanisme? De organisatorische: wie maakt dat uit? Zelf tracht ik Duitse woorden
en germanismen zoveel mogelijk te vermijden, al ben ik mij ervan bewust (niet: al
ben ik mij bewust, ook niet: al realiseer ik mij), dat grenzen verschuiven. In de jaren
dertig (niet: de dertiger jaren) vonden sommigen het woord stekker ontoelaatbaar.
Wie houdt dat nu nog vol?
Ten aanzien van de tweede bovengenoemde vraag stel ik mij meer terughoudend
op. Iedereen heeft recht op zijn eigen fouten. Als een minister eigenwijs wil zijn,
moet hij dat zelf weten. Voorzitter en stenograaf dienen hem slechts te verbeteren,
voor zover zijn bedoelingen onduidelijk mochten zijn en voor zover hij zelf akkoord
gaat.
Maar de Voorzitter heeft een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot
Kamerstukken: schriftelijke vragen en moties. Daaruit moet hij althans de zwaarste
zonden tegen het Nederlands verwijderen. En daartoe behoort zeker afbouw,
wanneer afbraak is bedoeld. Immers het Nederlandse afbouw betekent het tegendeel:
voltooiing van de opbouw.

D. Dolman
Voorzitter Tweede Kamer
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Pakkie-an
In Elseviers Magazine van 20 maart 1982 komt een artikel voor van de hand van
redacteur Onno Reitsma, getiteld: ‘Last en overlast van de prostitutie.’
Hieruit citeer in de volgende zin:
‘Zolang er geen grote problemen zijn is het een pakkie-an voor de zedenpolitie en
als er iets uit de hand loopt is het een openbare-ordeprobleem.’
Ik vroeg de heer Reitsma wat met het woord pakkie-an wordt bedoeld, waarbij ik
naar voren bracht, dat het wellicht een verbastering is van het Maleis/Indonesische
woord ‘bagian’, hetwelk betekent deel of afdeling. Ook vermeldde ik, dat het m.i.
geen verbastering is van het woord ‘pakaian’ in dezelfde taal, betekenende: kleren,
dracht, kleding.
De heer Reitsma berichtte mij: ‘dat “pakkie-an” in dit geval gebruikt werd als volkse
uitdrukking voor karwei. De herkomst van het woord is ons echter onbekend.’
Ook in EM van 3 april 1982 komt pakkie-an voor in de rubriek ‘Mensen’, nl. in de
volgende zin:
‘Zonder Cruijff overigens, die in andere sportwear doet dan die het Nederlands elftal
gehouden is te dragen. En die derhalve zegt dat Adidas/Oranje zijn pakkie-an niet
meer is.’
Ik merk, dat pakkie-an bij Nederlands-sprekenden in Nederland in gebruik toeneemt,
dat wil zeggen bij hen, die genoemde vreemde taal niet kennen. Zij nemen dit woord
over.
In Nederlands-Indië/Indonesië werd het woord ‘bagian’ dikwijls gebruikt door
mensen die ABN spraken. Dit zuivere Nederlands werd min of meer doorspekt met
een aantal veel gebruikte Maleise woorden, zoals barang (goederen, bagage), tawar
(afdingen), nassi (rijst), perloe (dringend), tjotjok (bij elkaar horen, kloppen).
Mijns inziens behoort pakkie-an tot de erfenis van ons voormalige, koloniale rijk:
verbastering van bagian.

H.F.W. Luiking
Naarden
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Boekbespreking
Zuidnederlands woordenboek
Bespreking van W. de Clerck, Nijhoffs Zuidnederlands woordenboek.
Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage/Antwerpen, 1981. xxxix + 854 blz. Prijs
f 95,-.
Het Zuidnederlands woordenboek pretendeert een beschrijving te geven ‘van de
min of meer algemeen voorkomende Zuidnederlandse taalverschijnselen, waarmee
uitsluitend die taalverschijnselen in Vlaams-België bedoeld zijn, die afwijken van
het zgn. Algemeen Nederlands of de standaardtaal’ (vii), hoewel ‘een niet
onaanzienlijk gedeelte van de varianten of afwijkingen van de standaardtaal in
Vlaams-België ook aangetroffen wordt boven de rijksgrens, m.n. ten zuiden van de
Moerdijk of de zgn. Grote Rivieren’ (xi). Het boek geeft 4870 hoofdingangen of
lemma's met zulke ‘algemeen voorkomende Zuidnederlandse taalverschijnselen’.
De inleiding noemt dergelijke verschijnselen algemeen, als ze (1) ‘in een redelijk
groot gebied (twee of meer provincies) in Vlaams-België zijn aangetroffen’ en als
(2) ‘de taalgebruikers veelal aannemen dat deze woorden tot de gemeenschapstaal
van geheel Vlaams-België behoren’ (xviii).
Om te beginnen bij het tweede criterium: opmerkelijk is, dat zo goed als geen
Vlamingen bij het woordenboek betrokken werden. Het excerpeerwerk is ‘voor meer
dan 95% door Nederlanders’ verricht, en dat ‘heeft veel voordelen’, aldus de
bewerker. Hij noemt er welgeteld één: ‘Op deze manier zijn namelijk zeer veel
taalverschijnselen aan het licht gekomen, die de bewerker zelf of andere Vlamingen
niet zouden “opmerken”’, (xv).
Hebben die Nederlanders dan wel kunnen ‘opmerken’, dat ‘de taalgebruikers welke? - veelal aannemen dat deze woorden tot de gemeenschapstaal van geheel
Vlaams-België behoren’? Vervolgens het ‘redelijk groot gebied’ waarin de woorden
werden aangetroffen. Dit criterium wordt onmiddellijk ondergraven met de
mededeling: ‘Bij twijfelgevallen zijn wij veelal tot opneming overgegaan, met die
restrictie dat wij deze woorden of woordbetekenissen met de distinctie “gewestelijk”
hebben gekenmerkt’ (xix).
Ook veel ‘woorden die in de officiële Woordenlijst van de Nederlandse Taal zijn
vermeld, maar niet algemeen gebruikelijk zijn in Vlaams-België’ werden aldus
opgenomen (xix).
Ten slotte ‘is eveneens soepelheid betracht bij minder algemeen voorkomende
Zuidnederlandse woorden die tot het litterair taalgebruik behoren’ (xix).
Van de 4870 lemma's werden er 416 aangeduid met het algemene distinctief
‘gewestelijk’ of met aanduidingen als ‘Brabant’ en ‘Antwerpen’. Dat zijn derhalve
geen algemeen Zuidnederlandse verschijnselen. 163 lemma's kregen de aanduiding
‘weinig gebruikelijk’ mee; 71 ‘litteraire taal’ of ‘dichterlijk’; 14 ‘uitsluitend schrijftaal’
en 10 ‘verouderd’. In totaal is dat zowat 14% van de lemma's dat amper ‘algemeen
Zuidnederlands’ mag heten volgens de eigen criteria. Verder bevatten een of meer
onderdelen van 163 lemma's zulke aanduidingen. Het eigenlijke
woordenboekgedeelte bedraagt 670 bladzijden. Trek daarvan de genoemde 14%
af, en er blijven er 577 over. De 163 lemma's met twijfelachtige onderdelen geven
we cadeau.
Het is aardig dat een woordenboek het gebruik van woorden staaft met citaten.
Dit boek springt erg royaal met citaten om. Sommige bladzijden zijn voor 70% en
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meer gevuld met citaten (b.v. 139, 240, 320, 395, 494, 570, 620). Het lijkt wel Het
Groot Vlaams Citatenboek. Ik schat, voorzichtig, dat de helft van het
woordenboekgedeelte bestaat uit citaten. Trekken we ook dat af van wat na de
bovenstaande reductie-actie overbleef, dan houden we een handzaam boekje van
ongeveer 290 bladzijden over. Bij dat kleine, dure boekje had ik dan eens nauwkeurig
kunnen nagaan:

1. welke afwijkingen van de standaardtaal ook in Nederland opduiken, zoals
tweedens, mits, grootstad;
2. welke woordvormen alleen iets te maken hebben met spelling en/of uitspraak,
zoals spraak, iet, sacristij, fabrikeren, roos, check, reklaam, princiep, hoewel de
gebruiker te horen heeft gekregen, dat ‘de woorden die ten opzichte van de
standaardtaal uitsluitend verschillen (...) in spelling en/of uitspraak vertonen, niet in
de nomenclatuur opgenomen’ zijn (xix);
3. welke zogeheten Zuidnederlandse woorden ook in (noordelijke varianten van)
de standaardtaal voorkomen, zoals krapuul, sneren, job, détente, remediëren,
vooreerst, clignoteur, koers, moraal, maal, beuk;
4. welke woorden gewestelijk ook in Nederland voorkomen, zonder dat dit
uitdrukkelijk wordt vermeld, zoals va, schelft, bussel, hof, vorket, verschieten, pint,
hofstede, aftroeven, moe, gij, kwikken, kas, bijhebben;
5. welke woorden waarbij geen distinctief gegeven wordt, helemaal niet zo algemeen
in Vlaams-België zijn, zoals domp, touter, spinnekopnet, zwingelkot, trunterij, vaar,
uitterogen, priegel, tuimelaar, square, sant, rageborstel, pontekoek, pit, pieper,
smoor, aanstoten, teinture d'iode, entrepreneur, lave-main, pepel, oreillons, gemollig,
nobiljon, hittig, katafoot, jonnen.
Ten slotte had ik me dan afgevraagd: wat beschrijft dit boekje eigenlijk? Woorden
die Nederlandstalige Belgen gebruiken wanneer ze dialect spreken, of woorden die
ze gebruiken wanneer ze (denken) algemeen Nederlands (te) spreken? Volgens
uitlatingen over ‘het Zuidnederlands in zijn functie van geschreven en gesproken
taal, als staatkundige variant naast het noordelijke Nederlands’ (vii) en over ‘de
gemeenschapstaal van geheel Vlaams-België’ (xviii), lijkt het om het laatste te gaan.
Ook de mededeling ‘dat het ZNWB geen dialectwoordenboek is’ (xiii) wijst in die
richting - hoewel het ZNWB is samengesteld zoals negentiende-eeuwse
dialectwoordenboeken: ‘De oudste van deze woordenboeken zijn meestal idiotica
in engere zin, dat wil zeggen verzamelingen van dialectwoorden die in de cultuurtaal
niet voorkomen, of ten minste in de cultuurtaal een andere betekenis hebben dan
in het behandelde dialect. Voor zover ze een groter gebied behandelen, ontbreken
ook vaak nauwkeurige localiseringen van de termen’ (J. Goossens, Inleiding tot de
Nederlandse Dialectologie, blz, 110).
De vraag is hoeveel Vlamingen wanneer ze iets anders dan dialect (willen) spreken
- echt woorden gebruiken als trousseau, travo, teleferiek, repriment, poteren, naft,
patiëntig,
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liber, jante, menonkel, liegen, apprentie, maseur, marbel, blaffetuur, bonket, kloteren,
kinderagie, fusiek, favoris, durendans. Vooral veel woorden die door middel van
een sterretje gekenmerkt werden als ‘spreektaalwoorden’ klinken in dit opzicht
verdacht. Dergelijke woorden werden apart aangeduid ‘omdat er in het taalgebruik
van Vlaams-België een wezenlijke discrepantie bestaat tussen de spreektaal en de
schrijftaal’ (xvii).
De trouwe lezers van dit blad kunnen in hun archieven nalezen, dat zo'n uitspraak
ook wel eens over het taalgebruik in Nederland gedaan wordt. Dat terzijde. Dikwijls
verschijnt geen enkele bewijsplaats bij zulke ‘spreektaalwoorden’. Als er wel citaten
opduiken, stammen die vaak uit oudere werken van ‘heimatschrijvers’ als F.
Timmermans en E. Claes. Ook S. Streuvels en L.P. Boon zijn goed vertegenwoordigd
als bewijs bij zulke woorden - allemaal schrijvers die bewust dialectwoorden in hun
boeken gebruikten. De bewerker maakt echter duidelijk, dat we hem dat niet euvel
mogen duiden: ‘Tamelijk opvallend was de belangstelling van de medewerkers voor
de zgn. heimatlitteratuur (Claes, Streuvels, Timmermans enz.)’ (xvii) die toevallig
in zijn boekenkast stond.
Mark Baeyens

Het gezegde & co.
Het Humanistisch Verbond brengt ons ter kennis, dat in zijn tijdschrift Rekenschap
(jaargang 28, nr. 4, december 1981) een opstel staat van dr. J.C. Brandt Corstius,
onder de titel ‘Meneer Van Dale gaat uit preken’. De strekking van het betoog is dat
de dikke Van Dale een hardnekkige bijbelse vooringenomenheid heeft. De auteur
vindt dat heel verkeerd van Kruyskamp, de samensteller van Van Dale. Opnieuw
een schot in het prijsschieten op ons beste woordenboek. Hier en daar is deze sport
zelfs familietrek. Wat niet wegneemt, dat ook ons beste woordenboek slecht kan
wezen, of dat zo'n schot raak kan zijn. Ze moeten er bij de firma Van Dale
Lexicografie BV, een werkmaatschappij van het Kluwer-concern, die zich wel niet
uit verveling bezighoudt met het uitgeven van woordenboeken, maar eens goed
over nadenken. Het adres van het Humanistisch Verbond is: Oudegracht 152, 3511
AZ Utrecht, tel. 030-318145.
•
Gesignaleerd: de nieuwe Leidse professor in de Nederlandse literatuur, T. Anbeek,
in een interview in het Leids Dagblad van 2 januari jl., noemt Utrecht het centrum
van de neerlandistiek. Elders in den lande, in Amsterdam bijvoorbeeld, werken de
mensen met hun eigen theorieën. In Utrecht, waar eenparig met andermans theorieën
gewerkt wordt, worden meer dissertaties en artikelen geschreven. Wat geen beletsel
voor hem was dit mekka voor neerlandici te verlaten, en zich in Leiden te laten
benoemen. Dat is mooi van hem. Wat gaat nu in Leiden gebeuren?
•
Een alfabetisch schoolboek is Steunpunt voor taal- en letterkunde, van de hand van
C. Gerritsma, een uitgave van Thieme in Zutphen.
Korte verklaringen bij vele vaktermen, zoals gepaard rijm, germaans rijm,
germanisme, gesamtkunstwerk, geslacht, gesloten einde, getal, geuzenliederen,
gezegde. De auteur heeft zichtbaar meer belangstelling voor literatuur dan voor

Onze Taal. Jaargang 51

grammatica. Dat is zijn goed recht. Wij blijven ondertussen hopen op een werkje
dat met recht de titel mag dragen Lexicon van de taalwetenschap. Jawel, ik weet
dat er een gelijknamig boek bestaat, maar dat bestrijkt alleen de
transformationeel-generatieve taalkunde. Andere taalkunde is geen taalkunde, aldus
een der auteurs op een zomernamiddag. Had in Utrecht kunnen werken.
•
Een van de punten waarop het Nederlands tegenwoordig aan het veranderen is, is
het meewerkend voorwerp. Ik ben bepaald niet de eerste die dat komt vertellen.
Bekend genoeg zijn de discussies over de zin reizigers voor de richting Amsterdam
worden verzocht nu in te stappen, met worden in plaats van het vroegere wordt.
Verwarring, verschuiving van taalgevoel, tussen onderwerp en meewerkend
voorwerp. Niet los hiervan staat, dat het nu ouderwets klinkt om te zeggen hij heeft
haar een jas gekocht. Liever zeggen wij: hij heeft een jas voor haar gekocht.
Ook in diezelfde hoek van beweging zit de overgang van hem mankeert niets naar
hij mankeert niets, en van mij passen die schoenen naar ik pas die schoenen (in
dezelfde betekenis!). De vier volgende onlangs aangetroffen ‘taalfouten’ wijzen in
dezelfde richting, en kunnen van pas komen bij de bestudering van het verschijnsel:
- De krakers van het Gulden Vlies aan de Breestraat 121 in Leiden zijn gisteren
door burgemeester en wethouders aangezegd binnen vijf dagen het pand te
ontruimen.
- De meeste purismen zijn in het ABN geen lang leven beschoren...
- ... dan zouden zij daarin tegemoet gekomen kunnen worden...
- verdeeld en verscheurd weliswaar, en niets menselijks vreemd...
•
De IVN, Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, heeft opnieuw een boekje
uitgegeven: Neerlandistiek buiten Nederland en België. Het geeft een overzicht van
wat er in het buitenland gedaan wordt aan onderwijs in de Nederlandse taal,
letterkunde, en geschiedenis. De auteurs der verschillende bijdragen zijn docenten
en oud-docenten in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten. Het kan tegen
betaling van f 15 (inclusief verzendkosten) verkregen worden bij het secretariaat
van de IVN, Postbus 84069, 2508 AB Den Haag, giro 3314917.
•

Leren lezen en schrijven is een boek van Fr. Litmaath en H. van Leent, en uitgegeven
door Coutinho in Muiderberg (f 14,50). Een boek voor leerkrachten van lagere
scholen en kleuterscholen, voor studenten aan pedagogische academies en
opleidingen voor kleuterleidsters, over de didactiek van het lees- en schrijfonderwijs.
J.M. van der Horst
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Variëteit en variété
Mevrouw Von Meyenfeldt acht het verwerpelijk, dat ik niet mee wil doen aan de
haar- en zijcultus, want de feiten zijn haar (zie mei-nummer).
Om te beginnen zijn de feiten ten aanzien van de schrijftaal, waarop ik het oog
heb gehad, maar gedeeltelijk haar. (Met de schrijftaal stel ik gelijk de voor een groot
of belangrijk auditorium gesproken taal, in een sfeer derhalve waarin men de behoefte
voelt om ‘verzorgd’ te spreken.) Er zijn nog altijd minstens evenveel schrijvers (en
sprekers in de geschetste omstandigheden) voor wie de feiten zijn zijn.
En hoe is de situatie in de ongedwongen spreektaal? Zegt de Noordnederlander:
‘De regering heeft nog heel wat op haar (d'r) agenda’? Of: ‘De deugd loopt vaak
haar (d'r) beloning mis’? Welnee, de regering heeft nog heel wat op z'n agenda en
de deugd loopt z'n beloning mis. En zelfs heeft de koe z'n taak: hij moet melk geven.
Die koe is dan wel geen abstractum en geen collectivum, maar ‘hij’ is wel een levend
bewijs voor wat echt ongedwongen Noordnederlands is. Voor de spreektaal zijn de
feiten zijn.
Hoe is dan die haar- en zijcultus te verklaren? Tegen de leidraad van de
Woordenlijst 1954 kunnen bedenkingen worden aangevoerd, maar ik ben het ermee
eens, dat die cultus ten dele voortkomt ‘uit de ijver om toch vooral dat zij, dat immers
tot de verzorgde taal wordt geacht te behoren, een ruime plaats in de geschreven
taal te gunnen en het ook bij oude masculina of onzijdige woorden toe te passen’.
En verder: ‘Van een ontwikkeling in de levende taal is hierbij zo goed als geen
sprake.’
Dat het gebruik van ‘zij’ en ‘haar’ bij dergelijke woorden zeker niet afneemt in de
schrijftaal, ontken ik uiteraard niet; als ik er zeker van had kunnen zijn dat het
verschijnsel tijdelijk was, zou ik me er niet druk over gemaakt hebben. Maar wel
houd ik vol, dat het een gekunsteld, krampachtig, taalgebruik is, ook voortkomende
uit onvoldoende kennis van de genera. Het heeft natuurlijk de aandacht van de
neerlandici getrokken; sommige spreken van een groeiende tendens, maar niemand
kan zeggen hoe de verdere gang van zaken zal zijn.
Jaren geleden voegden veel mensen te pas en te onpas ‘dus’ in; toen leken de
feiten dus te zijn, maar ‘dus’ is duidelijk op de terugweg.
Dat abstracta en collectiva zich vaak goed voor verwijzing met ‘haar’ lenen, vind
ik een gratuite bewering. Waarom niet met ‘zijn’, dat immers direct aansluit bij de
werkelijk levende taal, althans in het Noorden? En van het meisje zeggen we: ‘zij
speelt met haar pop’, betoogt mevrouw Von Meyenfeldt. Natuurlijk, het is een
doodnormale zaak dat we het biologisch geslacht laten prevaleren, maar met het
vraagstuk in kwestie heeft het niets uitstaande. Evenmin als het genus van jonge
dieren, waarbij en passant mag worden aangetekend, dat pup niet vrouwelijk is,
maar mannelijk of onzijdig, zoals ook welp. De meeste jonge dieren dragen trouwens
het-namen.
Ik denk niet dat Onze-Taallezers en nog wat verspreide taalliefhebberaars geestdriftig
zullen reageren op het voorstel, met haar en zij te verwijzen naar abstracta en
collectiva, ongeacht het woordgeslacht. En wat mij betreft: ik blijf afkerig van de
haar- en zijcultus, desnoods zonder toestemming van mevrouw Von Meyenfeldt.
•

Onze Taal. Jaargang 51

Het moest ervan komen! Tot dusverre hoorden we alleen ‘van’-sprekers; nu staan
ook de ‘van’-schrijvers op. U kent het verschijnsel. ‘Mijn vrouw zei van dat we met
vakantie naar Engeland moesten gaan, maar ik dacht van dat Italië leuker zou zijn.’
En wat schrijft De Tijd? ‘Het duurde niet lang of de minister-president, die sinds zijn
Amerikaanse tournee nog eigenlijk niet grondig met zijn ploeg van gedachten had
gewisseld van hoe het nu verder moest, had ze alle zes (de PvdA-ministers - MCG)
weer op de kast, Den Uyl helemaal bovenop.’ Wat doet dat van eigenlijk? In de
directe rede vervangt het de dubbele punt; in de indirecte rede is het een versiering
zonder functie.
•
Wanneer wordt een hoeveelheid talloos? Die vraag ga je je stellen als je berichten
leest waarvan je vermoedt dat er in dat opzicht wel wat overdrijving in zit. Zoals dit
(een KEMA-woordvoerder over het aanleggen van een stroomnet in de Chinese
Volksrepubliek): ‘Het gaat om een gigantisch project, een zaak van talloze miljarden.’
Is duizend miljard maal duizend, miljard talloos? Waarschijnlijk wel; een hoeveelheid,
aangegeven door een 1 met 18 nullen, is niet te bevatten. Is duizend miljard talloos?
Dat is de vraag; de begroting van de Verenigde Staten beweegt zich in die buurt.
Maar dat de Chinese Volksrepubliek voor een stroomnet talloze miljarden
beschikbaar heeft, dat zal wel een wat al te geestdriftige manier van spreken zijn.
•
Bent u ook ingeseind dat u niet om de invulling van uw financieringstekort heen kunt
en dat u daarbij door in de marge te rommelen een stuk verantwoordelijkheid
ontkent?

M.C. Godschalk

[Mededeling]
□□□□□
■ De vierkantjes van deze maand zijn opgedragen aan de vrouwen met wie ik
squash. Mijn squaws dus. ■ In de kleedkamer van het squash-centrum staat te
lezen dat squashen een gentlemen's sport is. Zodoende kan soms een let worden
toegestaan, en soms niet. ■ Misschien ben ik niet gentle of niet man genoeg, maar
één ding kost me moeite te begrijpen: wat is kennelijk het principe van een
gentlemen's sport? Bestaat het daarin dat een let soms toegekend kan worden? Is
het principe van een gentlemen's sport dat er soms geen let toegekend hoeft te
worden? ■ Of is volslagen willekeur de meest in het oog lopende eigenschap van
gentlemen's sporten? ■ Nu ga ik er voor het gemak van uit dat u of al weet wat een
let is, of dat het u geen klap, geen balletje of wat dan ook interesseert. Genoeg dus
over herensport. ■ Even terug naar de in het april-nummer aangekaarte Baudelaire,
waarover u uitgebreid verslag hebt kunnen lezen in het juni-nummer: men heeft mij
overtuigende documentatie toegezonden op grond waarvan ik
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mocht concluderen dat de achttiendeeeuwse sifilisbestrijder Van Swieten inderdaad
verantwoordelijk is voor het in april voor mij nog volstrekt kryptisch gedicht. Dank
aan de lezer die een kopie toe zond van annotaties bij een mij niet bekende uitgave
van Les Fleurs du Mal. Dank ook aan allen die nog na de sluiting van de
inzendingstermijn zich beijverd hebben mij op het goede spoor van Lise Van Swiéten
te zetten. ■ Laten we even de volgende afspraak maken. Als ik zeg dat het morgen
waarschijnlijk mooi weer is, dan bedoel ik daarmee dat ik de kans op mooi weer
tussen de 67 en 100 procent schat. Als ik zeg dat het morgen misschien mooi weer
is, dan geef ik uitdrukking aan mijn subjectieve gevoelens dat er tussen de 33 en
67 procent kans op mooi weer is. Let wel, het gaat mij niet om de exacte getallen,
het gaat om het idee dat hier achter steekt, en om de redenering die hierop volgt.
■ Goed dus: waarschijnlijk betekent: een kans van tenminste twee op drie, en
misschien betekent een kans tussen één op drie en twee op drie. Waarschijnlijk niet
houdt zoveel in als een kans van minder dan één op drie en misschien niet betekent
hetzelfde als misschien wel: het kan vriezen of dooien. ■ U hebt het nog steeds
gevolgd? Ja, natuurlijk, anders was u niet tot hier met lezen gekomen. Wat betekent
nu heel waarschijnlijk? Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan ik u
voorspellen dat u daarmee zult bedoelen dat een zekere door u beschouwde
gebeurtenis een kans van tenminste 90 procent op voorkomen heeft. Misschien
moeten we de drempel nog iets hoger stellen, maar nogmaals, het gaat mij om de
redenering. Door heel aan het waarschijnlijkheidsoordeel te laten voorafgaan,
verkleint u de waarschijnlijkheidsmarge van 33 procent tot 10 procent. Als het mij
beschoren was de betekenissen van alle Nederlandse uitdrukkingen opnieuw te
mogen bepalen, stel dat mij die moeilijke maar dankbare taak ten deel zou vallen,
wat voor interpretatie zou ik dan moeten geven aan heel misschien? ■ Het staat
voor mij als een paal boven water dat heel misschien weer hetzelfde zou moeten
betekenen als heel misschien niet, en dat de waarschijnlijkheidsmarge weer tot 10
procent teruggebracht moet worden. Met andere woorden: heel misschien wordt
het morgen mooi weer zou betekenen dat de kans op mooi weer morgen ligt tussen
de 45 en 55 procent. ■ Aardig geredeneerd nietwaar, maar helaas, het gaat niet
op. De taalfeiten liggen anders. Met aan onzekerheid grenzende misschienheid durf
ik u te voorspellen dat u met voornoemde zin zult bedoelen dat de kans op mooi
weer weer minder dan 33 procent is. Dus heel misschien is hetzelfde als
waarschijnlijk niet. Heel misschien is dat ook de reden dat très peut-être, molto forse
en very perhaps als uitdrukking niet bestaan. ■ Naar aanleiding van het
bovenstaande nog iets over kansen, en schatten. Schatten is naar mijn smaak iets
anders dan inschatten. Als ik de kans op mooi weer morgen op 40 procent schat,
dan werk ik met de natte vinger. Maar als ik inschat, dan knijp ik een oog dicht, denk
langdurig na (over andere dingen weliswaar, maar dat kan mijn gesprekspartner
niet zien) en kom aldus tot een weloverwogen oordeel. ■ Dus wat dat betreft sta ik
voor niets. Het is me alleen nog steeds niet duidelijk hoe ik een kans moet afschatten.
Als ik dat eenmaal heb geleerd, wedden dat ik dan overal de blitz maak? ■ Gemiste
kansen. Geschatte kansen. Geschatte missen.
Gemiste schatten. ■ Als je ergens geen gat meer in ziet, dan kun je er beter mee
ophouden. Zo zoeken innoveerders altijd naar een gat in de markt en taaljokers als
ik naar een gat in de grammatica. Laatst weer zoiets gevonden, of gemeend
gevonden te hebben. ■ Het heet dat de gebiedende wijs geen verleden tijd heeft.
Dat klinkt redelijk, zowel naar de betekenis als naar de vorm. Immers, we zeggen
wel kom morgen maar niet kwam gisteren en waarom zouden we ook kwam gisteren
als gebod uitvaardigen, wij die menen nog wei iets aan de toekomst te kunnen doen,
maar over het algemeen tamelijk fatalistisch over het verleden redeneren? ■ En
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toch, hier verschijnt dus het gat in de grammatica, we zeggen wel degelijk kwam
gisteren, alleen zeggen we niet kwam gisteren, maar liever was gisteren gekomen.
■ Had daar maar eerder over nagedacht, grammatici. Misschien willen sommigen
onder u mij nu gaan bewijzen dat dit geen verleden tijd is, of geen gebiedende wijs,
maar er zijn wel degelijk zeer steekhoudende argumenten voor mijn opvatting te
vinden, die ik helaas wegens plaatsgebrek hier niet kan publiceren. Maar als u me
op een fout in de redenering had willen betrappen, was dan vroeger opgestaan. Als
altijd, uw op het kruiperige af bereidwillige taaldienaar,

P.C.U.d.B.
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[Nummer 9]
Waarom Spelling-85 zou moeten mogen
Spellen is 't sgrijven van letters met de bedoeling taal zigtbaar te maken. Dat zigtbaar
maken van taal noemt men stellen. Spellen is dus 'n hulpmiddel bij 't stellen.
Wat opgesgreven is, 't produkt van 't stellen dus, dat wel tekst genoemt wort, moet
gelezen kunnen worden. De spelling is dus niet alleen 'n hulpmiddel bij 't stellen,
maar staat ook in dienst van 't lezen.
De mens krijgt 't vermogen om te spellen niet bij z'n geboorte mee, wat met z'n
vermogen om te spreken wel 't geval is. Spellen moet hem dan ook geleert worden,
met andere woorden hij moet van analfabeet tot alfabeet gemaakt worden.
Uit 't bovenstaande volgt dat 'n goede spelling aan drie eisen moet voldoen: ze moet
snel en goet sgrijfbaar zijn, snel en goet leesbaar en snel en goet leerbaar. Ik ga
nu na of de gebruikelike spelling aan deze drie eisen voldoet.

Sgrijfbaarheit
Om duidelik te zijn over de sgrijfbaarheit stel ik nu eerst vast dat 't nederlants 'n
fonologiese spelling heeft: de letters zijn bedoelt als simbolen van de spraakklanken.
We gaan bij 't spellen uit van de klanken zoals die gehoort worden in 't afzonderlik
uitgesproken woort, b.v. aap, noot, mies, wim, zus, jet, teun, vuur, gijs, lam, kees,
bok, wei, does, duif. Bij samengestelde en afgeleide woorden gaan we uit van de
klanken van de afzonderlik uitgesproken delen: woorden en voor- en agtervoegsels,
b.v. klap-zoen, pot-vis, opzien, af-vallen, on-be-perkt, ont-zien, was-dom, eet-baar.
Er zijn egter enkele uitzonderingen op deze sistematiek, wat ik nu aantoon met wat
voorbeelden: raad, nood, noodt, mistte, noodde heb, ach, thuis, erwt, vrouw, ambt.
Deze uitzonderingen zijn 'n stevige rem op de sgrijfbaarheit. De speller moet
namelik bij elke uitzondering z'n ‘spelautomaatje’ àf- en 'n ander apparaatje
àanzetten. Tot overmaat van ramp mag hij daarbij niet altijt 't zelfde apparaatje
nemen, maar moet hij steets weer kiezen uit 'n aantal van die ‘remmen’. Ik noem
de voornaamste:
1. De werkwoordelike rem, die in bij na elke zin éen of meer keren moet worden
bedient: de meeste zinnen bevatten immers een of meer werkwoorden. Ik teken
hierbij aan dat deze rem talloze malen niet goet werkt: dageliks vliegen ontelbare
tekstmakers uit de bogt en spellen werkwoortsvormen verkeert. Als u, lezer, dit niet
mogt geloven, moet u maar eens éen of meer paginaas van 'n krant ‘spellen’.....
Onlangs kwam ik in éen klein krante-artikeltje drie ‘werkwoortsfouten’ tegen.
2. De eintletter-rem, die bedient moet worden bij elk woort (als 't tenminste geen
werkwoort is) dat op 'n t-klank of 'n p-klank of 'n ch-klank eindigt. En dan moet je
nog goet uitkijken dat je bij de t en de p de langermaaktoets gebruikt: nood wegens
noden, heb wegens hebben, en bij de ch... welke toets? Waarom pech naast leg,
lach naast mag, och naast nog?
3. De er-valt-niets-te-horen-maar-wel-te-sgrijven-rem: thuis, erwt, ambt.

Konkluzie: snel en foutloos sgrijven wort ernstig belemmert door 'n drietal afwijkingen
van 't fonologiese spelprinsipe.
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Leesbaarheit
Over de leesbaarheit kan ik heel kort zijn. De nederlantse spelling is snel en goet
leesbaar. Met ‘leesbaar’ bedoel ik in dit verbant natuurlijk tegnies leesbaar: 't snel
herkennen van wat er ‘letterlik’ staat. Of iemant 'n tekst snel begrijpt, heeft, wanneer
de woorden eenmaal herkent zijn, niets met de spelling uitstaande.

Leerbaarheit
Over de leerbaarheit nu. Daar mankeert ontzaggelik veel aan. De grootste
boosdoener is hierbij ongetwijfelt de hierboven gesinjaleerde werkwoordelike rem.
De spelling van 't werkwoort is zo ingewikkelt dat men pas in de vijfde klas van de
lagere school met 't aanleren ervan durft te beginnen. Geen wonder, want voor 't
offisieel goet spellen van werkwoorden moet je ongelofelik veel weten en die kennis
bovendien kunnen toepassen. Et aantal grammatikale begrippen dat je ervoor moet
beheersen, is zelfs groter dan twintig!
Uit 't bovenstaande blijkt de nootzaak van spellingsanering. Er blijkt ook uit dat 't
uitermate logies is die sanering na te streven door 't wegnemen van de voornaamste
uitzonderingen op 't fonologiese beginsel, 't wegnemen van de remmen dus. Je zou
dat op de volgende manier kunnen doen:
1. Door voor elke t-klank de letter t te gebruiken: hij wort, zij wert, wort je, 't miste,
gehat, steets.
2. Door voor elke d-klank de letter d te gebruiken: hij lade in, zij beelde uit, zij
hoede.
3. Door voor elke p-klank de letter p te gebruiken: ik hep, je hept, hepzugt,
spinnewep, zeerop.
4. Door de ch te vervangen door g: sgat, bogt, vrugt, agt, peg, gogelaar.
5. Door konsekwenter aan 't eint van 'n lettergreep éen e te gebruiken: twede, hij
knede, overzese, zeën.
6. Door -ieën te vervangen door -iën: kniën, driën, kopiën, melodiën.
7. Door weglating van de j in 't agtervoegsel -lijk: vrolik, mogelik, vrouelike.
8. Door niet-uitgesproken letters weg te laten: tuis, ert, vrou, amt, leew, medies,
et of 't, 'n.
9. Door 'n verdere aanpassing aan de nederlantse spelregels van de spelling van
vreemde woorden: kado, resu, sirkus, ekstra, sjiek, dinee.

Deze negen veranderingen worden nagestreeft door de Vereniging voor
Wetensgappelike Spelling (VWS), waarvan ik sekretaris ben. De ‘niewe spelling’
die door 't aanbrengen van deze veranderingen ontstaat, hebben we Spelling-85
genoemt. Die naam hebben we gekozen omdat we 't onaanvaartbaar zouden vinden
als bazis-onderwijs, dat immers in 1985 start, met Spelling-55 (de ‘oude’ dus)
opgesgeept zou blijven. Terzijde: hoewel de term bazis-onderwijs nu al vaak gebruikt
wort voor lager onderwijs, heeft ze in werkelikheit betrekking op onderwijs aan 4tot 12-jarigen, dat in 1985 in de plaats komt van kleuter- + lager onderwijs.
Voor ingewijden komen deze negen veranderingen niet uit de lugt vallen.
goet gespelt spelling - 85
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De VWS heeft ze, met uitzondering van 4 en 5, al sints de oprigting (1963) op haar
programma staan. Minder bekent, welligt zelfs algemeen onbekent, is dat 'n
‘nederlants-belgiese kommissie voor de spelling van de bastaartwoorden’ de
nederlantse minister van onderwijs en de belgiese minister van nederlantse kultuur
in 1969 aanbevolen heeft 'n aantal van deze veranderingen bij 't onderwijs in te
voeren. Van ons lijstje van negen de volgende:
1 Hiervan alleen de enkele t in de verleden tijt: 't miste, 't koste veel, ze prate;
daarnaast wilde de kommissie: hij antwoord, de lamp brand enz. (maar: hij hoort,
hij boort, enz.)
2 Wort ook door de kommissie voorgestelt.
3 en 4 niet; 5, 6 en 7 wel.
8 Hiervan wort alleen 't weglaten van de h door de kommissie voorgestelt: tuis,
apoteek, tans.
9 Wort ook door de kommissie voorgestelt.
Uit dit lijstje blijkt dat de kommissie zig niet tot ‘bastaartwoorden’ heeft beperkt, maar
ook voorstellen heeft gedaan met betrekking tot nederlantse woorden.

Invoering
We vinden 't overigens de hoogste tijt om de kommissie-voorstellen uit de
departementale laden te trekken, ze naast de onze te leggen en daar 'n
regeringsbesluit uit te laten voortvloeien. Dat besluit zou moeten zijn: offisiële
invoering van Spelling-85.
De toepassing ervan heeft al uitgewezen dat gemiddelt maar éen letter per regel
tekst anders is dan in Spelling-55. Dit betekent dat de kosten die ‘offisiële’
spellingverandering met zig meebrengt, tot enkele miljoenen beperkt kunnen worden.
Anderen dan overheitsdienaren en onderwijzenden mogen spellen zoals ze willen.
Die mensen zouden b.v. Spelling-85 kunnen gaan gebruiken en 'n zegeltje op hun
sgrifturen kunnen plakken waaruit blijkt dat ze dat bewust doen.
Als ze dat zegeltje niet zouden gebruiken, zouden ze immers voor dom worden
aangezien! Tog behoeft niet goet spellen helemaal niet dom te zijn. In 'n onberispelike
Spelling-55 kun je de grootste stommiteiten opsgrijven en 'n tekst met velerlei
spelfouten kan uitstekent, ja zelfs geniaal zijn.
Wie meer wil weten over Spelling-85 sture mij 'n briefje, met daarin f 1,- of meer
aan postzegels: De Rougemontnes 16, 1862 AB Bergen (NH). Men ontvangt dan
'n tweetal folders over Spelling-85 (met enkele zegels) en over 't litmaatsgap van
de VWS.
Bedenkt u vooral dat de taal niet verandert als je de spelling verandert. De VWS
streeft juist naar 'n spelling die zo zeer automaties hanteerbaar is dat 'n sgrijvende
zig volledig kan konsentreren op 'n goet gebruik van onze taal. Moge dat zo gau
mogelik ook in Onze Taal met hooftletters kunnen!

Jan Berits
Sekretaris van de Vereniging voor
Wetensgappelike Spelling
Bergen (NH)
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Het woord aan u
Hoe zit dat met... deze, gene
De arbeiders van ploeg A kunnen vlugger opschieten dan die van ploeg B: dezen
werken in zware kleigrond, genen in zandgrond.
Dit heb ik ergens gelezen als een voorbeeld van goed Nederlands.
Maar: kan ik nu niet zeggen dat het deze en gene moet zijn, want ik kan er
‘arbeiders’ achter zetten en dat woord staat in de zin, deze en gene zijn dus bijvoeglijk
gebruikt?

C.G.L. Apeldoorn, Hoevelaken
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Reacties
Gevechten tegen germanismen, de bierkaai of windmolens?
De voorzitter van de Tweede Kamer, de heer Dolman, is een felle voorvechter van
een goed gebruik van de Nederlandse taal, ook in het parlementaire taalgebruik.
Hij schuwt daarbij de strijd niet, soms zelfs met het gevaar dat hij gevechten lijkt te
leveren tegen de bierkaai, of, nog erger, tegen windmolens in de stijl van Don
Quichotte. Onlangs kwam hij gevaarlijk dicht bij dit soort gevechten in een fel en
hardnekkig verzet tegen het gebruik van het woord ‘afbouw’ in de betekenis van
geleidelijke vermindering (zie juli/augustus-nummer). Dolman verwerpt afbouw
omdat het een germanisme is. Ongetwijfeld is afbouw een letterlijke vertaling van
het woord Abbau. Dat woord heeft in het Duits vele betekenissen - het woordenboek
van Wolters-Noordhoff noemt er wel tien - en daarvan is specifiek die ene van
geleidelijke vermindering als afbouw vernederlandst.
Het is de vraag of dat nog als een verwerpelijk germanisme kan worden
beschouwd. Het lijkt op zijn minst een door velen aanvaard germanisme. Vooral
ook met dat al of niet aanvaarden van barbarismen lopen we vaak gevaar te vervallen
in gevechten tegen bierkaaien en windmolens.
Het begint met het binnensluipen, al of niet vernederlandst. Dat laatste gebeurt
als het om een Duitse herkomst gaat veel vaker dan woorden met een Franse en
met een Engelse herkomst. Vooral in de laatste decennia is het Nederlands
veelvuldig verarmd met onvertaalde Engelse insluipsels. In het bijzonder via het
bedrijfsleven: de computer en alles wat daarmee samenhangt (software, hardware
enz.), de marketing, de public relations en public affairs, de sales-manager enz.
enz. We kennen ook wel onvertaalde overnemingen uit het Duits (überhaupt bij
voorbeeld) maar de insluipsels uit het Duits hebben toch veel meer het karakter van
letterlijke vertalingen.
Dat zijn germanismen. En nu is het eigenaardige van germanismen dat zij in het
begin veelal absurd aandoen en algemeen als verwerpelijk worden beschouwd,
maar dat zich in een aantal gevallen geleidelijk een proces van gewenning en in
aansluiting daarop van aanvaarding voltrekt. Dat aanvaarden is een gedifferentieerd
proces; de een is daar veel vlugger mee dan de ander. Afbouw is daar een
interessant voorbeeld van. Dat mag dan in oorsprong een germanisme zijn, het
heeft zich, vooral in die betekenis van geleidelijke vermindering (het afbouwen van
een organisatie, van een subsidieregeling) toch wel een plaats veroverd in het
Nederlands. Dat blijkt mede uit het feit dat het niet meevalt er een Nederlands woord
voor in de plaats te stellen, dat van vreemde smetten vrij is.
Men vervalt dan gauw in omschrijvingen en dan dringt zich de vraag op of het
niet beter is zo'n als germanisme binnen gekomen woord maar te aanvaarden.
Er is juist voor dit woord afbouw trouwens een precedent: nieuwbouw. In oorsprong
ook een germanisme, maar inmiddels toch wel aanvaard en alleen in
achterhoedegevechten nog als germanisme beschouwd. En nog een stapje verder:
slagroom is óók eens een germanisme geweest!

J.J. van Raalte
journalist, Rotterdam
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Klemtoonregel en klemtoonteken
Oud-notaris Th.M. de Jongh, verontrust door de klaarblijkelijk dubbelzinnige betekenis
van het woord ‘uitsluitend’ in de archaïsche Wet op het Notarisambt, wil onze
omstreden spelling nòg (met accent grave) moeilijker maken door de invoering van
de accent aigu (zie het mei-nummer, pag. 54). Aardig bedacht ten behoeve van
vreemdelingen, die Nederlands willen leren en daarin dieper willen doordringen dan
met b.v. ‘Dutch in 30 days’, maar mijns inziens volmaakt overbodig voor de
autochtonen. Er is immers geen Nederlander, die niet weet hoe hij ‘aanraden,
opheffen, regenen, zeventien, miljoen’ enz. moet uitspreken? Waarom dan de toch
reeds met de spelling gekwelde schoolkinderen in de toekomst - en, als het
denkbeeld van de heer De Jongh onverhoopt ingang zou vinden, de volwassenen
in het heden - nog verder kwellen met de invoering van een geheel nodeloos accent?
Het is toch niet zover met ons gekomen, dat wij bij het lezen van het woord
‘zéventien’ uitroepen: ‘Nu weet ik eindelijk, dat ik niet meer moet zeggen “zeventien”’?

H.G. Stibbe
oud-advocaat
Amsterdam

Op de eerste verdieping
Het misverstand waartoe het woord ‘verdieping’, volgens J.P. van Bruggen
(juninummer, p. 69), aanleiding kan geven, is nog vanuit een ander gezichtspunt
aantoonbaar.
Algemeen wordt het Franse woord étage als equivalent van verdieping beschouwd.
Sommige Vlamingen vinden de voorkeur van de Nederlanders voor het uit het Frans
overgenomen woord etage dan ook ongerijmd. Maar - zo wil het mij althans
voorkomen - voor die opvallende voorkeur is een reden aan te duiden: het leenwoord
etage is namelijk ondubbelzinnig, terwijl het woord verdieping dat niet altijd is.
Oorspronkelijk was het Franse étage inderdaad het equivalent van verdieping, nl.
bouw- of woonlaag. Zo wordt het rez-de-chaussée (benedenverdieping of
gelijkvloerse verdieping) omschreven als étage inférieur. Maar in het hedendaagse
Franse spraakgebruik wordt met het woord étage, zonder meer, uitsluitend een
verdieping boven het parterre bedoeld. In Nederland is dat woord in dezelfde Franse
betekenis overgenomen, terwijl het woord verdieping die semantische beperking
niet heeft ondergaan.
In België kan dan ook misverstand ontstaan wat betreft het aantal bouwlagen van
bijvoorbeeld een huis met twee verdiepingen, waarmee bedoeld wordt een
benedenverdieping of parterre, en een bovenverdieping of etage, twee bouwlagen
dus, terwijl in België daarbij aan een huis met twee etages, dus met drie bouwlagen,
wordt gedacht.
Dat verdieping en etage niet zo maar onderling verwisselbaar zijn, blijkt overigens
uit het woord kelderverdieping, waar het woord etage niet aan te pas komt, terwijl,
volgens het Gallas-woordenboek, maison sans étage vertaald wordt door
éénverdiepingwoning, anders gezegd: huis zonder bovenverdieping (etage), maar
niet zonder verdieping (bouwlaag).
Misverstand en twijfel zouden vermeden worden als men verdieping uitsluitend
zou gebruiken in de betekenis van bouw- of woonlaag; de verdiepingen boven het
parterre heten dan bovenverdiepingen of etages.
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F. Vanhooff
gepensioneerd hoofdvertaler
Brussel

Onze Taal. Jaargang 51

100

Woordgeslacht (en andere bijzaken)
‘De feiten zijn haar’ in het mei-nummer heeft vrij veel vooral mondelinge en uitsluitend
mannelijke reacties opgeleverd. Niemand was het met me eens. Jammer natuurlijk,
maar ik had niet anders verwacht.
In het stuk in kwestie stelde ik een ruilhandel voor: het woord ‘vrouw’ laten
vervallen en iedereen ‘heer’ noemen (dit deel van mijn verhaal stond niet in O.T.);
daar moest dan tegenover staan een uitsluitend vrouwelijke voornaamwoordelijke
verwijzing. Deze explicatie-om-de-herinnering-op-te-halen verklaart tevens de slotzin
van mijn stukje, waarover velen vielen (‘heren der schepping die haar naam eer
aandoen’).
Feministen zeggen wel dat mannen niet in het geweer zouden komen tegen een
voorstel voor uitsluitend mannelijke voornaamwoordelijke verwijzing. Misschien is
dat zo. Maar ik denk niet dat het zo simpel ligt. Veeleer heb ik de indruk dat men
vreest voor de ‘vervlakking die hand over hand toeneemt’. Dat is ook wel te begrijpen.
Ik wil daarom nog graag het volgende opmerken.
Wie, zoals ik, dagelijks enkele tientallen journalistieke werkstukken onder ogen
krijgt ter correctie, en wie sinds jaren te maken heeft met de lespraktijk in schriftelijke
taalbeheersing, die kan niet anders dan vraagtekens zetten bij de regels die men
geacht wordt te kennen.
Is het werkelijk zinvol mensen te leren hoe het zit met de woordgeslachten in het
Nederlands als ze nog niet eens in staat zijn hun bedoelingen duidelijk onder woorden
te brengen? Het woordgeslacht is in het Nederlands geen realiteit, getuige onder
meer het feit dat in onze taal het biologisch geslacht prevaleert boven het
woordgeslacht, in tegenstelling tot het Duits.
Mijn enigszins badinerende verhaal moe worden gezien tegen de achtergrond
van een zekere onvrede met mijn dagelijkse lespraktijk, waarin ik braaf alle niet
terecht gebruikte ‘haren’ omzet in ‘zijnen’ (het omgekeerde komt niet voor) met de
nodige uitleg erbij, in teksten waaraan nog zoveel meer mankeert. Het lijkt me
daarom handig als we ballast afschaffen, en ons concentreren op wat werkelijk van
belang is, nl. het zich goed uitdrukken, het zijn bedoelingen duidelijk overbrengen
in heldere taal.
Voor het Nederlands irreële zaken als het onderscheid m/v (en zo zijn er nog wel
wat van die dingen) Leiden mijns inziens alleen maar of van deze hoofdzaak.

Fokkelien von Meyenfeldt
Den Haag

Psychotheek
Is ‘Psychotheek’ een on-woord? Zuidinga heeft z'n aversie over het instituut onzuiver
geloosd (zie het mei-nummer) door de plaats te verwarren met het instituut.
Jammer, dat in Onze Taal een onaangename visie over een maatschappelijk
gebeuren zogenaamd taalkundig wordt behandeld. Psychotheek als plek, waar
psychotechnische geneesmiddelen te vinden zijn, is voor mij een duidelijke naam,
die niemand behoeft te kwetsen.
Onmens-waardig vind ik het, dat hulpverlening aan zieken als handelswaar wordt
beschouwd en beschreven.
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D. Captein
Frankrijk

Mond-op-mond reclame
Tijdens een gesprek over de moeilijke tijden voor tijdschriften, hoorde ik eens als
gunstige uitzondering Onze Taal genoemd. Bij veel tijdschriften zit er geen groei
meer in het abonneebestand. Maar Onze Taal mag per maand nog steeds gemiddeld
honderd nieuwe abonnees begroeten.
Merkwaardig, zei A, want ik zie nooit een advertentie. Nee, reageerde B, Onze Taal
groeit via mond-op-mond reclame. Lezers van dit blad vertellen op hun werk of op
een feestje hoe aardig dit blad is, hoe goedkoop het eigenlijk is (een dubbeltje per
pagina), hoeveel wetenswaardigs er in staat en dat het niet ontsierd wordt door
schreeuwerige advertenties.
Toen ik de uitdrukking mond-op-mond reclame hoorde, probeerde ik me voor te
stellen hoe dat zou moeten. Zelfs, wanneer iemand in duidelijke taalnood verkeert,
dan nog gaat een taalkus mijn fantasie te boven. Zo innig enthousiast hoeft het ook
weer niet. Mond-tot-mond reclame lijkt mij genoeg.
(Dit was een advertentie. Elders in dit blad vindt u er nog twee.)

J.R.

Specialiteit, verbetering of verbastering?
Het is verheugend te vernemen dat met veel zorg en toewijding wordt getracht bij
de vertaalafdelingen van de Europese Gemeenschap verbastering van het
Nederlands in vertalingen te voorkomen. Dat het naar buiten tredend resultaat
hiermee niet steeds, soms zelfs in het geheel niet, in overeenstemming is, heeft
G.C. Duchemin verklaard. Opmerkelijk is in deze verklaring dat op kerkhoven
liggende daders niet alleen nog blijken te kunnen spreken, maar zelfs het laatste
woord te hebben.
Minder verheugend en nog opmerkelijker is het door hem gekozen voorbeeld van
z.g. taalverbetering: farmaceutische specialiteiten. Decennia lang wordt het woord
specialité in de gehele Nederlandse farmacie gebruikt voor een ‘gepatenteerd,
verpakt geneesmiddel, farmaceutisch merkartikel, soms tevens met kosmetische
werking’ (definitie Van Dale). In de gewijzigde Wet op de Geneesmiddelenvoorziening
(1978) is dit woord dan ook - terecht - opgenomen ter vervanging van het onvolledige
‘verpakt geneesmiddel’. Immers, elk geneesmiddel zal wel ergens in verpakt zijn,
maar het is hierdoor nog geen merkartikel.
In Van Dale is de geciteerde definitie opgenomen onder ‘specialité’. Onder
‘specialiteit’ wordt bij de derde betekenis (‘produkt op welks vervaardiging of
verhandeling een bedrijf zich in het bijzonder toelegt’) zelfs verwezen: ‘(apoth.)
specialité’. Koenen-Endepols geeft onder ‘specialiteit’ bij de tweede betekenis
(‘produkt op de vervaardiging waarvan iemand zich toelegt’) een voorbeeld: zij
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maken ook jam, maar slasaus is hun specialiteit. Dit voorbeeld geeft duidelijk het
verschil in betekenis aan tussen specialité en specialiteit. De vakterm specialité kan
derhalve ook niet als vakjargon worden verworpen. Specialiteit, verbetering of...
verbastering?
Echter, afgezien van de juistheid of onjuistheid van een vertaling, doet zich de vraag
voor: ligt het op de weg van de EG verbeteringen aan te brengen in het taalgebruik
in de lidstaten, vooral indien het gaat om vaktermen die zodanig zijn ingeburgerd
dat zij zelfs in de wetgeving zijn verankerd? Zo neen, wellicht is dan in de toekomst
nog eens een wijziging te verwachten van bijvoorbeeld de naam Comité voor
farmaceutische specialiteiten.

mevrouw H. de Ru, apotheker adjunct-secretaris van het College ter beoordeling
van geneesmiddelen
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Een bekend(e) figuur
In zijn rubriek Variëteit en Variété (zie juni-nummer, pag. 77) vindt M.C. Godschalk
het een bedenkelijk verschijnsel dat de vroeger bekende figuur tegenwoordig meer
en meer een bekend figuur wordt. De schrijver veronderstelt dat deze aanduiding
met een onverbogen bijvoeglijk naamwoord voortkomt uit de opvatting van figuur
als een het-woord, zoals ook de heer het heer is geworden.
Ik geloof dat de heer Godschalk zich hier vergist. Marnix Gijsen zegt in zijn
autobiografische roman Telemachus in het dorp van zijn oom Leander: ‘Hij was een
groot fietser voor de Heer’, een duidelijke variant op de bijbelse mededeling over
Nimrod, die ‘een geweldig jager voor het aangezicht des Heren’ wordt genoemd.
Noch de bijbelvertaler, noch de Vlaamse schrijver zullen hier aan een het-woord
hebben gedacht.
In ieder geval heeft de mededeling van de heer Godschalk mij aan het denken
gezet over het gebruik van het e-loze adjectief na het onbepaald lidwoord en vóór
een de-woord. Dit gebruik is beperkt en lijkt vrij willekeurig. Toch zit er wel enige lijn
in. Het onverbogen bijvoeglijk naamwoord na een kan alleen voorkomen bij
persoonsnamen, en dan nog in hoofdzaak bij mannelijke personen: een groot man,
maar een grote vrouw. Deze beperking is natuurlijk nog de rest van de oude
verbuiging: eene groote vrouw.
Dr. J. Renkema noemt in zijn Schrijfwijzer ‘een vlot typiste’. Dat hier de korte vorm
mogelijk is, zal wel komen door het feit dat de oude verbuigingen reeds een door
weinigen betreurde dood hadden gevonden, toen de typistes nog moesten opkomen.
Daarom wel een bekwaam secretaresse, maar nooit een flink dienstbode. De
onverbogen vorm kan vooral worden gebruikt als het bijvoeglijk naamwoord een
kenschets bedoelt te geven van het handelen van de persoon. Hier zullen de korte
vormen hun oorsprong wel vinden in het bijwoordelijk karakter van de adjectieven.
Een goed vakman is een man die zijn vak goed verstaat. Bij een uitstekend
onderwijzer, een handig spreker en een geweldig jager hebben we respectievelijk
te doen met iemand die uitstekend onderwijst, handig spreekt en geweldig jaagt. Ik
heb hier de beperking ‘vooral’ gebruikt, want het geldt niet in alle gevallen. Bij een
verstandig man en een beroemd musicus is niet aan iets bijwoordelijks te denken.
De niet-verbogen vorm is ook mogelijk zonder lidwoord en na onbepaalde woorden
als enig en menig: net persoon (in advertenties), menig moe man (in Mei van Gorter).
Merkwaardig is dat de personen wel een zekere burgerlijke waarde moeten hebben
om voor het onverlengde bijvoeglijk naamwoord in aanmerking te komen. Te jeugdige
personen vallen er buiten: een aardige jongen, een pientere knaap, een lieve kleuter.
Asociale figuren kunnen ook hun e niet kwijt: een doortrapte schurk, een sluwe
dief; terwijl eveneens de wat gemeenzamer persoonsaanduidingen een e vereisen:
een geschikte kerel, een beroerde vent.
Een vlot(te) typiste laat mij nog niet los. Als Renkema van de onverbogen tikster
zegt dat ze snel kan tikken, maar meent dat de vlotheid van de tweede op andere
eigenschappen wijst, kan ik hem niet volgen. Ik moet toegeven dat mijn ervaringen
met typistes, laat staan vlotte, uiterst schaars zijn, maar ik meen toch dat zowel vlot
als vlotte betrekking heeft op het tikwerk. Bij een andersoortige vlotheid hoeft niet
vermeld te worden dat we met een typiste te maken hebben. Zo is een goede leraar
evenals zijn e-loze collega iemand die goed lesgeeft, al is hij overigens een klier
van een vent.
Ik ben mij bewust dat ik bij dit wat grillig taalgebruik geen sluitende regels heb
kunnen geven. ‘U kunt uw aandacht beter aan andere zaken besteden’, zegt
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Renkema in zijn eerder vermeld handboek voor duidelijk taalgebruik. Dat zijn woorden
van een wijs man. Als ik me daaraan ditmaal toch niet gehouden heb, komt dit voort
uit het besef dat in Onze-Taaltuin niet alleen groente behoeft te worden gekweekt.

Sj. van den Berg leraar Nederlands Emmen

Zijn? Hebben?
Neem de volgende volzinnen en leg die aan een willekeurige Nederlander voor:
1. Daarna heb ik haar nooit meer gezien, en ook de vriend - die pijnlijk herkenbaar
voor mij als Peter de Wolf (niet zijn echte naam) in het boek voorkomt - ben ik uit
het oog verloren (Eric van der Velden, in Het Vaderland, 28 maart 1981).
2. Een voorwerp, dat wij verloren waren, vonden wij vaak door onbekende hand
terugbezorgd op onze boekenstapel in de studiezaal (A. van Duinkerken, Brabantse
Herinneringen, 2de dr., blz. 88).
Op de eerste zin, hoe ingewikkeld ook, zal wel niemand iets aan te merken hebben,
terwijl bij de tweede iedereen zal zeggen: ‘Verloren waren’ is verkeerd, moet zijn:
‘verloren hadden’. Velen zullen aan een contaminatie denken tussen verliezen en
kwijtraken. En de meest welwillenden onder hen zullen er aan toevoegen: ‘Zoiets
kan ook de beste Stilist overkomen.’ Nu is mijn eerste vraag: Waarom wordt
eenzelfde constructie, te weten het overgankelijke verliezen gebruikt met zijn als
hulpwerkwoord, in het ene geval goedgekeurd en in het andere afgewezen?
Er komt nog iets bij. Laten wij de tweede zin als volgt wijzigen: Daarna heb ik haar
nooit meer gezien, maar de vriend heb ik nooit uit het oog verloren. De inlassing
van nooit heeft, naar het schijnt, tot gevolg dat de constructie met zijn onmogelijk,
of althans aanzienlijk moeilijker, wordt. Zijn de lezers van Onze Taal het daarmee
eens? Zo ja, hoe zit dat dan allemaal in elkaar?

P. Brachin, Parijs

Foco's
Nu al weer ruim een jaar geleden hoorde ik voor het eerst het woord ‘foco’ (mv.:
foco's) gebruiken. Het woord diende als een kortere benaming voor de bekende
‘fotocopie’ (mv.: fotocopieën). Nadien ben ik het woord, afgezien van mijn eigen
(aarzelend) gebruik ervan, niet meer tegengekomen. Toch lijkt het mij een acceptabel
en praktisch bruikbaar woord. De ‘fotocopie’ is immers inmiddels al zo cultuureigen,
dat zij, net als de automobiel, een kortere naam verdient. Ik ben benieuwd naar het
oordeel van Onze-Taallezers.

G.D. de Vries student journalistiek, Amersfoort
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Ongeremde spelling, blok aan het been van de lezer?
Wanneer de gewone man, en daarmee bedoel ik de niet-taalkundigen onder ons,
het heeft over spellingsproblemen, dan denkt hij vooral aan spelfouten in opstellen
en dictees. Toch moeten we goed in de gaten houden dat een spelling niet alleen
makkelijk of moeilijk is bij het schrijven of leren schrijven, zij is evenzeer van invloed
op de manier waarop we lezen.
Wanneer we schrijven volgens Spelling-85, zegt Berits, krijgen we veel minder
fouten. Dat zou op zich best wel eens waar kunnen zijn, maar hoe zit het met de
keerzijde van de medaille, het lezen? Berits zegt dat de spelling van nu prima voldoet
bij het lezen. Ook dat zou heel goed waar kunnen zijn (ik zou het zelf niet weten),
het is alleen geen antwoord op de vraag: wat gebeurt er met de leesbaarheid van
het Nederlands als we anders gaan schrijven dan nu, b.v. in Spelling-85. Die vraag
stelt Berits niet, maar dat had hij wel moeten doen.
Ik wil in de rest van dit stukje een voorbeeld geven van het soort onderzoek dat
gedaan kan worden om na te gaan of een bepaalde spellingswijziging wel leesveilig
is. In het onderstaande proefje gaat het dan specifiek om het gevolg voor het lezen
van opheffing van wat Berits de ‘eindletterrem’ noemt.
Het is voor een aantal Nederlanders, vooral als het nog schoolkinderen zijn, lastig
om hond met een d te spellen terwijl je een t hoort. Het lijkt veel handiger om hond
te schrijven zoals het klinkt, dus als hont. Als je nu wil uitzoeken of de spelling hont
de lezer voor problemen plaatst (we zullen straks zien waarom dat zo zou kunnen
zijn), dan moet je hem niet pardoes confronteren met de spelling hont, want die
heeft hij van zijn leven nog niet gezien, en van pure schrik zal hij er daar dan
problemen mee hebben.
Gelukkig hebben we in het Nederlands ook een categorie woorden waarin de
laatste klank van de stam verschillend wordt uitgesproken in enkelvoud en meervoud,
en waarin dat uitspraakverschil wel degelijk in de spelling tot uitdrukking wordt
gebracht. Ik denk hier aan woorden zoals huis-huizen: de laatste klank van de stam
is s in het enkelvoud, maar z in het meervoud, en dat schrijven we ook zo. Het is
belangrijk in te zien dat deze categorie huis-huizen in principe gespeld had kunnen
worden met inachtneming van de eindletterrem: we zouden dan huiz moeten
schrijven in het enkelvoud. Als je nu het vermoeden hebt dat afschaffing van de
eindletterrem zou kunnen leiden tot problemen bij het lezen, dan zou de groep
woorden die in de huidige spelling zonder eindletterrem gespeld worden, de
Nederlandse bevolking ook nu al voor problemen moeten stellen.
Al in de vorige eeuw, toen onze spelling officieel in regels werd vastgelegd,
beweerden de betrokken geleerden dat een moeilijke spelling van het type
hond-honden, dus met eindletterrem, het voor de lezer gemakkelijk zou maken het
basiswoord hond te herkennen wanneer het min of meer verstopt zit in
samenstellingen (b.v. honden, hondje, waakhond). Dat zou dan komen omdat
consequent dezelfde letters gebruikt worden in de stam, ook wanneer de uitspraak
daar (een klein beetje) tegenin gaat. Geïnspireerd door dit soort beweringen hebben
wij bij een groep lezers onderzocht hoe moeilijk of gemakkelijk zij een stamvorm
konden herkennen in een samengesteld woord. De grondgedachte hierbij is dat
zo'n herkenning sneller, en minder vaak fout, gaat naar mate de taak gemakkelijker
is.
Het proefje zat als volgt in elkaar. Een proefpersoon keek naar een televisietoestel
waarop hij (of zij) steeds naast elkaar een enkel- en een meervoudsvorm van een
zelfstandig naamwoord te zien kreeg. Soms zag hij het enkelvoud en meervoud van
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dezelfde woordstam(b.v. bord-borden), soms van twee verschillende woordstammen
(b.v. riem-bladen). Met een druk op een knop moest de proefpersoon dan aangeven
of het aangeboden woordpaar wel of niet enkel- en meervoud was van een en
hetzelfde woord. Hij moest dat steeds zo snel mogelijk doen, en mocht daarbij geen
fouten maken. In het woordmateriaal zaten paren van drie belangrijke typen (er
waren nog meer categorieën, maar het zou hier te ver voeren om alle bijzonderheden
te vertellen):
1. gewone woorden, die geschreven worden zoals ze klinken, en waarvan de
stam in enkel- en meervoud hetzelfde gespeld wordt, b.v. broekbroeken;
2. een categorie woorden die wel geschreven worden zoals ze klinken, maar
waarbij dat leidt tot verschillende spelling van de stam in enkelvoud en meervoud,
b.v. buis-buizen;
3. een categorie woorden die gespeld worden met de eindletterrem van Berits,
dus waarvan de stam in enkelen meervoud gespeld wordt, hoewel de uitspraak
anders doet vermoeden, b.v. bord-borden.

Figuur 1

Onze Taal. Jaargang 51

103
Verder was er natuurlijk voor gezorgd dat elk van de drie typen even vaak voor
kwam in de proef, en dat niet een categorie stiekem bevoordeeld werd boven de
andere door daar juist heel bekende, of heel korte, woorden in te stoppen.
De resultaten van de proef, althans dat deel waar we hier over praten, heb ik
getekend in figuur 1. De gemiddelde reactietijd (gemeten in 1000sten van een
seconde) waarmee de proefpersonen (24 in totaal) hun beslissingen namen (fouten
zijn natuurlijk niet meegeteld in de berekening), is uitgezet voor elk van de drie
onderscheiden typen woorden: hoe langer een paaltje, des te trager de lezers de
gelijkenis tussen de enkel- en meervoudsvormen onderkenden.
De uitkomsten zijn boeiend: ten opzichte van het neutrale type (broekbroeken)
wordt de enkelvouds-meervoudsrelatie in de woorden met eindletterrem (type
bord-borden) zelfs nog iets vlugger onderkend (overigens is dit kleine verschil
statistisch te verwaarlozen). De woordparen van het type buis-buizen, gespeld
zonder de verfoeide eindletterrem, komen er beduidend slechter af: onze lezers
doen er ongeveer 1/20ste seconde langer over om te zien dat buis en buizen (en
andere woorden in deze categorie) vormen van hetzelfde woord zijn. Dit verschil is
statistisch gezien te groot om toevallig te kunnen zijn. In deze lijn voortredenerend
zouden we nu moeten zeggen dat omspelling van de woorden van het type
bord-borden zonder eindletterrem, deze woorden wat minder herkenbaar maakt.
Enigszins pervers zou je zelfs kunnen volhouden dat huis in het vervolg, vanuit het
standpunt van de lezer, beter geschreven kan worden als huiz.
Hiermee is overigens nog geen sluitend betoog geleverd, maar het zou hier te
ver voeren alle stappen in de redenering door te nemen. Onze belangrijkste conclusie
is dat spellingshervorming nooit alleen gemotiveerd mag worden vanuit problemen
bij het (leren) schrijven. Altijd moet de achterkant van het gelijk bekeken worden:
pas als blijkt dat het lezen niet geschaad wordt, mag een voorgenomen
spellingswijziging doorgevoerd worden. Wanneer echter, zoals dikwijls het geval
zal zijn, verhoogd schrijfgemak leidt tot leesproblemen, moeten spellingshervormers
terdege op hun teilen passen.
Voorlopig houd ik staande dat aan met name het leesaspect van Spelling-85 nog
heel wat onderzoek verricht moet worden voordat Spelling-85 ook een veilige spelling
genoemd mag worden.

Vincent J. van Heuven
Wetenschappelijk hoofdmedewerker
Vakgroep Algemene Taalwetenschap
Rijksuniversiteit Leiden

Variëteit en variété
In deze rubriek heb ik al vrij wat opmerkingen van lezers, mij door de redacteur
toegespeeld, verwerkt en vragen naar vermogen beantwoord.
Het lijkt me aardig, voor de afwisseling de lezers nu eens een paar gevallen voor
te leggen, waarin ze waarschijnlijk geen moeilijkheden zullen zien als ze onbezorgd
en vlot lezen of schrijven, maar die misschien twijfel gaan wekken als ze er over
gaan nadenken. Dat lijkt een enigszins demonische opzet, maar zo is het niet
bedoeld. Ik vraag ze alleen, over enige dingen voor zichzelf een oordeel te vormen.
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Uit een dagblad: ‘Tijdens de wedstrijd Oostenrijk-Frankrijk was het laaiendste applaus
van de Spanjolen toch voor het Franse team en dat was eigenlijk wel te
verwonderen.’
Kan dat? Is dat gangbaar, aanvaard: ‘dat was wel te verwouderen’ als tegenstelling
tot het gewone ‘dat was niet te verwonderen’?
‘Iedereen werkte langs elkaar heen.’ ‘Het gezelschap zong met elkaar.’
Dat leest en hoort u nogal eens. De grammatica wil er niet van weten: elkaar is
een voornaamwoord dat uitsluitend in meervoudige constructies gebruikt kan worden:
ze werkten allemaal langs elkaar heen; de gasten zongen met elkaar. Wat denkt u
ervan?
‘Een omwonende waarschuwde de politie.’
‘Omwonenden waarschuwden de politie’, daar heeft niemand moeite mee. Maar
‘een omwonende’, wat is dat? Iemand wiens huis dat van een ander geheel omsluit?
Of kan die omwonende als deel van een collectief toch de politie waarschuwen?
Een werkende moeder, geïnterviewd door een dagblad: ‘Als we het geld niet nodig
zouden hebben, zou ik nooit werken. Het valt me ook best tegen.’ Eigenlijk een modern, dacht ik - pendant van: ik vond het erg fijn, vreselijk leuk, verschrikkelijk
aardig. Maar stáát 't? Het valt toch niet in dezelfde categorie als ‘hij liep mooi tegen
de lamp’? Of wel?
We horen tegenwoordig veel mensen, lager- en hogergeplaatste, zeggen: ‘Er is iets
aan de knikker.’ Maar ze vertellen er niet bij wàt er dan wel aan de knikker is.
Wat denkt u: weten ze dat niet of willen ze het niet zeggen? En als ze het wel
weten maar niet willen zeggen, kunnen ze dan niet beter een andere zegswijze
kiezen? In onze literatuur kennen we althans één figuur die het allemaal ‘duidelijk
zag zitten’. De Schoolmeester, Gerrit van de Linde, die in zijn gedicht ‘De Schipbreuk’
de stuurman laat zeggen:
‘De wolken in 't Westen worden hoe langer hoe dikker.
Daar is zeker iets, dat ik niet noemen zal, aan den knikker.’
Bent u van oordeel, dat de Schoolmeester, vooruitlopend op de ontwikkeling,
degenen van hypocrisie beschuldigt die weigeren zich uit te laten over wat er aan
de knikker is en toch hun toevlucht niet zoeken in andere bewoordingen?
Een dagblad in een fantasie over een arbeidsloos inkomen: ‘Niemand die niet wilde
werken hoefde meer te werken en kwam toch niet van honger om.’ In ieder geval
een foute samenvatting: niemand (...) hoefde meer te werken en kwam toch niet
van honger om; dat is: niemand kwam toch niet van honger om, dus iedereen. Er
zit iets surrealistisch in zo'n constructie.
Vindt u dat ook van deze zin: ‘De automobilist reed als een gek door de drukke
straat, maar door opzij te springen werd niemand gewond’? Het gaat om het tweede
zinsdeel. Volgens de grammatica is ‘door opzij te springen’ een beknopte bijzin, die
geen expliciet onderwerp heeft maar wel een impliciet. En dat moet identiek zijn
aan het onderwerp van de hoofdzin: ‘werd niemand gewond’. Dat zou dan betekenen
dat niemand opzij sprong en dat toch niemand gewond werd. Acht u dat een juiste
gevolgtrekking? Of vindt u dat de grammatica hier met een korreltje zout genomen
moet worden?

M.C. Godschalk
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Over wetensgap en wetenschap
Jan Berits, voorzitter van de ‘Vereniging voor wetensgappelike spelling’ (eertijds
genaamd ‘Vereneging voor wetenschappeleke spelling’), bepleit elders in dit nummer
negen veranderingen in onze spelling, die samen ‘Spelling-85’ vormen. In Levende
Talen (1980), p. 998-1003, spreekt Berits overigens over ‘Spelling-83’; in het
programma ‘Sprekershoek’ van de NOS van 17 januari 1982 had hij het - als ik het
me goed herinner - over ‘Spelling-84’. In dit tempo halen we ‘Spelling-2000’ wel.
Berits, voorzitter van een vereniging die ‘wetensgappelik’ heet negeert niet zelden
resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Vincent J. van Heuven heeft dat in dit
nummer voor wat betreft het lezen reeds helder en overtuigend gedemonstreerd.
Ik zal me mede daarom beperken tot de bruikbaarheid voor de schrijver en de
leerbaarheid (eveneens toegespitst op de schrijver).

Bruikbaarheid
Berits beschrijft de gang van zaken bij het spellen als het gebruiken van een
‘spelautomaatje’, waarop drie andere apparaatjes een ‘rem’ vormen. Die remmen
zijn, vrij vertaald: het principe van de analogie, dat van de gelijkvormigheid en
bepaalde historicismen. Het hoofdautomaatje bevat kennelijk de regel van de
beschaafde uitspraak: elke spraakklank, zoals die in een beschaafd uitgesproken
woord klinkt, moet door het bijpassende letterteken worden weergegeven. Nu zou
het verhaal van Berits over een automaatmet-remmen relevant zijn, als het spellen
zou beantwoorden aan de hier gegeven voorstelling van zaken.
Een speller echter, verklankt niet elk woord - ook niet ‘inwendig’ - voor hij het
opschrijft; hij schrijft vaak een woord ‘automatisch’, omdat hij de spelling ervan van
buiten kent. Bij het schrijven van het woord erwt bij voorbeeld ervaar ik geen enkele
rem. Het gebruik van woordbeelden en andere strategieën bij het spellen zijn de
laatste jaren, vooral in de Angelsaksische wereld, veel onderzocht (zie bij voorbeeld
de bundel Cognitive processes in spelling, Ed. Uta Frith, London, etc., 1980). Duidelijk
blijkt uit het daarin beschreven onderzoek, dat het toepassen van regels die klanken
verbinden met lettertekens, bepaald niet de enige of overheersende strategie is,
ook niet bij de regelmatige gevallen. Nu hoeft, wat geldt voor de Engelstalige wereld,
nog niet op te gaan voor de Nederlandstalige, omdat de Engelse en de Nederlandse
spelling aanzienlijk van elkaar verschillen.
Ook uit Nederlands onderzoek echter, begint duidelijk naar voren te komen dat
spellen heel wat meer is dan regels toepassen. Assink (‘Schrijfstrategieën van
intuïtieve spellers bij moeilijke werkwoordsvormen.’ In: Tijdschrift voor taalbeheersing,
3 (1981), p. 55-66) onderzocht de spelling van zwakke werkwoorden met een
onbeklemtoond voorvoegsel (b.v.: behoren). Deze werkwoorden hebben de
eigenaardigheid dat de derde persoon enkelvoud, tegenwoordige tijd, hetzelfde
wordt uitgesproken als het voltooid deelwoord, maar als de stam eindigt op een
stemhebbende medeklinker, niet hetzelfde wordt geschreven: behoort naast behoord.
De vorm met -t is bij behoren frequenter dan die met -d. Bij bij voorbeeld bekennen
is dat net andersom: bekend is frequenter dan bekent. Nu blijkt dat mensen de
neiging hebben om behoort te schrijven, ook als er behoord had moeten staan,
terwijl men vaak bekend schrijft als het bekent had moeten zijn. De regels die de
toekenning van -t of -d regelen, zijn in beide gevallen identiek. Dat er toch een groot
verschil bestaat in het type fout dat men veel maakt, wijst erop dat men in deze
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gevallen veelal geen regel toepast, maar afgaat op iets anders, bijvoorbeeld op de
visuele (?) herinnering aan de schrijfwijze die men vaak gezien heeft.
Maar ook al zou men wel bij het schrijven uitsluitend regels toepassen en al zou
de regel van de beschaafde uitspraak de enige zijn die er bestond (het uiteindelijke
en oorspronkelijke ideaal van de v.w.s.), dan nog zou het spellen niet zo simpel zijn
als Berits wel denkt.
Voor iemand die nog nooit geschreven heeft is het allerminst duidelijk uit welke
klanken een woord bestaat, sterker, is het niet eens duidelijk dat een woord uit een
rijtje klanken bestaat. Tal van onderzoekingen tonen dit aan. Het fraaiste vind ik dat
van Morais e.a. (‘Does awareness of speech as a sequence of phones arise
spontaneously?’ In: Cognition, 7 (1979), p. 323-331). Zij gaven volwassenen uit een
Portugees dorp, sommigen alfabeet, anderen analfabeet, de opdracht om voor een
aantal verzonnen woorden een bepaalde klank te zetten en bij andere woorden die
juist weg te halen (zodoende moest b.v. osa posa worden en posa osa). Van de
alfabeten volvoerde 72% deze taak correct, van de analfabeten 19%. Het kunnen
onderscheiden van ‘losse’ klanken is kennelijk iets dat men niet zomaar vanzelf
kan, maar iets dat door alfabetisering pas wordt geleerd!

Leerbaarheid
Via dit probleem van het kunnen segmenteren in klanken, zijn we gekomen bij de
leerbaarheid. Bij lezing van de bijdrage van Berits, krijgt de lezer wellicht de neiging
zich af te vragen wat de leerlingen allemaal doen voor ze in de vijfde klas zitten.
Volgens Berits nl. beginnen ze pas daar aan de echte moeilijkheid van onze spelling:
de werkwoordsvormen. Houden ze zich daarvoor dan almaar bezig met paard, web,
thuis, ambt en erwt? Of krijgen ze de eerste vier jaar bijna geen spelling?
De leerlingen krijgen de eerste vier jaar wel degelijk spelling, veel spelling. Ze leren
daar allerlei dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn, maar voor hen niet, zoals dat
je van links naar rechts moet schrijven, dat je letters niet mag kantelen, dat woorden
bestaan uit een opeenvolging van spraakklanken, enz. (Een overzicht van deze
elementaire kwesties is te vinden in: G. Verhoeven, ‘Is dit een spelfoud of een
vergissing? Een Studie over primitieve schrijffouten, slips of the pen en slips of the
tongue.’ In: Taalbeheersing 1981. Uitg. VIOT, Enschede, 1981.)
Ook meer gevorderde kwesties komen in die lagere klassen aan de orde, b.v. het
plaatsen van de slot-n (Nederlanders uit het westen en zuiden spreken kade en
kaden hetzelfde uit), klinkerverenkeling (graven naast graaf) en
medeklinkerverdubbeling (latten naast lat). De fouten tegen dit soort gevallen zijn
op school de topscorers (zie: G.E. Booij e.a., Spelling. Groningen, 1979 en G.
Verhoeven, ‘Verbeelding en werkelijkheid; spelfouten in de opstellen uit verschillende
typen van onderwijs.’ In: Tijdschrift voor taalbeheersing, 1 (1979), p. 146-163).
Merkwaardigerwijze wil de v.w.s. dit soort gevallen niet vereenvoudigen. Het gevolg
is dat de voorstellen van de v.w.s.-oude-stijl (die omvatten ook het opheffen van de
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onderscheidingen tussen ij en ei, au en ou) op de basisschool slechts ca. 30% van
de spelfouten zal opheffen. Het effect van Spelling-85 taxeer ik op slechts 25%! Er
is heel wat meer met de spelling aan de hand dan Berits denkt.
Samenvattend kan ik stellen dat het gemak van Spelling-85 voor het gebruik
onduidelijk is en voor de leerbaarheid weliswaar aanwezig, maar betrekkelijk gering.
Geringer althans dan men geneigd is te denken. Bovendien moet men dit gemak
afwegen tegen de last voor de lezer.

Gerard Verhoeven
Wetenschappelijk medewerker
Taalbeheersing
Rijksuniversiteit Utrecht

Het Rijmschap
Mijn geheugen heeft me in de steek
gelaten
Het is als een vergiet of zeef
Maar dan een met dubbele gaten
Muze, help Gij mij weer op dreef

Nauwelijks was Nederland wat bekomen van de vorige wereldoorlog, of Bertus
‘Kinderen, bidt nu maar braafjes’ Aafjes liet Een voetreis naar Rome afdrukken en
verspreiden.
Als ik goed ben ingelicht was dit epos een van de beste sellers die onze uitloop
van de Parnassus ooit opleverde.
Het werd gekocht, ja gelezen, wat zeg ik, bewonderd door mensen met wie ik
omging - studievriendjes, en niet van de geringsten; een senator bijvoorbeeld.
Zelf maakte ik deel uit van een coterie die het verskunstig resoluut hield op Kees
Stip, Piet Paaltjens en De Schoolmeester... en nu ja goed, ook Staring dan maar.
Wel woonden we met die anderen in dezelfde huizen, aten en dronken we vaak
samen. We moesten dat boek vroeg of laat wel onder ogen krijgen, en waren er
ook lichtelijk nieuwsgierig naar. Vluchtige inzage - dat was werkelijk voldoende bracht aan het licht dat de titel klopte, en dat de wandelaar dweepziek roomskatholiek
was, met een stout vleugje paganisme. In zijn breedvoerige aanhef riep hij dan ook
Muzen aan. Vier komische regels kan ik nog vrij exact opspuiten, wat ik hierboven
al gedaan heb.
Je vraagt je af hoe zoiets op papier komt te staan. De man zal begonnen zijn met
regel I, en vervolgens gedacht hebben aan op dreef helpen. Dreef, dreef... ha! zeef
natuurlijk. Het is net een zeef. Wel een beetje kort. Het is als een vergiet of zeef
Perfect. En dan op gelaten mooi gaten. Grote gaten? Nee, dubbele, dat is zangeriger.
De rest was gauw gepiept. O foei, dat mag ik helemaal niet zeggen. Poëzie wordt
niet gepiept, dat is een soort martelaarschap. Tanden op elkaar. Althans, dat vertellen
dichters ons graag. Laat men toch vooral niet het idee krijgen dat ze het leuk werk
vinden; nee, het moet. Ik weet niet waarom iemand zou moeten schrijven over een
vergiet of zeef, en evenmin waarom iemand anders zich dergelijke lectuur zou
moeten laten welgevallen. Ik ken musici die met plezier satanisch moeilijke partijen
instuderen en correct uitvoeren. Waar haalt een poëtist het recht vandaan om, met
gekwelde oogopslag, ons te laten boeten voor zijn onvermogen om zelfs maar een
triolet of ollekebolleke in elkaar te zetten?
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De volgende keer heb ik het over een heel andere, veel sympathiekere soort: de
zondagsdichters.

H.H. Polzer
•
Bij Van Gorcum in Assen verscheen vorige maand Wegwijs in woordenboeken,
een kritisch overzicht van de lexicografie van het Nederlands, van de handen van
dr. D. Geeraerts en dr. G. Janssens.
Twee geleerde heren
Inventariseren
Wegwijs in woordenboeken is inderdaad een overzicht (pagina -1, de
Inhoudsopgave, maakte op mij diepe indruk), maar een kritisch overzicht is het niet.
Rubriek 4.17. heet Rijmwoordenboeken. Van rijmwoordenboeken hebben
Geeraerts en Janssens geen verstand. Dat heb ik ontdekt bij de slotrubriek 4.19.
(detectives en lexicografische overzichten begin ik altijd achterin), de rubriek over
Retrograde woordenboeken. Over retrograde woordenboeken zeggen de auteurs:
‘Ze zijn enigszins verwant met rijmwoordenboeken. De laatste baseren zich echter
op de eindklanken van de woorden, niet op hun spelling; in een retrograad
woordenboek zal men dan ook woorden als snelheid, appetijt en geit niet in hetzelfde
groepje terugvinden, wat in een rijmwoordenboek wel kan.’ Kom nou, heren, snelheid
rijmt helemaal niet op appetijt en evenmin op geit en dat men die woorden in de
Nederlandse rijmwoordenboeken in hetzelfde groepje kan terugvinden, komt omdat
de Nederlandse rijmwoordenboeken niet deugen. Het kan, maar het zou niet moeten
mogen kunnen. Geeraerts en Janssens bespreken vier rijmwoordenboeken. Een
van die vier is niet meer in de handel, een tweede is niet meer dan een komisch
bedoeld laagstandje. Bij het kritisch beschouwen van de andere twee hebben de
lexicografen zich beperkt tot het overschrijven van de flapteksten. De hoogdravende
aanbevelingen op de buitenkant van het bedroevende naslagwerk van J. Buydens
missen op deze manier hun doel niet. G. en J. achten het boek van Buydens:
‘ontegensprekelijk het beste’. Dat graduele oordeel lijkt een absolute lofrede, omdat
de heren Wegwijzers niet één kritisch woord wijden aan de dolzinnige rimram aan
nummercodes en synoptische inhoudstafels die Buydens voor zijn gebruikers in
petto heeft. ‘Ontegensprekelijk het beste’? M'n vest! Wie een ècht kritisch overzicht
zoekt van alle ontegensprekelijke vergissingen op rijmwoordenboekgebied kan
terecht bij het eveneens vorige maand verschenen prachtwerk Het Rijmschap. Heinz
zegt daarin op pagina 134 o.a.: ‘Er bestaat geen hedendaags rijmwoordenboek in
de Nederlandse taal.’
Een volgend maal iets lichters
Dan... (zie boven)

Ivo de Wijs
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Basic Dutch wordt 't helemaal
Een vóórinformatie (vervolg)
Centraal in het eerste deel van dit artikel (zie het juli/aug.-nummer) stond de keuze
uit een aantal telefoontjes welke een tweetal Progressieve Verbeteraars Nederlandse
Taal (hierna genoemd PVNT's) in het verleden samen met elkaar hebben vastgelegd
op geluidsbandjes, vervolgens overnieuw hebben beluisterd en uiteindelijk in eerste
instantie speciaal voor u hebben opgeschreven. Met het eindresultaat, dat het
fragment van hun keuze in Onze Taal is verschenen. Waarvoor allereerst dank aan
redakteur J.R. (Uw spontane applaus graag.)
Aan het woord was daarin naast mij zelf onze (liever onbekend blijvende)
Progressieve Taalspektakel-analist (PTS-analist). We dachten, dat er nou met dat
citaat sowieso alweer een giganties stuk inspiratie impliciet was geaktualiseerd. Met
name ten behoeve van de PVNT's in hun totaliteit plus achterban: een stuk
geloofwaardige inspiratie om over naar huis te schrijven, lijkt mij. Maar bij een aantal
zaken moet op dit moment echter nog nader stil worden gestaan.
Nou, voor wat allereerst de supporters van Basic Dutch betreft, die vormen in feite
onze Jongeren-Werkgroep Progressieve Verbetering Nederlandse Taal Basic Dutch
in oprichting. In de omgang ook wel gemakshalve kort en bondig genoemd:
JWGPVNTBD i.o. Hun werken in eerste instantie gewoon aan een Nieuw Progressief
Groen Boekje (NPGB), wat de meest komplete progressieve taalverbetering naar
buiten weet te brengen, en wel konsistent. Hoe dat ingevuld gaat worden? Nou, dat
is op dit moment de hamvraag.
Antwoord: punt één door het zo maksimaal mogelijk in eigentijdse vormgeving
geloofwaardig door te gaan vertalen naar de Progressieve Taalliefhebber (Protali)
toe. Wat hier speelt is dus eigenlijk in feite één van hun primaire taak-c.q.
doelstellingen èn voor de nabije èn voor de meer verdere toekomst. En dit gaat nou
vanuit de progressieve hoek een begripsmatige benadering worden, dacht ik, van
een ontzettend breed publiek, op landelijk nivo zelfs!
(Uw spontane applaus graag.)
Nou, hun laatste inventarisatie van de taalsaneringssituatie is er pakweg een
maand geleden alweer geweest. Het zorgde duidelijk voor een herkenbare doorbraak.
Want uiteindelijk realiseerden hun een ontzettend stevig stuk besluitvorming.
Eénduidig en richtingwijzend met name als voorlopig eindresultaat, dacht ik. Dat is
één.
Nou, er staan naast ons Konsept Sanering Nederlandse Taal (KSNT) en het NPGB
anderzijds een aantal hoofdpunten centraal. Ten eerste dit: het op tafel leggen bij
O.T.-redakteur J.R. van onze alreeds afgeronde Voorstellen Verbetering Taal (VVT's)
vindt nou géén doorgang. Een aantal PVNT's gaan zich allereerst buigen over een
aantal zich vandaag-de-dag nog massaal manifesterende kommuni-katieverschijnsels
uit het Nederland vanaf de vijftiger tot en met de zeventiger jaren. Nou ja, eigenlijk
over de inhoudelijkheid van met name haar totale taalspektakel van toen. Teneinde
één of meerdere zogeheten Protali-Taboelijsten (PTL's) in te kunnen brengen van
nog voorhanden zijnde verwerpelijke woorden, spreek- en schrijfgewoontes,
gezegdes en noem maar op. Deze aanpak betreft op zich dus hele muffe stof, wat
nou in feite middels het NPGB-gebeuren op korte termijn bewust afgebouwd gaat
worden!
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(Uw spontane applaus graag.)
Nou, hoog in het vaandel Staat daarnaast het waarmaken èn overbrengen van een
breed pakket Positieve Aanbevelingen Verbetering Taal (PAVT's) mede rond het
tema Weg Aftands Nederlands (WAN). Op basis van toekomstplannen, verwoord
in het KSNT, komt één en ander nou gewoon aan het rollen. Dus heeft het zich
buigen over de WAN-motivatie op zich eigenlijk haar langste tijd alweer gehad. Want
bijvoorbeeld aftandse werkwoorden zoals inlichten, voltooien en taxeren gaan immers
per definitie nou plaats maken voor progressieve als informeren, afronden en
inschatten. Verdwijnen gaan qu en x. De uitgang -isch gaat -ies worden. Motivaties
ten aanzien van één en ander gaan uitgezocht worden. Uiteraard binnen het
KSNT-kader. Terwijl dankzij, ondermeer, pakweg, tenminste, teveel en noem maar
op in de toekomst nooit meer in twee stukken gehakt voor mogen gaan komen.
Waarom? Het antwoord op die vraag gaat later ingevuld worden. En ga zo maar
door.
Voor ogen staat ons nou een adekwaat pakket VVT's, PTL's en PAVT's wat op
taalwensen van een hoop doorsnee-Protali's, wiens opinies wij peilen, weet in te
spelen. En wel zodanig, dat er daadwerkelijk iets door die mensen heen gaat. Waar
wij nou voor staan? Zeker géén nattevingerwerk, lijkt mij, maar echte professionele
taalsanering, aan de orde gesteld zonder kretologie. Nou ja, anders kan je 't ergens
niet maken. Het meest grote gevaar is nou duidelijk dit, dat je niet zo zeer ooit een
vuist gaat maken, maar nou alsmaar blijft klooien met een klein aantal uiteindelijk
frustrerende surveys op grond van slechts enkele momentopnames. Nou, hier zet
ik dus mijn ernstige vraagtekens bij; hiervan heb ik nou niet zo'n hoge pet op. Maar
een diepgrijpende aanpak van zeg maar ‘het niet minder opti- als maksimaliseren’
is nou echter wèl 't meest zinvol. Steeds meer gaat dan ook vandaag-dedag de
gedachte leven van ‘Basic Dutch mag niet de mist in gaan. Want Basic Dutch maakt
't nou immers volkomen waar!’
(Uw spontane applaus graag.)
Nou, onze PTS-analist en ik gaan dus ontzettend gemotiveerd opereren vanuit de
uitvalshoek van het meest brede JWGPVNTBD-platform wat nog werkbaar is. En
wat onze achterbannen dus zowel in Nederland èn Vlaanderen èn Suriname nou
op de meest optimale manier herkenbaar gaat vertegenwoordigen. Nergens ònterecht
uiteraard. Dus moet ter plekke het promoten van Basic Dutch nou grootschalig van
start gaan. Meer toegespitst met name op haar brede skala van ondermeer VVT's,
PTL's en PAVT's, dacht ik: konkrete invulling van plannen, minder afstandelijk aan
de orde gesteld. Nou ja, wel 't liefst op middellange termijn, echt niet later, inzichtelijk
naar een piek toe werkend op een adekwaat breed draagvlak. Maar niet over de
kop. Dat is vandaag-de-dag ook de stellingname van de JWGPVNTBD i.o. Onder
hun zo aktiverende motto van ‘Basic Dutch for ever, ga d'r maar aanstaan!’ (Uw
spontane applaus graag.)
Nou, hopelijk maken een grote hoeveelheid mensen daar nou een punt van,
herkennen hun er zich in. Maar
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ontzettend optimisties keken en kijken onze PTS-analist en ik er echter nog niet
tegen aan. Ik loop met name nou niet bepaald rond van ‘Wat ben ik vrolijk!’ als ik
bijvoorbeeld denk aan het kontinue ridikuliseren van taalsaneringsaanzetten, waar
ondermeer stellingnames voor zorgen van een aantal autoriteiten op het stuk van
taalproblematieken. Gaat dat soms niet een stuk àl te autoritair gebrokkel worden
in de progressieve taalmelk? Een kwalijke zaak. Daar spring ik bovenop. Nou ja,
dit woord is zwaar. Maar komen wij, als zijnde een hoop Protali's en PVNT's, nou
überhaupt nog wel eens-een-keer óók aan de bak? Ontzettend vaak vroeg ik me
dit af, bloedserieus, en zodoende stond me ooit wel eens het water in de handen.
Nou goed, eksakt daarom werd nou juist dit artikel bij J.R. op tafel gelegd voor
opname in Onze Taal. Bedoeld als vóórinformatie voor u. Wat drempels moet gaan
verlagen. Interesse? Vindt u er zich in? Geef dan nou met name een stukje morele
steun aan die JWGPVNTBD i.o. In de stellige toekomstverwachting van ‘Basic Dutch,
dat wordt 't helemaal!’ (Uw spontane applaus graag.) Dank u.

Hans Kielich vertaler Hengelo

Het Gezegde & Co.
Ezelsbruggen wekken belangstelling. Toen ik in juni vroeg of iemand me de herkomst
zeggen kon van 't kofschip, kwamen er heel wat brieven binnen. De ene al aardiger
en interessanter dan de andere. Aangezien ik meestal slechts boze brieven ontvang,
was dit een heerlijke ervaring. Alleen: de herkomst van 't kofschip weten we nog
niet. Wel schreef de heer Noordegraaf me, dat het in 1885 al in gebruik was. Taco
de Beer publiceerde in De Amsterdammer van 25 juli en 1 augustus 1885 enkele
stukken over het onderwijs in de moedertaal (herdrukt in Noord en Zuid 9 (1886),
blz. 317 e.v.), waarin 't kofschip zonder uitleg genoemd wordt. Blijkbaar was het
toen al een bekende ezelsbrug. Of 't fokschaap, synonieme brug, ook al zo oud is,
weet ik niet.
De oudste mij bekende ezelsbrug is de toonladder van do-re-mi. De meeste mensen
weten niet eens, dat het ooit een geheugensteuntje was. Het schijnt bedacht te zijn
door Guido van Arezzo (± 995-1050). De treden der toonladder kregen elk een
naam die de eerste lettergreep was van een hymne uit de achtste eeuw voor het
feest van Johannes de Doper: Ut queant laxis / Resonare fibris / Mira gestorum /
Famuli tuorum / Solve polluti / Labii reatum / Sancte Iohannes. Het geval wilde, dat
elke eerste inzet één toon hoger was dan de vorige. Ut is later, waarschijnlijk om
z'n onzingbaarheid, vervangen door do; sa door si (sint?). De vertaling van de hymne
luidt: ‘opdat uw dienaren uit volle borst uw wonderdaden laten klinken, wis uit de
schuld van onze zondige lippen, Heilige Johannes’.
Veel ezelsbruggen betreffen de volgorde en/of het aantal van een hoeveelheid
termen. Heel gebruikelijk is het, de eerste letters te nemen, en een zinnetje te maken
waarvan de woorden dezelfde eerste letters hebben. Meneer Van Dale Wacht Op
Antwoord is een klassiek voorbeeld. Mevrouw De Graaf uit Oegstgeest noemde
me: Nu Moeten Lange Stromende Wateren Rechts Liggen, voor de rechter zijrivieren
van de Rijn: Neckar, Main, Lahn, Sieg, Wupper, Ruhr en Lippe.
In andere ezelsbruggen spelen ritme en rijm een grote rol. Beroemd is het gedicht
op de Hollandse graven:
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Dikkie Dikkie Aernout
Dikkie Dikkie Flo
Dikkie Flo Dikkie Flo
Dikkie Ada
Willem Flo Willem Flo
Jan.
Een ander voorbeeld is hier: Na si nisi num en ne, gaat ali niet met quisje mee.
Soms spelen getallen een rol. Bijvoorbeeld bij bruggen voor het getal pi: de getallen
voor en achter de komma corresponderen met het aantal letters van de woorden
in: Van p wilt u graag onthouden de eerste negen (cijfers). Of: Wat u door 'n echte
ezelsbrug te kennen, immer met gemak onthoudt. In het Engels: How I wish I could
remember pi easily, of verder: Now I know a spell unfailing, an artful charm for tasks
availing, intricats results entailing, not in too exacting mood (poetry is pretty good),
try the talisman, let he adverse ingenuity.
Volgende maand lever ik ze u ook in het Frans en Duits.
De moeilijkheid met ezelsbruggen is het onderscheid tussen algemeen bekende,
geijkte bruggen, en privé bruggen. Dat is er namelijk niet. Wel zijn er uitersten.
Meneer Van Dale is overal bekend, de manier waarop ik mijn eigen gironummer en
telefoonnummer onthoud, niet. Daartussenin zitten de talloze ezelsbruggen van
handige leraressen en onderwijzers, die korter of langer meegaan, in groter of kleiner
kring bekendheid genieten. Vooral bij privé bruggen kent de vindingrijkheid geen
grenzen. Veel mensen kunnen telefoonnummers alleen onthouden langs de weg
van een reeks ingewikkelde rekenkundige bewerkingen. Bijvoorbeeld 125232. Heel
eenvoudig: tel 1 op bij 2. Samen 3, hetgeen nog niet genoeg is voor 5, het volgende
cijfer. Nemen we nu het dááropvolgende cijfer er ook bij, 2, dan hebben we wèl
samen 5. Trek je er 3 van af, dan wordt het weer 2; simpel dus. Ook ken ik iemand
die telefoonnummers moeiteloos kan onthouden door er een komma bij te denken,
en het geheel als een bedrag aan geld voor te stellen: 1252 gulden en 32 cent. Ook
heel simpel.
Gaarne nodig ik lezers uit, ons ezelsbruggen mee te delen, geijkte zowel als privé
bruggen. Onze eerste terreinverkenning verdient verdere uitwerking.
•
Wie was dr. G.-J. Witkowski?
F. Koopstra uit Den Haag zond ons fotocopieën van een boekje Comment j'ai
appris l'histoire de France. Petits Moyens Mnémotechniques, Paris 1918. Is hij
dezelfde als de medische grappenmaker en auteur van Joyeusetés de la médecine
(1882), Anecdotes médicales (1882), Drôleries médicales (1883) en een heel oeuvre
van half komische boeken over bevallingen?

J.M. van der Horst
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Niet alleen de namen met A en M!
In Onze Taal van mei jl. schreef drs. J.M. van der Horst over het werk van de
Nederlandse delegatie van de Nederlands-Belgische Woordenlijstcommissie - verder
kortweg ‘de kommissie’- ten behoeve van de spelling van de aardrijkskundige namen
binnen Nederland o.m.: ‘Uit het rapport van de Algemene Rekenkamer over 1981
blijkt, dat thans de a en de m klaar zijn’. Verder zegt hij, dat de kommissie van ‘1954
tot op heden (is) blijven modderen met een taak die iedereen zinloos vindt’. Dit is
een onjuiste voorstelling van zaken en als voorzitter van de kommissie hecht ik
eraan die te korrigeren. Op verzoek van de redaktie doe ik dat zeer beknopt.

Misverstand
Om te beginnen wijs ik er dan op, dat de kommissie ten gevolge van een
meningsverschil tussen de ministeries van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
en Binnenlandse Zaken haar werk niet in 1954, maar pas in 1961 kon aanvatten.
Het ging om ca. 40.000 namen van ‘bewoonde oorden’, wateren, polders enz. De
ligging daarvan werd vastgesteld, belangrijke spellingen uit het verleden opgezocht
en van alle namen werd de spelling overeenkomstig de regels van 1947 bepaald.
In de zomer van 1974 was dat werk gereed, niet alleen de namen met A en M, maar
het hele alfabet. Bovendien was er een inleiding tot stand gekomen, waarin de
kommissie verantwoording aflegt van haar werk. Het misverstand bij de Rekenkamer
is ontstaan, doordat zuinigheidshalve voor de eerste overlegronde alleen de inleiding
en - als proeve van bewerking - de namen met A en M in de nodige exemplaren
vermenigvuldigd zijn. Als het overleg vlot verliep, zou de rest ook gedrukt worden.
De betrokken beleidsinstanties hebben echter sindsdien nauwelijks vorderingen
gemaakt en er bleef de kommissie niets anders over dan te gaan rusten, niet op,
maar in afwachting van haar lauweren.
Ik heb de Rekenkamer hiervan (wat uitvoeriger) op de hoogte gebracht, maar
voor v.d. H is het geen nieuws. Hij was nl. van 1976-1980 ambtshalve sekretaris
van o.a. deze spellingkommissie. Bij zijn benoeming heeft hij zich grondig ingewerkt
en hij was van alles op de hoogte. Bij de aanbieding van het beknopte rapport aan
de minister was hij direkt betrokken. Dat maakt het volslagen onbegrijpelijk, dat hij
in O.T. de indruk heeft willen geven, dat de kommissie nog maar een klein deel van
haar werk gedaan heeft en nog steeds bezig is. Ook bij het schrijven van een vlot
stukje taaljournalistiek, waarin een spellingkwestie op de korrel wordt genomen,
dient men de feiten te respekteren.

Eenzijdig stuk
Van der Horst laat er geen twijfel over bestaan, dat hij met de aanpassing van de
spelling van de aardrijkskundige namen binnen Nederland weinig op heeft. Ik zal
hem, noch iemand anders dat kwalijk nemen en zou er hier ook niet op ingaan, als
hij een minder eenzijdig stuk geschreven had. Maar omdat daarin werkelijk alle
objektiviteit zoek is, wil ik het niet onweersproken laten.
Het stuk is een schoolvoorbeeld van manipulerend taalgebruik. Met veel
herhalingen en weinig of geen argumentatie dringt v.d.H. de lezer zijn mening op.
Een regelneef is op het onzalige idee gekomen de aardrijkskundige namen anders
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te gaan spellen. Het is een taak die iedereen zinloos vindt; de wet is idioot; een
voorschrift waar niemand heil in ziet; de Woordenlijstcommissie had meteen moeten
weigeren (2x). Het is wel jammer, dat v.d. Horst de kommissie in 1954 niet van
advies heeft kunnen dienen. Dan had hij prof. Van Haeringen (voorzitter tot 1970)
en de overige leden tenminste tijdig de ogen kunnen openen.

Spellingsregels toepassen
Ik ben er in 1947 en 1954 ook niet bij geweest, zelfs in 1961 nog niet, maar ik kan
me toch voorstellen wat de leidende gedachte is geweest. Die was niet de
aardrijkskundige namen zo maar ‘anders’ te spellen. Het ging erom ze te spellen
volgens de regels die sinds 1947 voor het schrijven van het Nederlands van kracht
waren en dat nog zijn. Het is een rationeel en praktisch beginsel, dat bij mijn weten
nooit bestreden is, dat de spelregels van een taal voor alle woorden in die taal
gelden. De aardrijkskundige namen maken deel uit van onze woordenschat; ze
vormen een bepaalde betekenisgroep binnen de zelfstandige naamwoorden. Ze
vallen dus onder de werking van onze spellingregels en in tegenstelling tot Van der
Horst meen ik, dat degenen die daar anders over denken, ‘met argumenten op tafel
moeten komen’. Maar dan liefst met deugdelijke argumenten. Daaronder valt de
retorische vraag van v.d.H.: ‘Willen we ook het telefoonboek omspellen?’ zeker niet.
Dat is de bekende argumentatie vanuit het absurde, die in diskussies over
spellinghervorming ten nadele van de redelijkheid telkens weer toegepast wordt.
Nee, dat wilde de wetgever in 1947 niet en ik heb nog nooit vernomen, dat iemand
dat wel wil. Persoonsnamen zijn privé taalbezit, net als namen van verenigingen,
firma's enz.; alleen de drager kan ze veranderen. Ze blijven in onze voorstellen dus
ook onveranderd, als ze deel uitmaken van een aardrijkskundige naam, zoals De
Cocksdorp of Snouck Hurgronjepolder. Maar voor het overige zijn de aardrijkskundige
namen kollektief taalbezit.
Wat heeft het dan voor zin Noordhollandsch Kanaal te schrijven naast een
Noordhollands dorp, Sneeker Meer - of Sneekermeer? wie weet dat uit z'n hoofd?
- naast Sneker zeilweek, Monnickendam naast Monnikendiep, Monnikenpolder en
16 andere van dit type? Hoeveel Nederlanders uit een ‘representatieve steekproef’
zouden weten, dat in Drenthe een h moet staan en dat de naam die we als
Godschalksoord uitspreken, nog steeds als Goidschalxoord gespeld wordt? Waartoe
moeten we Koevorden met een c, Kaam met ch en Kuik met c en y (maar niet met
ck op het eind) blijven schrijven? Ik kan het opruimen van dergelijke, deels
onvoorspelbare afwijkingen van de normale korrespondentie van klank en teken in
het Nederlands nog niet zo zinloos vinden.

Verzet voorspelbaar
Het verzet dat men tegen de voorgestelde spellingen kan verwachten, zal zich zeker
juist op het behoud van die onvoorspelbaarheden richten. Dat Hoogeveensche Vaart
in Hogeveensevaart zal veranderen, zal niet zoveel protest geven en Oudenbos en
Rodeschool kunnen er misschien net mee door. Als echter de x van Axel plaats
moet maken voor ks, de oi in Oirschot oo wordt en de c in Monnickendam en de h
in Drenthe geschrapt gaan worden, raken de
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gemoederen in onrust. Het verzet tegen dergelijke veranderingen, dat v.d.H.
neerbuigend ‘even ontroerend als naïef’ noemt - ik denk niet dat de
Monnickendammers hem dat in dank afnemen - houdt mogelijk verband met een
onberedeneerd gevoel dat verandering van spelling de zaak zelf aantast. Een nieuwe
faktor is de nostalgische hang naar het verleden, die misschien al over haar
hoogtepunt heen is, maar die recent tot tal van archaïsche spellingen in de namen
van nieuwe wijken en gebouwen heeft geleid. Bij een eerste oordeel over
spellingwijzigingen krijgen de opzienbare veranderingen altijd veel aandacht en
daardoor wordt het beeld van het geheel scheef getrokken. Wat echter de
aanpassingen die in onze aardrijkskundige namen nodig zijn, betreft: die zijn in
verreweg de meeste gevallen veel minder ingrijpend. Dit alles had Van der Horst
zonder enige moeite ook zelf kunnen bedenken en desgewenst bestrijden, daar
hoeft niemand aan te twijfelen, maar blijkbaar was hij meer in de stemming voor
een impulsieve boutade dan voor een geargumenteerd betoog.
Een besluit tot aanpassing van de aardrijkskundige namen binnen Nederland aan
de spelling van 1947 vraagt afweging van het belang ervan tegenover het gewicht
dat men hechten moet aan de ingebrachte bezwaren. In het algemeen zijn politici
niet de geschiktste personen daarvoor en wat we van de Taalunie in deze strikt
Nederlandse aangelegenheid te verwachten hebben, is volstrekt onduidelijk.
Bovendien zou zelfs een voorzichtige invoering de nodige kosten met zich brengen
en waar halen we nu het geld vandaan? Maar wanneer het desondanks ooit nog
eens zover zou komen, ligt het kaartsysteem met de namen van A tot Z in Amsterdam
gereed!

B.C. Damsteegt voorzitter Nederlandse delegatie van de Nederlands-Belgische
Woordenlijstcommissie

Naschrift
Damsteegt heeft gelijk. Men kan deze commissie niet verwijten traag geweest te
zijn. Ik erken dat ik, heel onzorgvuldig, ben afgegaan op de (onjuiste) voorstelling
van zaken van de Algemene Rekenkamer. Daarvoor bied ik hem gaarne mijn
welgemeende verontschuldigingen aan. En ik stel het op prijs, dat hij zelf de ware
stand van zaken hier uiteengezet heeft. Toen ik in 1976 werd aangesteld tot ambtelijk
secretaris, was het werk van de commissie al klaar. Op die manier kon je van heel
wat commissies secretaris zijn. Dat ik met de totstandkoming van al die 40.000
aardrijkskundige namen dus niet te maken heb gehad, moge mijn fout misschien
minder onbegrijpelijk maken, het blijft een heel vervelende fout. Of aardrijkskundige
namen omgespeld moeten worden, aangepast aan de algemene spelling, is een
andere kwestie. Daarover kan men van mening verschillen. Ik meen dat er heel
goede argumenten zijn om het niet met Damsteegt eens te zijn. Maar die discussie
wil ik nu niet voeren. Het zou net zijn alsof ik mijn gezicht wilde redden door over
iets anders te gaan praten. Het zou de aandacht afleiden van Damsteegts gelijk.

J.M. van der Horst

‘Zannekin’ toegelicht
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Gaarne wil ik, in mijn hoedanigheid van eindredacteur van het Jaarboek Zannekin,
reageren op het stukje uit de rubriek ‘Het Gezegde & Co.’ in het mei-nummer van
‘Onze Taal’, waarin J.M. van der Horst de vereniging/stichting Zannekin ter sprake
brengt. Ik ben zeer onaangenaam getroffen door de toon waarop de heer Van der
Horst het historisch kader, waarin onze vereniging haar doelstelling formuleert, met
enkele suggestieve opmerkingen afdoet. Het lijkt mij niet terecht dat een vereniging,
die haar inspiratie vindt in de eigenheid van de Nederlandse taal, cultuur en
geschiedenis, in een blad als ‘Onze Taal’ op een dergelijke lompe manier benaderd
wordt.
Het meest opmerkelijke aan de reactie van de heer Van der Horst is, dat hij wèl
de historische achtergrond van Zannekin ter sprake brengt maar niet de culturele
en taalkundige! In de door hem aangehaalde folder worden uitdrukkelijk die gebieden
opgesomd waarop Zannekin de aandacht vestigt en die voor een paar generaties
nog Nederlandstalig waren. Dit laatste facet had Van der Horst eerder aan het
denken moeten zetten dan de historiciteit van de Nederlanden.
In de afgelopen zeven jaar dat Zannekin actief is, is het juist de taal van
Oost-Friesland, de Nedergraafschap Bentheim, het Land van Kleef en Gelre en van
Frans-Vlaanderen, die veel aandacht heeft gekregen. Uit de talrijke voordrachten
op de studiedagen en uit de artikelen in het Jaarboek Zannekin is een beeld van
de taalkundige toestand in genoemde gebieden naar voren gekomen, dat voor de
meeste leden volstrekt nieuw was. In grote gebieden van West-Duitsland, van
Sleeswijk-Holstein in het noorden tot de streek van Erkelens-Gulik (Jülich) in het
zuiden is het Nederlands tot ongeveer 1830 als officiële taal voor het bestuur, in de
kerken en op scholen in gebruik geweest. Pas na de tweede helft van de vorige
eeuw is er de verduitsing begonnen. Uit talrijke artikelen in het Jaarboek Zannekin
blijkt dat een groot gedeelte van de bevolking van de Duitse Nederrijn, Bentheim
en Oost-Friesland het Nederlandse dialect nog spreekt of verstaat. In de kring van
de Duitse leraren Nederlands spreekt men zelfs over onze taal als de ‘verhinderte
Muttersprache’.
Dit taalkundig aspect van de activiteiten van Zannekin is voor veel leden een ware
ontdekking. Maar we hebben nog steeds het gevoel dat we aan het begin staan.
Uit de titels van artikelen voor het volgend Jaarboek, dat in 1983 zal verschijnen,
blijkt dat we ook in de toekomst nog tal van artikelen en bijdragen mogen verwachten
met betrekking tot het verleden, heden en toekomst van het Nederlands in
West-Duitsland en Noord-Frankrijk.
Het lijkt me dat een uiteenzetting over de Belgisch-Nederlandse vereniging/stichting
Zannekin als bovenstaande een beter beeld geeft van deze vereniging dan het
stukje van J.M. van der Horst.
Inlichtingen over Zannekin kunnen ingewonnen worden bij:
De Vereniging Zannekin, Paddevijverstraat 2, B-8900 Ieper of Stichting Zannekin,
Soesterbergsestraat 105, 3768 EC Soest.
Aanmelding als lid kan eenvoudig door het overmaken van f 30 op gironummer
3876953 van de Stichting Zannekin te Soest onder vermelding van ‘nieuw lid’. Men
ontvangt dan o.a. het Jaarboek dat in juni jl. is verschenen. Een beperkt aantal
oudere Jaarboeken is nog aanwezig en kan verkregen worden door het storten van
f 23 op het bovenstaande gironummer.

Wim van Heugten eindredacteur Jaarboek Zannekin Duiven
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Adviseur of consulent?
o

Terwijl in het Nederlands de twee belangrijkste betekenissen van conseiller: 1 lid
o

o

van een raad (conseil), 2 iemand die raad geeft, zijn, is dat voor conseil: 1 raad,
o

2 iemand die raad geeft.
Het Nederlands kent van oudsher raad en raadsheer, om de persoon te benoemen
die deel uitmaakt van enige raad, als mede raadgever, raadsman, als degene die
raad, advies geeft. Later zijn daar adviseur en consulent bijgekomen en de laatste
tijd ziet men steeds meer in aankondigingen de term consultant opduiken, een
overbodig anglicisme.
‘Raadgever’ zegt wat het betekent; ‘raadsman’ klinkt wat verouderd maar wordt
vooral nog gebruikt in de uitdrukkingen humanistisch raadsman, juridisch raadsman,
sociaal raadsman (of -vrouwe!). De moeilijkheden ontstaan bij ‘adviseur’ en
‘consulent’ in hun talrijke samenstellingen.
Wie van beide personen werkt in dienstverband of oefent een vrij beroep uit? Zulks
is moeilijk uit te maken want ook Van Dale laat ons in de steek. In het ene geval
(naar ons weten) waar hij zowel de samenstelling met ‘adviseur’ als met ‘consulent’
heeft, nl. belastingadviseur en belastingconsulent geeft hij onder ‘belastingadviseur’
de verwijzing ‘ook belastingconsulent’ en is zijn definitie onder deze laatste term:
‘iemand die adviezen geeft in belasting-zaken’, waaruit men niet kan opmaken of
zulks al dan niet zelfstandig gebeurt.
Wij zouden ervoor zijn de adviseur als een ambtenaar te zien, de consulent als
iemand die een vrij beroep uitoefent, wat dan weer niet opgaat voor landbouw-,
zuivel-, nijverheidsconsulent. ‘Consultant’ lijkt ons direct overgenomen uit het Engels
en beantwoordt als zodanig slechts aan een zeker modeverschijnsel.
Welke ambtenaar of beoefenaar van een vrij beroep kan ons over dit probleem
nuttige ‘raad’ verstrekken?

A. Rohaert medewerker terminologiebureau Luxemburg

Jaarvergadering Onze Taal
Op 12 juni vond in het Kurhaus-Hotel te Scheveningen de 51ste jaarvergadering
plaats. De jaarverslagen van 1981 van de secretaris en de penningmeester werden
onder dankzegging goedgekeurd.
De penningmeester gaf nog een nadere uitleg over onze financiële positie. Tot nu
toe werden tekorten gedekt door een subsidie van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen. Helaas zal deze subsidie in de komende jaren niet worden
verhoogd; eventuele hogere tekorten zullen dus door het Genootschap zelf moeten
worden opgevangen.
Het bestuur vroeg derhalve aan de vergadering in te stemmen met een
contributieverhoging van f 14,50 naar f 16,50 met ingang van 1 januari 1983. De
vergadering ging met dit voorstel akkoord. Nadere informatie hierover volgt in het
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november-nummer. Uit de vergadering kwam nog een suggestie om aan jongeren
een lagere abonnementsprijs te berekenen. Over dit voorstel zal op de eerstvolgende
bestuursvergadering nader worden gesproken.
De vergadering ging verder akkoord met de benoeming van mr. W.C.A. Riem Vis
als nieuw bestuurslid. Bij acclamatie zijn als bestuursleden herkozen mr. J. Jolles
en mevrouw H. van den Horst-de Both. De heer Riem Vis zal zich vooral bezighouden
met de organisatie van congressen en met propaganda-activiteiten.

Mr. W.C.A. Riem Vis werd in 1918 geboren in Den Haag. Hij studeerde Nederlands
Recht in Leiden en volgde daarbij verschillende colleges op het gebied van
geschiedenis, kunst en talen. In de oorlogsjaren werkte hij ‘ondergedoken’ op een
rijksbureau. Na de oorlog trad hij in dienst bij de Haagse gemeentesecretarie, afdeling
Economische Zaken, waar hij vooral redactioneel werk deed. In 1981 werd hij
directeur van de Dienst voor Haven- en Marktwezen van Den Haag. Hij vervulde in
de loop der jaren enkele functies in besturen van de Maatschappij van Nijverheid
en Handel en het NIVE. In 1981 verliet hij de gemeentedienst ‘met VUT’. Eén van
zijn hobbies was steeds het zuiver en duidelijk taalgebruik, ook en vooral in ambtelijke
stukken; dit ondanks de onverschilligheid van velen en de alom optredende
geneigdheid tot toepassing van opgeblazen ‘vakjargon’ bij het spreken en schrijven
in het openbaar.
Na het huishoudelijk gedeelte vond er een forumdiscussie plaats over ‘onze taal
en Onze Taal’. Het forum bestond uit rubriekschrijvers in ons maandblad en de
eindredacteur. Na lovende woorden over het maandblad werd over diverse
taalkwesties het standpunt van forumleden gevraagd. Tijdens de discussie bleek
steeds weer dat er grote behoefte bestaat aan duidelijkheid over normen in
taalgebruik. Ook werd gevraagd naar meer ruimte in het maandblad voor:
grammaticale kwesties, Nederengels, historische aspecten, beeldend taalgebruik
en taal van en voor jongeren. De redactie zal haar uiterste best doen gehoor te
geven aan de talrijke, verschillende wensen die tijdens deze forumdiscussie zijn
geuit.
Het bestuur
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De taal is winnaar bij Ons Taaltoernooi II
In het najaar van 1981 werd, op initiatief van Shell en onder auspiciën van het
Genootschap Onze Taal, een taaltoernooi gehouden. Waarom?
Slecht taalgebruik neemt toe, ook binnen het bedrijfsleven. Foutloos schrijven
wordt een zeldzaamheid. Er is een toenemende achteruitgang in het zich juist kunnen
uitdrukken, ‘zeggen wat je bedoelt’, waardoor communicatiestoornissen ontstaan,
of zelfs goede ideeën onvoldoende verwoord worden en kansen gemist kunnen
worden. Een taaltoernooi alleen kan niet een middel zijn voor het opheffen van deze
storingen. Maar de jeugd kan, met de uitdaging van een competitie-element, op een
speelse manier als het ware ‘jonglerende’ met taal, zich beter bewust worden van
het belang van taalvaardigheid.
De samenwerking tussen Shell Nederland B.V. en het Genootschap Onze Taal
resulteerde in Ons Taaltoernooi I voor leerlingen van de één na hoogste klassen
van MAVO's, HAVO's en VWO's in ‘Groot Den Haag’. De scholieren konden
individueel deelnemen aan schriftelijke en mondelinge onderdelen, zoals poëzie,
opstel en brief; spraakwaterval, improvisatie en declamatie. Er was ook een
schoolkrantenprijsvraag aan het toernooi verbonden.
Het initiatief leverde succes op. Deelnemers, docenten, toeschouwers en
Organisatoren waren zo enthousiast dat besloten werd door te gaan, zodat dit najaar
Ons Taaltoernooi II gehouden wordt volgens dezelfde formule. En... het aantal
voorlopige inschrijvingen is bijna verdubbeld.
Door de voorrondes op de scholen kent dit toernooi relatief veel deelnemers, want
het gaat niet alleen om de finalisten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld ‘olympiades’
voor jongeren, gaat het dus niet alleen om de bollebozen. Met erkenning voor de
verzwaring van het takenpakket voor de docenten

Nederlands, is zo'n toernooi toch ook een stimulans voor de leerlingen om
taalvaardigheid in de praktijk te ontwikkelen.
Vorig jaar, en ook nu weer, is de vraag gesteld: waarom alleen voor Den Haag en
omgeving? Het antwoord is even eenvoudig als onbevredigend: uitbreiding tot
regionaal of zelfs landelijk terrein vereist een gigantische organisatie, veel meer
geld en dus... meer sponsors. Een commissie houdt zich reeds bezig met het bezien
van mogelijkheden voor uitbreiding.
‘Taal is het bloed van een volk’, zei cabaretier Paul van Vliet bij de introductie in
1981 van Ons Taaltoernooi. Als die mening in brede kring wordt gedeeld, dan kan
verbreiding ervan op grote schaal onder de Nederlandse jeugd misschien worden
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verwezenlijkt. Suggesties van lezers van ‘Onze Taal’ om dit mogelijk te maken zijn
van harte welkom!
Organisatiecomité Ons Taaltoernooi

[Mededeling]
□□□□□
■ Ik vergisme sterk, of alle ismen hebben wel iets met mensen te maken.
■ Zonder naar perfectionisme of exhaustivisme testreven zouden we kunnen
onderscheiden: wereldbeschouwelijke en politieke stromingen (boeddhisme,
gaullisme), wetenschappelijke en vooral wetenschapsfilosofische richtingen
(behavio(u)risme, fysicalisme), allerlei bewegingen in kunst en cultuur
(impressionisme, cubisme, surrealisme), geestestoestanden of-houdingen
(optimisme, idealisme (ook in andere betekenis voorhanden), fatalisme (idem)),
methodes om je zin te krijgen (terrorisme, nepotisme, kapitalisme), eigenaardigheden
in spraakgebruik (neologisme, anglicisme, purisme), een politiek of maatschappelijk
verschijnsel (kannibalisme, imperialisme), en een enkele geestelijke afwijking
(autisme, solipsisme, dicht bij elkaar staand in betekenis en ipso facto wat geïsoleerd
ten opzichte van de rest). □ Tot zover dus is alles in orde. □ Atavisme is wat moeilijk
te rubriceren, heeft te maken met een terugval in de evolutie, zoals u
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ongetwijfeld weet. Maar nog altijd gaat het om een term die op mensen toegepast
kan worden. □ Maar nu, de kern van mijn betoog: wat moet ik met berichten in de
kranten dat het botulisme toeneemt? Botulisme blijkt een aandoening van totaal
andere orde dan al het voorgaande en helaas, ik kan er maar niet aan wennen. □
Mijn eerste reactie op een dergelijk krantebericht is dan ook: wie grijpt eindelijk de
vuige botulisten in de kraag?
□ Maar vervolgens, voelende dat ik wellicht met botul op mijn hoofd loop, steek
ik mijn hand in eigen boezem en vraag me af of ik zelf niet onlangs, zij het zonder
het zelf te weten, heb gebotuleerd. □ Afgezien van dit alles, het aardige aan
alcoholisme is, dat het in nagenoeg alle bovenstaande categorieën geplaatst kan
worden. Tot eigenaardigheden in spraakgebruik toe.
□ Aan twee Engelstaligen gevraagd of ze aan een derde (niet-Engelstalige) wilden
vertellen wat een dumpshop was. Nooit van gehoord, bestaat niet in het Engels,
verklaarden zij. □ Waarin een klein land groot kan zijn, blijkt maar weer: het verrijken
van talen die buiten de landsgrenzen gesproken worden. □ Tot mijn schrik zie ik dat
ik nog een belangrijk veld van ismen heb overgeslagen: die van het
narcissadoëxhimasochbitionisme. Is deze omissie nu een voorbeeld van een rasecht
seksisme, of van een seksloos racisme? □ Mevrouw De Graaf uit Oegstgeest haakt
in op mijn stellingname dat de uitdrukking Had daar maar eerder aan gedacht
gebiedende wijs van de verleden tijd zou moeten heten. Zij is het daarmee eens en
verzekert mij dat ik haar op haar woord moet geloven wanneer ze mij verzekert dat
ze eens gelezen heeft Kwam daar vroeger eens om. □ Niet alleen dat ik mevrouw
De Graaf gaarne op haar woord geloof - ik ga verder. Zij (en de overige lezers met
haar) zij mij zo welgezind mij op mijn woord te geloven dat ik exact deze uitdrukking
enige tijd geleden heb gelezen, vlak voor ik op vakantie ging - enfin, de rest begrijpt
u. Stuurde mij dat maar eerder toe, mevrouw De Graaf - dan zaten we nu niet met
dat gevoel van spijt. □ En dan zit ik nog met een onverwerkt brokje taalkundig
verleden van dezelfde orde. □ Misschien is het u opgevallen dat enkele regels
hierboven eenmaal zij voor het haakje, en nog eens zij achter het haakje staat. Dat
is geen vergissing, het tweede zij is aanvoegende wijs van zijn. □ En dat brengt me
op het stukje onverwerkt verleden waar ik het zojuist over had: onlangs wekte de
klokradio mij uit de slaap met een betoog van een heer die deze aanvoegende wijs
zij zomaar ergens in een zin plugde alsof het de normale manier van spreken was.
Ik wilde opstaan, zin, spreker noteren, maar helaas, het ging zoals met een droom:
de zin die een ogenblik tevoren nog helder in het gebiologeerde brein gebeiteld
leek, sijpelde in een oogwenk uit de herinnering weg. Het was een
NCRV-programma, en het had iets met rivieren te maken. Als het u ook opgevallen
is, dan verzoek ik u vriendelijk mij dit bekend te maken. Anders moet u mij alweer
op mijn woord geloven. □ Nog een reactie op een opmerking van mij in het
juli/augustusnummer. Ik heb toen voor eens en altijd de waarschijnlijkheidsmarges
vastgesteld met betrekking tot misschien, waarschijnlijk enzovoorts. Gerard van de
Hoek wil gaarne weten wat, analoog hiermee, het verschil in tijdsduur is tussen een
kwartier, kwartiertje, klein kwartier en klein kwartiertje. □ U zult zich herinneren dat
mijn redenering in juli/augustus nogal langdradig en omslachtig was, dus u moet
mij nogmaals op mijn woord geloven, als ik u vertel dat analoge overwegingen mij
tot de overtuiging hebben gebracht dat een kwartier tien tot twintig minuten duurt,
een kwartiertje tien tot zeventien, een klein kwartier acht tot veertien, en een klein
kwartiertje acht tot twaalf minuten. Elke overschrijding van deze marges zou ik
voortaan graag aan mij gerapporteerd zien. □ Een speciaal geval is het Brabants
kwartiertje met een tijdsduur tussen de eenentwintig en vierentwintig minuten. □ De
heer Bakx uit Maastricht, zich definiërend als ego van een abonnee, meldt dat de

Onze Taal. Jaargang 51

kaartjes voor de attracties op de dag van uitgifte geconsumeerd dienen te worden.
Alsof de kinderen nog niet genoeg gehad hebben, verzucht hij. □ Tja. En dan is er
nog de reactie van die lezer die zich ergert (en niet zich irriteert, want daar stoort
een andere lezeres zich weer aan) aan het gebruik van de uitdrukking ergens een
dimensie aan toevoegen, ook als je maar een lucifer verplaatst. □ Akkoord, volkomen
met u eens, als u het maar met me eens bent dat de bovengenoemde heer Bakx
toch wel een nieuwe dimensie aan het begrip egoïsme verleend heeft. □ Zelf vraagt
hij naar een betere term. Maar wat is beter dan ego in die verbintenissen waar man
en vrouw waarlijk één zijn geworden? Dit tot slot, en niet zonder enig cynisme.

P.C.U.d.B.
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[Nummer 10]
Even kijken of ik je goed begrijp
Anderstalige kinderen leren Nederlands
Op elke honderd lagere-schoolkinderen zijn er vijf die het Nederlands niet als
moedertaal hebben. In Rotterdam zal in 1990 - zo verwacht men - een derde van
de lagere-schoolbevolking uit ‘anderstalige’ kinderen bestaan. De minderheden
vormen hèt probleem voor het onderwijs van nu en morgen en overmorgen. Taal
is ook hier weer een zeer belangrijke factor. Hoe leren Turkse, Marokkaanse en
andere kinderen onze taal? De fout en in het gespreksfragment van het Turkse
meisje Güle, zijn stappen in de goede richting. In dit artikel onder andere
tweede-taalvernieuwing als creatief proces, waarbij ook interferentie - een technische
term voor ‘invloed van de eerste taal’ - een rol speelt. Nuttige achtergrond-informatie,
opdat zij en wij beter taalcontact krijgen!
Het aantal anderstaligen in Nederland is vanaf de jaren zeventig enorm toegenomen.
Vooral in het onderwijs heeft die toename problemen veroorzaakt. Want ongeveer
2% van de bevolking bestaat uit gastarbeiders, maar het percentage
gastarbeiderskinderen op de lagere scholen is ongeveer 5. Natuurlijk is het zo dat
in Nederland al vele jaren anderstaligen aanwezig waren - Chinezen, Polen, mensen
uit de koloniën - maar hun relatieve aantal was gering, en... ze leverden geen
problemen op voor de meerderheid. Òf ze wilden zo snel mogelijk in de Nederlandse
maatschappij integreren - Duitse dienstmeisjes, gevluchte Polen - òf ze bemoeiden
zich alleen met zichzelf -de Chinezen. Maar nu er steeds meer anderstalige kinderen
op de scholen komen - één derde van de lagere-schoolbevolking in Rotterdam in
1990 - zitten scholen met grote problemen. Er zitten in de klassen te veel kinderen
die het onderwijs niet meer kunnen volgen. Eén kan de leerkracht nog wel apart
helpen, maar tien niet meer. Er werden extra leerkrachten aangesteld, speciaal voor
anderstalige kinderen. Ze gingen (en gaan) met de kinderen werken, en hoorden
dan dit:
(Güle, een Turks meisje van 12 jaar, dat 2 jaar in Nederland is, vertelt een verhaal
aan leerkracht Marianne)

M. Vertel mij maar dat verhaal
G. Oh, lange die!(...)nog eh die meisje was die vader hem is haar is vader
M. Ja
G. En die was eh heel kapitalist hè en die woon in een zee en die woon in een
kasteel, gouden kasteel
en die zusje woont in een zilver kasteel (...)
en eh alles en nog zusje en die woont andere
die woon eh weinig geld die woon andere (...)
M. Ja
G. En die wil de vader terug weet eh niet ik
Ik heb zo gehoord
En hij wil de vader zien en gaat weer terug
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en die zusje vragen. De eh zusje zeg ze haar zusje moet jij als vader zeg ze moet
eten jij moet eten. Als nee niet eten nou nou dan gaat eh niet eten. Gaat naar bed
en ga jij naar bed zeg ze. En eh vader zeg ze eh kon je terug vader
M. Wacht even hoor. Even kijken of ik je goed begrijp.
Ja, wat dan? Wat moet die leerkracht nu? Hoe leer je iemand Nederlands?
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Tweede-taalverwerving en vreemde-taalverwerving
Vóór 1970 werd er in Nederland op het terrein van tweede-taalverwerving slechts
zeer sporadisch onderzoek verricht. De aandacht was voornamelijk gericht op
vreemde-taalverwerving in het voortgezet onderwijs. Het onderscheid tussen
tweede-taalverwerving, vreemde-taalverwerving en ook eerste-taalverwerving is
belangrijk.
Onder eerste-taalverwerving verstaan we het leren van de taal die gesproken wordt
in de primaire sociale omgeving van het kind, meestal het gezin. Er wordt ook wel
van ‘thuistaal’ gesproken. Overigens is ook voor Nederlandse kinderen Nederlands
niet altijd de thuistaal.
Tweede-taalverwerving is het leren van een andere taal dan de eerste in een land
waar die andere taal voertaal is, bijvoorbeeld het leren van Nederlands door
Turkstalige kinderen in Nederland.
Vreemde-taalverwerving is het leren van een andere taal in een land waar die
taal geen voertaal is, bijvoorbeeld Engels leren in Nederland. Pas na 1970 begint
onderzoek naar tweede-taalverwerving goed op gang te komen. Eén van de vragen
daarbij is nog steeds: hoe kan bereikt worden dat anderstaligen beter en sneller de
tweede taal, de meerderheidstaal leren spreken? Om die vraag te kunnen
beantwoorden, moest meer kennis verzameld worden over het proces van
tweedetaalverwerving. Daarbij is het noodzakelijk om onderscheid te maken tussen
structurele en temporele kenmerken van het tweede-taalverwervingsproces. Structuur
van taalontwikkeling wordt grotendeels door cognitieve Vermogens bepaald en heeft
een sterk universeel karakter. Alle taalleerders zeggen bijvoorbeeld op een gegeven
moment gekijkt en geloopt in plaats van gekeken en gelopen. Het tempo waarin of
het succes waarmee iemand een tweede taal leert, wordt voor een belangrijk deel
bepaald door de sociaal-economische achtergrond en sociaal-culturele oriëntatie
van tweede-taalleerders en de mate en aard van contact met de tweede taal.
Over beide aspecten is inmiddels het nodige bekend.

Creatief proces
Het tweede-taalverwervingsproces is een creatief proces, net zoals het
eerste-taalverwervingsproces. Op dezelfde wijze als een klein kind dat zich de eerste
taal eigen maakt, leert iemand niet een tweede taal door zinnetjes precies na te
zeggen en die vervolgens allemaal te onthouden. De tweede-taalverwerver luistert
naar zijn omgeving, naar wat men in zijn omgeving tegen hem en tegen elkaar zegt.
Hij ontwerpt op basis daarvan hypotheses over de regels van die taal. Die hypotheses
worden door hem uitgeprobeerd op zijn omgeving, en voortdurend bijgesteld, als
ze fout blijken te zijn. Een kleuter bijvoorbeeld stelt de hypothese op: als er van iets
twee of meer dingen zijn, plak ik e achter het woord voor dat ding. Dus: stoele, fietse.
En ook: statte, dakke. Mis! Er zijn blijkbaar uitzonderingen, want de omgeving zegt
steden en daken. Het kind stelt de hypothese bij, en heeft zo weer een deel van de
regels van de meervoudsvorming geleerd. Zo is het taalverwervingsproces een
creatief proces, zowel het eerste als het tweede. Maar toch gaat het niet altijd goed.
Zeker voor tweede-taalverwervers kan gelden dat ze in de verkeerde hypothese
blijven steken. Dat horen we dan ook: Jij begrijpen? Dat begrip ‘creativiteit’ is van
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groot belang. Want tweede-taalleerders moeten dus steeds hun hypotheses kunnen
uitproberen. Ze moeten steeds informatie krijgen om de tweede taal goed te leren.
Nederlanders moeten daarom ook in correct Nederlands met hen praten (zie ook
Frank Jansens artikel ‘Krom Nederlands’ in Onze Taal van december 1981).

Fouten
Fouten maken mag in het tweede-taalverwervingsproces, net zoals dat bij het leren
van de moedertaal het geval is. Sommige fouten komen voort uit de eigen taal
(bijvoorbeeld uitspraakfouten). Maar de meeste fouten zijn taalontwikkelingsfouten,
veroorzaakt door de specifieke problemen die het Nederlands kent.
Die fouten zie je ook in het taalgebruik van Nederlandse kinderen. In plaats van
ik liep zegt het kind ik loopte. Die fouten zijn geen verkeerde stappen, maar juist
stappen in de goede richting: de kinderen proberen hun hypotheses uit. Het zijn
noodzakelijke stappen om goed Nederlands te leren. Die fouten moeten dan ook
niet voortdurend nadrukkelijk gecorrigeerd worden. Bij het vormen van hypotheses
moet het kind niet te veel gefrustreerd worden. Het is nog niet toe aan de goede
vorm. De moeilijkheid is nu om te ontdekken wanneer het kind wel toe is aan de
betreffende vorm. Anders bestaat het gevaar dat het volhardt in die foute vorm. En
een vorm die eenmaal fout ingeslepen is, is moeilijk weer te corrigeren. Overigens
worden die fouten niet in een steeds wisselende volgorde gemaakt. Er is een soort
‘natuurlijke’ volgorde waarin zowel Nederlandse als anderstalige kinderen Nederlands
leren.

Interferentie
Voor 1970 werd vrijwel algemeen verondersteld dat de invloed van de eerste taal
op de tweede taal zeer groot was. Zo zouden Turkse en Marokkaanse kinderen
veel fouten maken met lidwoorden, omdat die in hun eigen taal niet bestaan. Maar
de invloed van de eerste taal is niet zo groot als aanvankelijk werd aangenomen.
Fouten die de kinderen maken, zijn maar voor een klein deel terug te voeren op de
eerste taal. Op fonologisch niveau, de uitspraak in de tweede taal, is de eerste taal
echter wel van invloed. In het onderwijs dient dus veel aandacht besteed te worden
aan het onderscheiden van klanken, want dat is een voorwaarde voor begrijpen. In
het Marokkaans bijvoorbeeld is er geen functioneel verschil tussen de p en de b.
Voor het Nederlands moet je dat verschil wel maken, anders haal je paard en baard
door elkaar.
Over het algemeen kan gesteld worden dat interferentie vooral optreedt bij
verwante taalsystemen (Nederlands en Duits bijvoorbeeld). Verder treedt interferentie
vaker op bij volwassenen, in de beginfase van hun tweede-taalverwervingsproces,
dan bij kinderen.

Leeftijd
Andere factoren die de taalverwerving beïnvloeden, en met name het tempo waarin
of het succes waarmee de tweede taal verworven wordt, zijn onder andere leeftijd,
contact met de tweede taal, motivatie en sociaal-economische positie.
Vaak zegt men dat kinderen zo gemakkelijk een tweede taal kunnen leren, veel
sneller dan volwassenen. Of dat een jong kind sneller en gemakkelijker een tweede
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taal leert dan een ouder kind. Precies het omgekeerde is het geval: juist volwassenen
zijn beter in staat om een tweede taal snel te leren. We verkijken ons er alleen op,
omdat de taalomgeving van het kind meestal meer een tweede-taalomgeving is:
het speelt op straat en gaat naar
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school met Nederlandse kinderen. Ouderen werken in een lawaaiige fabriek, en
praten in de pauze met landgenoten. Jonge kinderen hebben een tweede taal vaak
sneller onder de knie, omdat de omstandigheden gunstiger zijn: ze horen die tweede
taal veel meer. Oudere kinderen en volwassenen kunnen daarentegen veel meer
profiteren van goed tweede-taalonderwijs. Als zij dat tweede-taalonderwijs
systematisch krijgen, leren zij veel sneller een tweede taal dan jonge kinderen,
omdat zij een groter leervermogen hebben.

Taalcontact
De belangrijkste factor in de tweedetaalverwerving is het taalcontact. Het contact
met Nederlanders, de taalomgeving, bepaalt het taalaanbod dat een anderstalig
kind krijgt. Dan hoort het het gebruik van het Nederlands in verschillende situaties
en leert het ook werkelijk de taal te spreken en te gebruiken. We zien dan ook dat
Amsterdamse anderstalige kinderen Amsterdams praten en Tilburgse Tilburgs. En
dat anderstaligen die veel met Nederlandse kinderen spelen, sneller Nederlands
leren dan anderstaligen die uitsluitend met landgenoten omgaan.

Motivatie
Motivatie van de tweede-taalverwerver en zijn omgeving is ook sterk van invloed
op zijn taalverwerving. Als een kind zich niet prettig voelt op school, zich niet op zijn
plaats voelt in Nederland, dan zal het waarschijnlijk niet goed Nederlands leren. De
houding van het kind zal natuurlijk sterk afhangen van het soort contact dat het heeft
met anderen, en de houding van die anderen. Als het kind niets anders hoort van
Nederlanders dan turk-augurk, dan zal zijn houding niet positief worden. Dat
volwassenen vaak langzamer een tweede taal leren dan kinderen heeft ook hier
mee te maken. Hun motivatie is soms niet groot: ze willen eigenlijk terug naar hun
moederland, ze praten eigenlijk alleen met hun echtgenoot of echtgenote en
landgenoten (zie verder het eerder genoemde artikel van Frank Jansen).
Kinderen zijn vaak veel gemotiveerder: hun vriendjes, de school, de televisie
willen ze begrijpen, ze willen erbij horen. Daarom kennen anderstalige kinderen al
snel een aantal clichés of formules zoals: kom op, kijk naar je eige, 'k weet 't niet
etc., omdat ze met een paar goed gekozen woorden de indruk willen wekken dat
ze de taal goed kunnen spreken.

Invloed op het Nederlands?
We kunnen slechts gissen of het Nederlands van Güle en de vele andere
anderstaligen blijft bestaan als een ‘Medelands’ naast het Nederlands. We weten
ook niet of door de vele anderstaligen het Nederlands zal veranderen. Battus trekt
in Onze Taal van juli 1981 dat laatste in twijfel. Misschien wat interferentie in onze
woordenschat en dan nog alleen van Surinamers of Zuid-Afrikanen. Maar of er op
morfologisch en syntactisch niveau sprake zal zijn van een duidelijke invloed? Zoals
Güle praat, geen inversie meer? Jürgen Humburg denkt van wel, want zijn futuristisch
artikel (‘2001’) in het Jahrbuch für Lehrer, 1979, begint aldus: ‘Bevor de deutsche
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sprache hatte angenommen de jetzige form, sie war ungleich komplizierter in de
structur und ortografie und -sowohl für de deutsche selber als auch für de ausländer
- schwerer zu erlernen.’

Anne Vermeer Letterenfaculteit K.H.-Tilburg Werkverband Taal en Minderheden

Kakken te kort
In de rubriek ‘Spijkers op Laag Water’ (juni-nummer) worden een aantal
‘crypto-maleise’ woorden en uitdrukkingen verklaard. De heer De Vries schrijft echter
nooit gehoord te hebben van de uitdrukking ‘kakken te kort’. Ook deze uitdrukking
is afgeleid van het Maleise woord ‘kaki’ en wordt inderdaad veelvuldig gebezigd in
de Marine-spreektaal (of jargon, zo u wilt), in samenhang met het werkwoord ‘komen’.
‘Kakken te kort komen’ betekent dan zoveel als ‘zich haasten met’ in de zin van:
1. ‘er als de kippen bij zijn’, of
2. ‘niet weten hoe gauw weg te gaan, weg te komen’.
Ter illustratie geef ik een voorbeeld van de uitdrukking in beide betekenissen:
1. aanvankelijk had hij geen belangstelling, maar toen hij wist wat het opleverde,
kwam hij kakken te kort om mee te doen;
2. hij kwam kakken te kort om aan boord / om thuis te komen.

K.G. Spaans luitenant ter zee SD 1e kl. b.d. Rosmalen

Niets mooier dan het gesproken woord...
In de loop van slechts enkele weken noteerde ik veel boeiende uitspraken, gedaan
op televisie en radio. Hier een bloemlezing tot lezing en vermaak.
- De verklaring is wel verklaarbaar.
- Taakstelling is de eerste taak.
- Het perspectief dat toch al niet groot was, zal nog verder dalen.
- In de vergadering werd zijn nagedachtenis ter sprake gebracht.
- Hij boomde mij dwars.
- Het land kampt met een zeer economische crisis.
- Beide echtgenoten staan er samen achter.
- Hij is nogal gehandicapt door zijn handicap.
- En dan is hier het moment daar.
- Hij neemt een veel verder standpunt in.
- Er zijn daar interessante geologische vondsten opgegraven.
- Het reglement wordt met de voeten overtreden.
- De plaat is ongeveer uitgebracht in zestig landen.
- Bij stukjes en beetjes werd de menselijke blokkade opgeruimd.
- De tranen schieten me te kort.
- Het was Gustafson die goed doorkwam, want die kwam goed door.
- Hij legde goed breed op Breitner.
- Hij was niet voor een kleintje vervaardigd.
- De creativiteit stond op een laag pitje.
- Hij kwam weer op de fiets, maar reed onmiddellijk daar na lek, waarop het laatste
restje moraal via zijn vochtige schoenen in het rulle zand verdween.
- Verpakt in handige schoudertas zit men binnen enkele seconden windvrij in de
zon, rustig in de schaduw, of al vissend uit de zwiepende regen.
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Reacties
Opniew Spelling-85
Antwoort aan Van Heuven
In 'n reaksie op m'n artikel over Spelling-85 in et september-nummer komt Vincent
van Heuven tot de volgende konkluzie:
‘Waneer egter, zoals dikwels et geval zal zijn, verhoogt sgrijfgemak leit tot
leesproblemen, moeten spellingshervormers terdege op hun tellen passen. Voorlopig
hout ik staande dat aan met name et leesaspekt van Spelling-85 nog heel wat
onderzoek verrigt moet worden voordat Spelling-85 ook 'n veilige spelling genoemt
mag worden.’
Ik denk dat Van Heuven over et hooft ziet dat leessnelheit in de eerste plaats afhangt
van et verlangen van de lezer om van de inhout van 'n bepaalde tekst kennis te
nemen. Vaak is me de enorme snelheit opgevallen waarmee ik teksten lees die me
bij voorbaat hevig intereseren, zoals bij voorbeelt de nu door mij beantwoorde teksten
van Van Heuven en Verhoeven. Nog iets anders is bij zulke teksten opmerkelik: na
de eerste lezing ervan weet ik niet of er spelfouten in staan, terwijl ik tog ruim veertig
jaar gedwongen ben geweest de deformasie van leraar-nederlants tot spelfoute-teller
te ondergaan. Om spelfouten te ‘vinden’ moet ik heel speesjaal gaan zitten en de
vreemde krentewegers-rol spelen die de vaderlantse tradisie van 'n leraar-nederlants
verlangt.
Nogmaals: Spelling-85 zou moeten mogen. Spelling-55 en Spelling-85 zullen na et
toestaan van de laatste gedurende enkele desenniums vredig naast elkaar leven
en in de beginjaren van de 21e eew zal de eerste rustig ontslapen. In die periode
van ko-eksistensie kan door ‘de’ wetensgap naar hartelust met beide spellingen
geëksperimenteert worden. Sgrijf-, lees- en leerbaarheit en wat-al-niet-meer kunnen
dan onderzogt worden.
Daarbij zou gebruik kunnen worden gemaakt van de ervaring die Van Heuven,
Verhoeven en anderen met spellingsonderzoek hebben opgedaan. Zulk onderzoek
zou naar mijn mening dan wel landelik gekoördineert moeten plaatsvinden.
Van Heuvens voorlopige twijfel aan de ‘veiligheit’ van Spelling-85 deel ik uiteraart
niet. Maar... de Fransen hebben et eens zo mooi gezegt: uit de botsing der meningen
welt de waarheit op!

Antwoort aan Verhoeven
In 'n reaksie op m'n artikel over Spelling-85 in et september-nummer sgrijft Gerard
Verhoeven o.a.: ‘Er is heel wat meer met de spelling aan de hant dan Berits denkt.’
Verhoeven vergist zig: ik ben er namelik van overtuigt dat er met de spelling
ontzaggelik veel ‘aan de hant’ is. Dat neemt egter niet weg dat spelling maar één
funksie heeft: taal opsgrijfbaar en daardoor leesbaar maken.
Er blijken nog meer misverstanden uit Verhoevens reaksie. Ik weet bij voorbeelt
wel degelik dat 'n speller niet elk woort verklankt voor ie et opsgrijft. Maar ik weet
ook dat et spel-onderwijs veel sneller en effektiever kan plaatsvinden naarmate er
minder uitzonderingen bestaan op et zogenoemde ‘fonologiese’ prinsipe: elke
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spraakklank z'n eigen letter of letters. De grotere leerbaarheit wort door Verhoeven
erkent. Z'n sgatting dat Spelling-85 zal leiden tot 25% minder spelfouten komt
overigens nogal uit de lugt vallen. Als Onze Taal me daartoe de gelegenheit geeft,
zal ik me graag ook es aan 'n sgatting wagen. Maar die zal ik dan wel ‘met redenen
omkleden’.

Jan Berits sekretaris van de Vereniging voor Wetensgappelike Spelling, Bergen
N-H

Valt over stijl te twisten?
Een krachtig begin is het halve werk, zal de heer Frielink hebben gedacht toen hij
zijn - in nr. 7/8 op blz. 83 geplaatste reactie onder de titel ‘Taalkundige wanprodukten’
schreef. Ik zou verschrikt hebben gezwegen, ware het niet, dat bij verdere lezing
bleek dat ook voor de apodictisch optredende heer Frielink geldt:

Berispt gij iemand van een fout,
Zie, dat ge eerst zelf u daar van houdt!
In punt 3 van zijn reactie schrijft de heer Frielink - terecht - ‘Wie zijn de “zij” die...
waren...’, om vervolgens te schrijven: ‘... die “zij”... kan...’. Dat moet toch kunnen
zijn?
En in de laatste zin van de reactie staat:
‘Openbaarmaking van... doen...’. Zou doet het hier niet beter doen?
Over stijl valt niet zinnig te twisten. Toch de volgende opmerkingen.
Waarom mag niet worden gezegd, dat iemand is verzeild in een niet goed
uitgevoerde beeldspraak? Verzeilen betekent figuurlijk: verkeerd terechtkomen. Het
werkwoord ‘uitvoeren’ heeft onder meer als betekenis: volbrengen. Laten we de
wijze van lezen van de heer Frielink eens toepassen op de heer J. van den Vondel's
regel uit Lucifer. De hoofdpersoon zegt in een gesprek met ex-collega Rafaël: Hoe
zyn we nu zoo wyt verzeilt uit onzen plicht? Taal is een levend iets. We moeten niet
elke zinsnede op een goudschaaltje leggen, op haar balanswaarde bekijken, en te
snel elke afwijking van wat steeds gebruikelijk was uitkrijten als ‘taalkundig
wanprodukt’. Ik neem als voorbeeld de aanval op het gebruik -door de heer
Noordmans -van ‘pars pro toto’, een stijlfiguur die, door het noemen van een deel,
de gehele zaak aanduidt. In het bewuste geval is deze zaak ‘de vakbeweging’. Die
wordt gevormd door levende mensen. Is het beslist onaanvaardbaar, om de voorman
van die mensen aan te duiden als pars pro toto?
Zoals gezegd, over stijl valt niet te twisten. Dat kan men wel over de vraag, of al
hetgeen niet fraai is, betiteld kan worden als ‘wanprodukt’. En als het inderdaad
gaat om een ‘wanprodukt’, laat de redactie het vooral wel opnemen in de kolommen
van ‘Onze Taal’. We kunnen er alleen maar van leren, vooropgesteld, dat aangetoond
wordt dat en waarom het een wanprodukt betreft. En dit liefst op een
vriendschappelijke manier, niet belerend, en al helemaal niet van ‘ga jij de klas maar
uit!’.

H.C. Labrie, Amsterdam

Glazen muiltjes
(Slot)
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In de polemiek over het schoeisel van Assepoester klinkt toch een zeker ongeloof
door over het bestaan van glazen muiltjes. Welnu, ze bestaan echt. Ze werden aan
het begin van onze jaartelling aan een overledene mee in het graf gegeven. Want
wat was het geval? Na de dood dient men de Styx over te steken en dat kan natuurlijk
niet op laarzen of gewone schoenen.
Vandaar de glazen muiltjes.
In Keulen, waar iedereen die een uurtje in zijn achtertuin spit, wel iets vindt, zijn
ze enkele jaren geleden volkomen gaaf te voorschijn gekomen. Gevonden in de
Severinstrasse, 24 cm lang. Ze komen uit de Keulse ‘Schlangenfaden-Werkstatt’
en zijn gemaakt in de 2e helft van de 3e eeuw n.C. Het zijn wonderschone
schoentjes, geblazen in de vorm van een fles en daarna bijgesneden. Ze zijn te zien
in het Römisch-Germanisches Museum in Keulen.

Mart Janssonius, letterkundige, Hilversum

Hemelsvaartdag
Waar gaan we heen als zelfs de pers de, taalgevoelig bezien, bedenkelijke weg
opgaat van het ‘schrijf zoals je spreekt...’?
Zo las ik in Trouw van 14 juni jl. bijvoorbeeld ‘Hemelsvaartdag’, zoals sommige
slordige mensen tegenwoordig eruit plegen te flappen, in plaats van Hemelvaartsdag.
Ooit van ‘hellesvaart’ (zeker per ‘hellespont’?), scheepsvaart, bedesvaart,
ruimtesvaart enz. gehoord? Het heeft bovendien ook niets met Dedemsvaart te
maken, waar het trouwens ook niet op rijmt...
Dreigen wij niet ijlings af te glijden naar ook een uitdrukking als:
eensgezinswoningen? Deze verminking zal naar ik hoop ook nooit eensgezind
worden gebezigd, zolang er nog echte taalliefhebbers onder ons zijn.

J. de Jong Den Haag
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Boekbespreking
Over Onderwijs in Taalbeschouwing
Nu de strijd om het wereldvoetbal weer voor enige jaren is geluwd, wordt het zaak
om een ander strijdpunt te vinden. Nog steeds favoriet is de discussie over spelling
en grammaticaonderwijs. Want school en maatschappij leven op gespannen voet
met elkaar. Dat weet ieder die zich de storm van protesten herinnert, die in 1978
uitbarstte rond het ACLO-M Advies over het Grammatica-onderwijs op de lagere
school. De geïnteresseerde lezer kan zich nu verheugen op een soort van vervolg,
dat onlangs is verschenen, zij het met heel wat minder poeha dan vier jaar geleden.
Onder de titel Over onderwijs in taalbeschouwing heeft de SLO (Stichting voor
Leerplanontwikkeling) een 160 pagina's tellend boekje uitgebracht, dat de bedoeling
heeft de aandacht van onderwijsgevenden te richten op verschillende mogelijkheden
van taalbeschouwingsonderwijs.
Dat menselijke taal een bijzonder ingewikkeld verschijnsel is, wordt door voldoende
zaken geïllustreerd. Een eenvoudig alledaags zinnetje als Sonja is die nacht bevallen,
dat minstens drie erg uiteenlopende betekenissen kan hebben, mag hier wellicht
volstaan. Er zijn dan ook weinig mensen (ook in progressieve onderwijskringen) die
twijfelen aan het nut van enige reflectie op de complexiteit van taal binnen het
moedertaalonderwijs. Alleen, over het wat en het hoe van een dergelijke reflectie
lopen de meningen sterk uiteen. Dient het genoemde zinnetje te worden bestudeerd
in termen van zinsbouw of woordkeus, betekenis relaties, bedoelingen van
sprekers/hoorders, sociale rollen, of nog andere aspecten ervan? Het boekje dat
nu is verschenen, heeft de bedoeling dergelijke verschillende invalshoeken te
inventariseren, beknopt toe te lichten, en te illustreren aan de hand van lessuggesties
die aan andere publikaties zijn ontleend. Tenslotte geeft het boek in het zevende
en laatste hoofdstuk een overzicht van reacties op het ACLO-M-advies, aardig
gerubriceerd en gepresenteerd. Als geheel is dit een aantrekkelijke opzet.

Motieven
Ter illustratie van deze opzet kies ik een hoofdstuk dat voor taalliefhebbers die
geïnteresseerd zijn in moedertaalonderwijs, bij uitstek van belang is, namelijk de
mogelijke motieven waarom men aan taalbeschouwingsonderwijs kan doen. Als
een doel op zichzelf stelt dit volgens de auteurs niet zoveel voor. Vaak gaat het
daarbij om rationalisaties die achteraf worden geformuleerd, en die vaak erg ver
staan van de alledaagse realiteit van het klas-gebeuren. Dit neemt niet weg dat
taalbeschouwingsonderwijs wel zinvol kan zijn als doel op zichzelf indien het ook
als dusdanig functioneert voor de leerlingen.
Meer aandacht wordt besteed aan het taalbeschouwingsonderwijs als middel. In
de eerste plaats kan taalbeschouwingsonderwijs een bijdrage leveren aan de
verhoging van de taalbeheersing van leerlingen. Op welke aspecten van die
taalbeheersing dit taalbeschouwingsonderwijs zich echter dient te richten, en hoe
dit in de praktijk dient te worden ingericht, zijn nog steeds knellende vragen.
In de tweede plaats kan taalbeschouwingsonderwijs een bijdrage leveren aan
algemene onderwijsdoelen, zoals bijvoorbeeld het leren abstraheren. De auteurs
vinden dit argument nogal ongegrond, en wij zen er bovendien op dat de
pleitbezorgers van dit motief meer het voortgezet onderwijs dan het basisonderwijs
voor ogen staat.
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Tenslotte kan taalbeschouwingsonderwijs een middel zijn om de maatschappelijke
situatie te verkennen waarin mensen leven (en taal gebruiken). Het reflecteren op
taal, en het bekijken van de relaties met sociale verhoudingen, dient in dit geval als
aangrijpingspunt voor de maatschappelijke bewustwording van de leerling.
Voor elk van deze drie benaderingswijzen van taalbeschouwing als middel worden
relevante Nederlandstalige vertegenwoordigers genoemd. Bovendien wordt naar
hun publikaties verwezen. Zo'n overzicht is naar mijn mening bijzonder handig voor
degenen die op de hoogte willen blijven van discussies over moedertaalonderwijs.
Hetzelfde kan gezegd worden van andere hoofdstukken.

Geen eigen voorkeur
Na deze lovende woorden toch nog een punt van kritiek.
De auteurs doen nauwelijks uitspraken over eigen voorkeuren, of over volgens
hen gunstige ontwikkelingen, of over een te volgen algemene koers. Keuzen over
doelen en werkwijzen dienen volgens hen door elk schoolteam afzonderlijk te worden
gemaakt. De taak van de SLO blijkt zich verder, althans volgens dit boekje, te
beperken tot het inventariseren van de verschillende mogelijkheden waaruit kan
worden gekozen.
Persoonlijk verwacht ik van een Stichting voor Leerplanontwikkeling toch een
meer gefundeerde visie op het taalbeschouwingsonderwijs; het sterke relativisme
zoals dat uit dit boekje spreekt, houdt mijns inziens grote gevaren in voor de
ontwikkeling en de positie van het moedertaalonderwijs in zijn geheel. De uiterste
terughoudendheid van de auteurs maakt waarschijnlijk dat er weinig negatieve
reacties losbarsten.
De vraag is echter of het boek positieve ontwikkelingen zal stimuleren en
inspireren. Wat dit laatste betreft, ben ik eerder pessimistisch.

W. van Peer Letterfaculteit, K.H.-Tilburg Werkverband Tekstwetenschap
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Stijloefeningen
Misschien herinnert u zich nog stijloefeningen uit uw schooltijd. Dat ging vaak zo:
Bedenk zelf zinnen waardoor het verschil duidelijk wordt tussen
‘brutaal-vrijmoedig-vrijpostig’. Of u kreeg een invuloefening waarbij u de volgende
vijf woorden moest gebruiken: blijkbaar, schijnbaar, klaarblijkelijk, ogenschijnlijk en
waarschijnlijk. Met Stijloefeningen worden echter andere stijloefeningen bedoeld,
namelijk van de Fransman Raymond Queneau, in het Nederlands vertaald door
Rudy Koesbroek (Amsterdam, De Bezige Bij 1978). Een voortreffelijk boekje!
Het merkwaardige is dat er in Stijloefeningen maar één verhaaltje staat, en dat
verhaaltje is bovendien nog tamelijk onbenullig. Het zou als volgt samengevat kunnen
worden:
Er zit een man in de tram, in het spitsuur (lijn 16 in Amsterdam). Hij ziet
een figuur die opvalt door een lange nek en een gekke hoed. Die figuur
maakt ruzie met een medepassagier die tegen hem aanbotst. Maar die
ruzie zet niet door, en de figuur gaat zitten. Later op de dag ziet die eerste
man dezelfde figuur bij toeval weer. Er staat dan iemand bij hem die zegt
dat er een extra knoop aan zijn jas moet.
Einde verhaal. Maar nu begint het pas. Want dit verhaaltje wordt op 99 verschillende
manieren verteld.
Hier twee voorbeelden uit de uitgave van Rudy Koesbroek.

Notaties
In lijn 16, op het spitsuur. Een kerel van zowat zesentwintig, slappe
vilthoed met een koordje er omheen inplaats van een lint, nek te lang
alsof er aan getrokken was. De mensen stappen uit. De figuur in kwestie
valt uit tegen een passagier naast hem, die hij ervan beschuldigt tegen
hem op te botsen telkens als er iemand langs komt. Bedoelde bits te
klinken maar de toon is eerder huilerig. Ziet een zitplaats vrij komen en
schiet er op af.
Twee uur later kom ik hem tegen op het Jan Willem Brouwersplein, bij
het Concertgebouw. Hij is in gezelschap van een kameraad die tegen
hem zegt: ‘Je zou een extra knoop aan je overjas moeten laten zetten.’
Hij wijst aan waar (bij de uitsnijding) en waarom.

Te gek
Helemaal te gek, sta ik in de tram, weet je wel, zie ik een kerel, helemaal
te gek, met zo'n nek, te gek, je weet niet wat je ziet, heeft-ie ook nog zo'n
maffe hoed op z'n kop, met zo'n touwtje d'r om, weet je wel, helemaal te
gek. Nou en 't is spitsuur, te gek, hardstikke druk, dringen geblazen weet
je wel, en die kerel, die kerel met die nek, die begint in enen te mekkeren,
helemaal te gek, dat er iemand op zijn tenen staat, met opzet weet je wel.
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Nou en net als-ie stennis wil gaan maken komt 'r een plaats vrij, helemaal
te gek, waar die op gaat zitten, weet je wel.
Twee uur later zit ik weer in lijn 16, staan we stil aan de halte, bij 't
Concertgebouw weet je wel, kijk ik naar buiten en helemaal te gek! Zie
ik weer diezelfde vent! Die kerel met die nek weet je wel, staat-ie te praten
met een vriend van 'm. Te gek. Hoor ik die vriend zeggen of-ie z'n
bovenste knoop niet een eind kan verzetten, naar boven weet je wel,
helemaal te gek.
Het verhaal kan dus spookachtig verteld worden of in de vorm van een sonnet, of
vol germanismen of in het Afrikaans.
Waarom publiceerde Kousbroek 99 variaties? Opdat wij gestimuleerd worden tot
variatie 100, 111, 144 enz. De samenvatting die ik gaf is te saai om nummer 100
te krijgen. Bovendien is een samenvatting niet goed mogelijk, omdat er geen oertekst
bestaat. Er zijn wel een paar variaties die in de buurt komen, maar er mag best iets
aan de tekst worden veranderd. Merk ook op dat het niet precies duidelijk is wat er
gebeurt. Wordt de figuur met de lange hals opzettelijk op zijn tenen getrapt of niet?
Hieronder ter Stimulans twee eigen variaties. De eerste is ietwat gekunsteld een
bepaalde woordsoort komt niet voor. De tweede is in de stijl van het kinderboek Jip
en Janneke van Annie M.G. Schmidt.

Onvoeglijk
Omstreeks het middaguur was het. De zon brandde en ik zat in de tram.
Passagiers werden weer op elkaar geperst. Naast mij stond een jongeman
die opviel door zijn hoed en zijn nek. Om zijn hoed zat een koord in plaats
van een lint. En zijn nek had een lengte, buiten alle proporties! De
jongeman met de koordhoed voer uit tegen een medepassagier: ‘Ga van
mijn tenen af. Ik wil hier ook een plaatsje.’ Je zag dat hij wou gaan
scheiden maar hij verviel bijna in huilen. Al gauw stond er iemand op
zodat hij kon gaan zitten. 's Middags zag ik hem weer op het Jan Willem
Brouwersplein, bij het Concertgebouw. Hij was in gezelschap van een
kameraad. In het voorbijgaan hoorde ik dat die kameraad zei dat hij een
knoop aan zijn overjas moest laten zetten.

Ruzie in de tram
Gaan jullie mee, vraagt moeder. We gaan boodschappen doen.
Hoe kan dat nou! roept Jip. De fiets is toch kapot.
We gaan vandaag met de tram, zegt moeder.
Hoi, schreeuwt Jip, Ja fijn, roept Janneke.
Het is druk in de tram! O, wat is het druk in de tram. Oei, zegt moeder,
wat is het warm. Maar Jip en Janneke vinden het fijn.
Op alle stoelen zit al iemand. En er moeten nog veel mensen naar binnen.
Die moeten blijven staan.
Kijk eens, kijk eens, joelen Jip en Janneke. Die meneer. Wat een lange
nek. Het lijkt wel een giraffe.
Moeder krijgt een kleur en fluistert: sstt, dat mag je niet zeggen. Maar de
meneer hoort gelukkig niets.
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Waarom heeft die meneer een touw om zijn hoed, moeder? vraagt Jip.
Maar moeder kijkt naar buiten.
Dan stopt de tram. Nog een keer stoppen zegt moeder. En dan zijn we
er. Mag ik op de knop drukken? vraagt Janneke.
Plotseling wordt de giraffe-meneer heel boos. Hij schreeuwt allemaal
lelijke woorden naar de meneer naast hem. Jip en Janneke kijken
verschrikt. Waarom maken ze ruzie, moeder? vraagt Janneke.
De andere meneer trapte hem op zijn tenen, zegt moeder.
Dat is gemeen! zegt Jip.
Nou, dat kan toch ook per ongeluk, roept Janneke. Het is ook zo vol hier.
Dan komt er een stoel vrij. En de boze meneer gaat zitten. Door de ruzie
vergeet Janneke helemaal op de knop te drukken.
Kom, zegt moeder, we moeten er uit. Als ze klaar zijn met boodschappen
doen, gaan ze weer in de tram. Maar nu is de tram bijna leeg.
Jip en Janneke mogen bij het raam zitten. O kijk eens! roept Jip. Ik zie
die boze giraffe-meneer.
De tram stopt. Nu kunnen ze hem goed zien.
En ja wel, op de stoep staat de meneer met de lange nek.
Naast hem staat weer een andere meneer. Met een knoop in zijn hand.
Dat lijkt wel een kleermaker, zegt Janneke.
Ja, zegt moeder, die meneer met die lange nek heeft geen knoop boven
aan zijn jas.
Maar de tram rijdt al weer verder. Ik wil geen kleermaker worden zegt
Janneke. Ik word conducteur.

Onze Taal. Jaargang 51

119
Dat kan niet, zegt Jip. Meisjes worden geen conducteur.
Jawel gilt Janneke. Nietes schreeuwt Jip.
Stil nou, zegt moeder. Moeten jullie nu ook al ruzie maken in de tram?
Kom, we zijn er. Ga thuis maar tramconducteurtje spelen.
Genoeg variaties om zelf aan de slag te gaan. Vertel het verhaal in uw eigen dialect.
Of stelt u zich op het standpunt van de journalist, de politicus, de marktkoopman,
de mode-ontwerpster. De redactie is zeer benieuwd naar uw variatie.
Prijzen? Nee. Schrijfplezier? Jazeker! En alle lezers van Onze Taal mogen
meegenieten van de beste inzendingen: Die inzendingen worden dan aangeprezen
met deze variatie van Queneau-Kousbroek.

Flaptekst
In dit meeslepende verhaal, geschreven in zijn eigen onnavolgbare stijl,
toont de befaamde schrijver X - een geboren verteller die al verschillende
bestsellers op zijn naam heeft staan - ons weer een aantal uit het leven
gegrepen karakters. De held van dit verhaal, dat toegankelijk is voor de
lezers van elke leeftijd, ontmoet in een tram een geheimzinnige persoon,
die ruzie zoekt met een willekeurige passagier. In de slotperiode komen
wij deze raadselachtige figuur weer opnieuw tegen; ditmaal Staat hij uiterst
aandachtig te luisteren naar de raadgevingen van een van zijn vrienden
een verfijnde meester-dandy. Het geheel blijft de lezer bij als een machtig
epos, door de schrijver X met meesterhand geciseleerd.
J.R.

Variëteit en variété
Mevrouw Petronella J.C. Elema in Groningen schrijft gefascineerd te worden door
de uitdrukking ‘Hij spreekt geen woord over de grens’. Ze vindt die zó afgrijselijk dat
ze haar af en toe zelf gebruikt. Dat vind ik geestig gezegd, maar is dat ‘over de
grens’ zó afschuwelijk? Als ik het steeds weer hoorde, zou ik er ook naar van worden,
maar een enkele keer? Ik geloof dat het een voorbeeld van gemeenzame humor
is, die wel strikt gedoseerd moet worden.
Het is wel toevallig, dat Elseviers Weekblad van 21 augustus 1982 boven een
artikel over de verkoop van buitenlandse, vooral Engelse, boeken in ons land de
vetgedrukte kop toonde: ‘Nederland leest een aardig boekje over de grens’. Alweer
lijkt de conclusie te moeten luiden, dat de een anders tegen dergelijke grappen
aankijkt dan de ander. Zo word ik eerder misselijk van naar mijn mening stupide
zegswijzen als ‘Zeker weten’ en ‘Deze jongen (dat is de spreker - MCG) gaat een
straatje om’. Want de humor dáárvan ontgaat me volkomen.
•
In het woord bedenking, door mij gebruikt in het nummer van juli/augustus, ziet de
heer D. Postema in Sneek een verwerpelijk germanisme. Ik heb een Duits woord
Bedenkung niet kunnen vinden; wel Bedenken, Bedenklichkeit, Einwendung,
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Einwand, Beschwerde, met nuanceverschillen. Welk bezwaar, vraagt deze
correspondent, kan er eigenlijk tegen ons puur Nederlandse woord bezwaar bestaan?
Geen, antwoord ik, evenmin als er bezwaar bestaat tegen ‘verhalen’, als men dat
wil gebruiken ter afwisseling met ‘vertellen’. Maar ik kan ‘bedenking’ werkelijk niet
als germanisme beschouwen, laat staan als verwerpelijk germanisme.
•
‘Wanneer is een hoeveelheid talloos?,’ vroeg ik in hetzelfde nummer. De heer J.C.J
Hanssen in Den Helder zegt, dat elke verslaggever daarop waarschijnlijk een eigen
visie heeft. Hij illustreert dat met een bericht, waarin gesproken wordt over ‘talloze
nieuwsgierigen (circa 400 man)...’. Ja, het schijnt inderdaad dat elke verslaggever
zijn visie heeft, maar het moet me toch van het hart, dat er nogal wat zijn die hun
visie kunstmatig vergroten om het bericht belangrijker te maken en daarmee zichzelf
ook. In dit bericht kon de ‘talloze’ hoeveelheid bovendien heel aardig geschat worden.
En ik geloof dat ik beter de vraag had kunnen stellen: hoe ver moet een hoeveelheid
inkrimpen om niet meer talloos te zijn?
•
Fabrikanten konden wel eens de gebruiksaanwijzing voor hun produkten in beter
Nederlands stellen en bovendien duidelijker maken. De heer T.J. van der Heyden
in Eindhoven zendt ons zo'n gebruiksaanwijzing (voor een koelkast), waarop in
beide opzichten wel het een en ander aan te merken is. De koelkast wordt
vervaardigd door en zeer grote fabriek.
Daarvan mag men verwachten, dat ze teksten die in ieders handen kunnen komen
laat opstellen en corrigeren door bevoegde medewerkers. Ik volsta met het citeren
van enkele onhandigheden:
‘Neem het vlees, kip of de vis uit de winkelverpakking...’; ‘het bereiden van ijsblokjes
en consumptieys...’; ‘het dooiwater wat...’; ‘het rek wat...’. Voorts worden eieren
onder melkprodukten gerekend (dus toch eieren van eigen koeien) en zijn veel
zetfouten niet verbeterd.
•
In het Oostenrijkse bergdorp Königsleiten kan men vakantie-appartementen huren.
Omdat ook veel Nederlanders daarvan gebruik maken, hebben de exploitanten de
huisregels ook in het ‘Nederlands’ vertaald. Het resultaat zendt de heer M. ten Ham
in Culemborg ons toe. Het toont aan hoe hachelijk het is als men, alleen gewapend
met een oppervlakkige kennis van de vreemde taal en een woordenboek aan het
vertalen slaat.
Een kleine bloemlezing:
‘Het spelen van kinderen in gangen en trappenhuis is regelrecht verboden... Zorg
daarvoor dat uw honden hun hoopjes afzij het woonbereik verrichten... Ontleende
sneeuwschoppen a.u.b. terugbrengen... Er wordt gevraagd zich in bos en weide
rustig te verhouden met bijzondere oogmerk op uwe kinderen... Van 22.00 tot 8.00
uur is rust te bewaren... Stropende en honden zonder riemen mogen van de
boswachter of jager worden geschoten, dus acht op uw vierbenige vriend!’
Maar wij Nederlanders kunnen er ook wel iets van. Zo werden op de polis tot
verzekering van een zending advocaat van Amsterdam naar Venezuela als
verzekerde goederen vermeld: ‘Twenty cases barrister’.
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Hoe normatief is Van Dale?
Vaak hoort men de mening verkondigen dat Van Dale normatief is en derhalve
aangeeft of iets correct of minder correct is.
Dit is niet altijd het geval. Naar mijn mening, en ook volgens mijn ervaring in de
praktijk, geeft Van Dale in de meeste gevallen niet aan of iets correct of minder
correct is.
In de Normcommissie ‘Algemene Bedrijfsterminologie’ (waarvan destijds dr. Veering
voorzitter was), die zich met de samenstelling van de Woordenlijst voor bedrijf en
techniek bezighield, was iedereen het erover eens dat Van Dale als een soort
vergaarbak of inventaris is te beschouwen van alles wat er aan Nederlandse woorden
(correct of niet) bestaat. Hoe vaak heb ik de Neerlandici van die commissie horen
zeggen: ‘Van Dale geeft geen uitsluitsel, Van Dale registreert slechts,’ of: ‘Van Dale
is beschrijvend en niet voorschrijvend,’ dus zoals het WNT?
Als zuiver normatief zijn te beschouwen het bekende Groene Boekje, voor wat de
schrijfwijze betreft, en vanzelfsprekend de Woordenlijst voor bedrijf en techniek,
voor wat het woordgebruik en schrijfwijze betreft. Het is tijdens de lange periode
van voorbereiding van genoemde woordenlijst vele malen gebeurd, dat, naar
aanleiding van met derden besproken termen van deze woordenlijst, door de des
betreffende gesprekspartner ten onrechte werd verwezen naar Van Dale in die (vele)
gevallen waarin door de Woordenlijst voor bedrijf en techniek een woord als zijnde
onjuist werd ontraden, terwijl Van Dale daarover geen uitspraak deed. Onze
commissie heeft de betrokkenen in dergelijke gevallen steeds erop moeten wijzen
dat voor het vaststellen van de juistheid van een term Van Dale niet (altijd)
maatgevend is.
Hieronder volgen enige voorbeelden van termen die volgens de Woordenlijst voor
bedrijf en techniek ontraden dienen te worden, terwijl Van Dale deze vermeldt zonder
een uitspraak over de juistheid hiervan te doen:

Ontraden
bedrijfsklaar

Aanbevolen
Toelichting
gebruiksklaar, klaar voor
het gebruik

bemerken

opmerken

daadwerkelijk

in feite, metterdaad

Germanisme

frame

freem

Van Dale vermeldt wel:
‘Ook freem’ maar keurt
frame niet af

folder

vouwblad

Van Dale geeft wel een
definitie, maar niet de
juiste term.

kengetal

netnummer

Telefoon

legende

in de betekenis van:
onderschrift; verklaring
(van tekens e.d.); stuklijst
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meerdere (onbep. Telw.)

verscheidene, meer (dan
een), diverse

Germanisme

omschakelen

overschakelen

plastic

kunststof (-), kunststoffen Zie ‘folder’
(bekleding)

plusminus (±)

circa, ongeveer

tractor

trekker

truck

draaistel; vrachtauto

voltage

spanning

zelfregistrerend

schrijvend

Het teken ± mag alleen
worden gebruikt wanneer
plus en min wordt bedoeld,
zoals bij toleranties

C.J.M. van der Weijden vertaler Eindhoven

‘Meneer Van Dale’ antwoordt zelf
In elke taal bestaan Varianten, dat wil zeggen: één begrip kan door verschillende
synoniemen worden uitgedrukt. Volledige synonymie is er zelden of nooit, het éne
woord heeft een net iets andere gebruiksmogelijkheid dan zijn synoniem (b.v. wat
betreft gevoelswaarde) of de betekenis ervan verschilt toch enigermate.
Dat blijkt heel duidelijk uit het bovenstaande lijstje.

Bedrijfsklaar is niet hetzelfde als gebruiksklaar. Dat laatste woord betekent ‘klaar
voor het gebruik’, bedrijfsklaar heeft meer betekeniselementen: ‘klaar om gebruikt
of in dienst gesteld te worden’. Als we met het zinnetje: het servies stond
gebruiksklaar vergelijken met: de machine was bedrijfsklaar dan is het verschil
waarneembaar.
Bemerken is een heel gewoon woord voor ‘bespeuren’: hij bemerkte dat hij een
fout gemaakt had (in niet-verbale zin dus) terwijl opmerken wel een verbaal aspect
heeft. Het is derhalve onjuist om bemerken af te keuren zonder aan te geven in
welke betekenis het niet gebruikt zou mogen worden. In mijn omgeving spelt niemand
freem, maar wel frame, niemand zegt vouwblad, iedereen noemt zoiets een folder
en kengetal en netnummer zijn voor mij nog identiek. Zit ik in de verkeerde
taalomgeving, of geldt dit voor meer lezers?
Ik bespreek niet álle woorden (hoewel ik in geen van de door de commissie
afgekeurde woorden ‘fouten’ kan ontdekken, en bovendien: daadwerkelijk en
meerdere zijn in Van Dale van het predicaat ‘Germanisme’ voorzien), alleen nog
een paar zeer duidelijke gevallen.
Een truck is niet hetzelfde als een vrachtauto. Een truck is de voorwagen van een
vrachtauto met oplegger en een vrachtauto is één geheel, voorwagen plus oplegger.
Plastic is kunststof maar niet elke kunststof is plastic. Een autostoel met
kunststoffen bekleding is zeker niet steeds van plastic.
Het voordeel van tractor boven trekker is dat tractor eenduidig is, het heeft maar
één betekenis, terwijl trekker, er in Van Dale, twaalf heeft. Bovendien, wist u dat
tractor (1928) ouder is dan trekker (1934), blijkens het WNT?
Het is jammer dat de commissie zeer
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gewone, door ieder gebruikte woorden, heeft afgekeurd, en daarmee de taal berooft
van woorden die zij nodig heeft. Gelukkig trekt de taalgebruiker zich van dergelijke,
goedbedoelde maar op taalkundige gronden niet te verdedigen maatregelen weinig
aan. Op de vraag in hoeverre een woordenboek moet afkeuren hoop ik later nog
eens uitvoeriger terug te komen.

H. Heestermans
bewerker Van Dale

Bezit gij uw ziel in lijdzaamheid?
Wanneer we de uitdrukking ‘zijn ziel in lijdzaamheid bezitten’ in een woordenboek
opzoeken (b.v. Van Dale), dan vinden we als omschrijving ‘het gelaten aanzien,
zich niet boos maken’. Ook Stoett (Nederlandse Speekwoorden en Gezegden)
verklaart dit als ‘gelaten dulden wat nu eenmaal onvermijdelijk is’ en verwijst daarbij
naar Lukas 21 vers 19.
In de Statenvertaling van 1637 lezen we inderdaad: ‘Bezit uwe zielen in uwe
lijdzaamheid.’ Maar alle nieuwere vertalingen geven hier in plaats van ‘lijdzaamheid’
woorden als volharding, standvastigheid of omschrijven ‘Door te volharden zul je je
leven redden’ (Groot nieuws voor u).
Het gaat hier om de vertaling van het Griekse woord ‘hypomone’, dat in de
woordenboeken wordt weergegeven door: volharding, geduld, standvastigheid. De
Vulgata (de Latijnse bijbelvertaling, die teruggaat tot de kerkvader Hiëronymus)
heeft hiervoor ‘patientia’, dat we herkennen als het Franse ‘patience’, geduld. (Denk
ook aan het geduldspel ‘patience’.)
Nu menen sommigen, dat de Statenvertalers hier een fout hebben gemaakt en
dat hierdoor deze uitdrukking in onze spreektaal zou zijn overgegaan. Ik ben echter
van mening, dat in de 17de eeuw het woord ‘lijdzaamheid’ een andere betekenis
had dan die wij er nu aan hechten. Het betekende toen ‘geduld’, samenhangend
met ‘dulden’, dat synoniem is met ‘lijden’. Bedoeld was: uithoudingsvermogen. (De
Friese vertaling in De helpende hân luidt: ‘Troch ût to hâlden winne jimme jim libben’.)

W.B. Rombouts
Den Haag

Opperlands
Opperlands, wat is dat nu weer? Zo vragen vele nieuwe lezers van Onze Taal.
Abonnees van vóór 1978 hebben uiteraard het zomernummer van de 47ste jaargang
bewaard. Een dubbelnummer waarin Battus, Opperlandsopper, als gastredacteur
de volgende uitleg gaf:
‘Wat is Opperlands? Opperlands is Nederlands met vakantie. Opperlands is
Nederlands zonder het nut dat die taal nu eenmaal heeft. Opperlands ziet er op het
eerste gezicht uit als Nederlands. Maar men moet Opperlands dan ook met het
tweede gezicht lezen.’
Pas dan ziet u dat lepel ook achterstevoren een lepel is, en dat moeite en emotie
dezelfde letters bevatten. Pas dan krijgt u lust om een verhaal te schrijven waarin
van de klinkers alleen de e voorkomt. Naast de e-legende, een der bekendste
recepten, bestaan er ook u-kluchten, ij-rijmen enz. Mooi, dit idioom? Uw collega
opperlander kijkt u lachend aan.
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Voor herhaling is geen plaats. Wanneer u het zomernummer van 1978 niet hebt,
kunt u een fotokopie opvragen bij de redactie. Nog beter kunt u de Opperlandse
bijbel van Battus aanschaffen (Amsterdam, Querido 1981, maar f 79,-). Ondanks
de prijs is er toch al een derde druk verschenen.
Nog regelmatig komen Opperlandse taalprodukten op de redactietafel. Ter
vermaak en aansporing hier vier inzendingen.
Naar aanleiding van het artikel ‘Opperlands’ in Onze Taal van juli/augustus 1978
heb ik eens een lijst opgemaakt van woorden met uitsluitend verschillende letters.
Ik vond er 95 van 10, 45 van 11, 20 van 12, 13 of 14.

schouderafwijking (16)
verbouwingsklacht (17)
bevrijdingsklopjacht (19)
luchtzakverwijdingsmof (21)
Dat laatste is een lasstuk (mof), benodigd voor het wijder maken van een luchtzak.
Of zo'n ding bestaat weet ik niet en wie ermee werken moet die zal wel een korter
woord gebruiken.
Nooit ingezonden; ik dacht: anderen zullen wel meer en betere hebben.
mijnschacht - schijnmacht
bloedkoraal - broedlokaal
fokstier -fietsrok
ponskaartje - paarskontje
waterkerend - katerwerend
dekstier - stekdier
speelbank - beenspalk.
Een kunstschilder is ster in schuld en een tegenstander van vermogensaanwasdeling
vroeg zich verontwaardigd af: wie gaan 's mans geld roven?

L.C.J. Harmsen
oud-ambtenaar
Zwolle
Een beschilderd paas-ei zou je met enige fantasie een schilder-ei kunnen noemen.
Op een tentoonstelling van dergelijke eieren zie je daar dus rijen en rijen van met
verschillende schilderijen beschilderde schilder-eieren.
Houthakkers riepen: houthakker, timmer houthakkersbond-emblemen.
Schilders gilden: schilder, schilder schilders-gilde-schilden.

C.G.
Nijmegen
Ik worstel met de volgende zin, die mijns inziens niet volmaakt is:
Dat dat ‘dat’, dat dát dat ‘dat’ (dat dat ‘dat’, dat dat hier nog niet genoemde ‘dat’
vervangt) overbodig maakt - wie bewijst me dat?
Kunnen lezers van Onze Taal deze zin met een stapeling van 12 maal ‘dat’
vervolmaken of zelfs aanvullen?

W. Dierick
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Nijmegen
Ik zeg maar niks
Ik niks maar zeg
Ik maar niks zeg
Niks maar zeg ik
Als zij thee zet - teder handwerk onderbreekt...
Als zij t.z.t. d'r handwerk onderbreekt...
Die dia loog wat voor: hij mist die kus al een week eerder.
Wat een mysticus, hij week al eerder voor die dialoog.
Het dondert niet waar je heen gaat.
Waar je heen gaat dondert het niet.
De theedoek hoort straks in de bus.
Hoort, straks doe'k de thee in de bus.

J.P. Roemer Visscher
Lunteren
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Het gezegde & co.
Straks meer over ezelsbruggen. Eerst ernstiger zaken.
•
Er bestaat sinds kort een Lijst van adressen van instellingen en organisaties in
België en Nederland op het gebied van de Nederlandse taal en letteren, verzorgd
door H.W. de Kooker en B. van Selm. Uitgegeven in samenwerking met de
Werkgroep voor de documentatie der Nederlandse Letteren bij Dokumentaal.
Informatie- en Communicatiebulletin voor Neerlandici. De lijst is voor iedereen
verkrijgbaar bij W.A. Hendriks, Pieter de Hooghlaan 67, 1213 NL, Hilversum.
•
Nieuw: Wolters' Lexicon Termen uit het moedertaalonderwijs, samengesteld door
C.M. Bolle, R.J.M. Plattel en J.J. Vos. De eerste zinnen van het ‘Woord Vooraf’
luiden: ‘Van een docent wordt verwacht dat hij zijn vakliteratuur bijhoudt, om op de
hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het denken over het onderwijs in het
algemeen en over zijn vak in het bijzonder. Het lezen wordt echter dikwijls bemoeilijkt
door het gebruik van vaktermen die in veel gevallen bekend worden verondersteld
en dus niet nader worden toegelicht.’
Dit lexicon wil dan hulp bieden, en vaktermen verklaren. Pijnlijke ontdekking, te
zien wàt vaktermen blijken te zijn.
Niet: onderwerp, gezegde, lijdende vorm, inversie, erlebte rede, binnenrijm, topic,
voornaamwoord, maar totaliteitsonderwijs, transactiemodel, taakgericht
groepsgesprek, operationele doelen, frontale lessituatie. Als dàt de leraar zijn vak
is, wat is dan de taalkunde en de literatuur voor hem? Laten we hopen dat het
tenminste nog zijn of haar hobby is.
•
De nieuwe opleiding tot leraar basisonderwijs komt in zicht. De huidige docenten
aan Opleidingsscholen voor Kleuterleidsters en Pedagogische Academies gaan
zich voorbereiden op hun toekomstige taak. De Sectie Nederlands van de Vereniging
van Leraren in de Levende Talen, en ook de VON (Vereniging voor Onderwijs in het
Nederlands) willen helpen. Samen organiseren ze een studiedag ‘Moedertaal
(didactiek) in het propedeutisch jaar van de PABO’, op dinsdag 9 november. Het is
nog niet bekend waar dit zal zijn. Ieder die overweegt te komen, wordt verzocht een
kaartje met naam, adres en telefoonnummer te sturen aan: J. Lootsma,
Vlaamsestraat 34, 3332 ET Zwijndrecht. Men ontvangt dan een uitnodiging met
uitvoerige informatie.
•
Dezelfde vereniging Levende Talen organiseert in oktober en november
bijeenkomsten over het onderwerp: Audio-visueel massamedia-onderwijs binnen
moedertaalonderwijs. Leerlingen van het voortgezet onderwijs brengen soms wel
50% van hun vrije tijd door voor de televisie. Als het tot de taak van de leraar
Nederlands behoort de leerlingen te leren informatie te verwerven en informatie te
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geven, dan kan hij die televisie niet negeren. Daarom worden tijdens zo'n bijeenkomst
de volgende vragen behandeld:
1. Hoe laat ik mijn leerlingen kennis maken met de taal van beeld en geluid?
2. Hoe kan ik hun leren met meer kennis van zaken naar het journaal te kijken?
3. Hoe kan ik hun leren met meer kennis van zaken naar televisieseries te kijken?
De begeleiders proberen tijdens de bijeenkomst zoveel mogelijk materiaal aan
te bieden dat op school bruikbaar is.

Nijmegen (Gelderse Leergangen) 7 oktober: 16.00-20.30 uur;
Amsterdam (Vrije Leergangen) 11 oktober: 16.00-20.30 uur;
Delft (Zuidwest-Nederland) 28 oktober: 16.00-20.30 uur;
Sittard (Katholieke Leergangen) 4 november: 16.00-20.30 uur;
Tilburg (Moller-Instituut) 11 november: 16.00-20.30 uur;
Zwolle (CLZ) 20 november: 11.00-17.00 uur.
Begeleiders zijn: Sjef Klinkenberg, vakdidacticus Nederlands van de Nijmeegse
Universiteit, en Addy Weijers, docent massamedia-onderwijs lerarenopleiding
Nijmeegse Universiteit. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Er is
gelegenheid gebruik te maken van een eenvoudige lunch.
Men kan zich aanmelden bij: Piet van Tienen, Noordkant 19, 5845 EX St.-Anthonis.
•
Ezelsbruggen zijn de uitloper van een lange traditie, een onderwijstraditie. Niet
toevallig komen de meeste uit de schoolsfeer. In vroeger eeuwen zijn er wel hele
grammatica's op rijm geweest. De waarde van onthouden, van parate kennis, is in
onze eeuw sterk afgenomen. En daarmee is ook het oerwoud aan ezelsbruggen
sterk uitgedund.
Maar het blijven charmante antiquiteiten.
De heer C.G.L. Apeldoorn schreef ons: Ik meen de ‘bedenker’ te zijn van de regel
iefiekieliemiet (een zeer wel uitspreekbaar woord). Die regel heb ik in verscheiden
van mijn boekjes voor het onderwijs opgenomen. Hij luidt: bastaardwoorden die
eindigen op -ief, -iek, -iel, -iem, -iet, krijgen de klemtoon op deze uitgang en worden
daar met ie geschreven; in afleidingen van zulke woorden verspringt de klemtoon
(meestal naar achteren) en waar zoëven ie geschreven werd, komt nu i: -ief: sportief
- sportiviteit, -iek: fabriek - fabrikant, -iel: automobiel - automobilist, -iem: miniem minimaal, -iet: antisemiet - antisemitisme.
Vorige maand noemden we al ezelsbruggen voor het getal pi. Twee Nederlandse
en twee Engelse. Dit keer een Duitse en een Franse.
Dir, o Held, o alter Philosoph, du Riesen-Genie. Wie viele Tausende bewundern
Geister himmlisch wie du und göttlich. Noch reiner in Aconen wird das uns strahlen
wie im lichten Morgenrot.
Que j'aime à faire connaître un nombre utile aux sages. Immortel Archimède
artiste ingénieux, qui de ton jugement peut priser la valeur, pour moi ton problème
eut de pareils avantages.
Er zijn verschillende manieren om eerste kwartier en laatste kwartier van de maan
te onthouden. Bijvoorbeeld zo: kun je van de maansikkel, door er een stok bij te
zetten, een p maken, dan is het eerste kwartier (premier); kun je er, idem idem, een
d van maken, dan is het laatste kwartier (dernier).
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Hoe houd je naaldbomen uit elkaar? Zitten de naalden allemaal apart: solo, spar;
zitten de naalden twee aan twee: duo, den; zitten de naalden bij bosjes samen:
legio, larix.

J.M. van der Horst
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Bekaa-vallei?
Waar komen toch al die ‘valleien’ vandaan, die ons door krant, radio en t.v. worden
voorgeschoteld? De beruchtste van de laatste tijd is de Bekaa-‘vallei’ van de Syrische
SAM-raketten. Hier is toch zeker geen dichterlijke taal in het spel en al die valleien
zijn toch zeker doodgewone ‘dalen’?
De Engelse en Amerikaanse persbureaus, wier berichten aan ons in vertaling
worden doorgegeven, spreken natuurlijk van ‘valley’ en een Frans persbericht van
‘vallée’. Maar ik heb nog nooit iemand bij ons van de Geulof de Gulpvallei horen
spreken.
Iedereen zegt doodgewoon Geul- en Gulpdal. Er is in Frankrijk een département
Moselle en daarin ligt het Franse stuk van de ‘vallée de la Moselle’, maar de meeste
berichten over de Moezel komen uit Duitstalige bron tot ons en dus als ‘Moseltal’,
vandaar ook dat ik nog nooit de term Moezelvallei heb gehoord maar steeds
Moezeldal.
Waarom dus heet een dal, dat tot ons komt via Engelstalige vertaalde berichten,
in gedrukte en omgeroepen nieuwsberichten consequent een ‘vallei’? Wordt het
niet tijd, die aanstellerige vertaling uit de wereld te helpen?

O.K. Brahn
Groningen

Afbouwen
De Tweede Kamer heeft nu gelukkig ook moeite gekregen met het afschuwelijke
germanisme ‘afbouwen’ in de betekenis van ‘geleidelijk tot niets verminderen’, terwijl
het in goed Nederlands juist het tegendeel, nl. ‘voltooien’, betekent.
Minister Den Uyl onderkende dat niet toen hij zei, dat er bij afbouwen niets
overblijft. In goed Nederlands wordt 't juist voltooid en blijft er dus alles over. De
moeilijkheid was, er een wel goed Nederlands woord voor te vinden. In de Tweede
Kamer heeft de heer De Korte nu het verlossende woord ‘wegwerken’ gevonden.
Dat doet wel erg denken aan wegwerkers, want die werken 'n wèg nu net niet
weg. Zou ‘afbreken’ niet beter zijn? Dat doet men ook geleidelijk.

S. Smeets
notaris/procureur, Weert

Wel of geen lidwoord?
Dagelijks tref ik bij het lezen van de krant zinnen aan van het volgende type:
‘Aanleiding voor de roep om Port Stanley te verlaten zijn met name de vele duizenden
mijnen die Argentijnse soldaten tijdens de bezetting in en rond de hoofdstad hebben
gelegd.’
(Limburgs Dagblad, 3 augustus 1982, pag. 3, kolom 2, regel 11 v.o.)
Typerend kenmerk van het fascistische denken is inderdaad het verabsoluteren van
het eigene.’
(Nederlands Dagblad, 5 augustus 1982, pag. 1, kolom 4, regel 14 v.o.)

Onze Taal. Jaargang 51

Het merkwaardige hiervan vind ik het ontbreken van een lidwoord voor het zelfstandig
naamwoord waarmee de zin begint. Deze mogelijkheid heb ik in mijn schooljaren,
denk ik, niet geleerd. Het is voor mijn besef een verschijnsel van de laatste tijd. Het
komt mij voor dat de volgende regel wordt toegepast: het weglaten van een lidwoord
is verplicht/toegestaan als het naamwoordelijk deel van het gezegde (i.c. een
zelfstandig naamwoord) voorop wordt geplaatst. Overigens, wat bepaalt welk woord
of zinsdeel het onderwerp en wat het naamwoordelijk deel van het gezegde is?
Mijn verwarring was compleet toen ik ook de volgende zin tegenkwam:
‘De moeilijkheid op Ameland is dat de beide reservoirs op het eiland (ieder goed
voor 400 kuub) tijdens het hoogseizoen aan de kleine kant blijken te zijn tijdens de
piekuren van 's middags vier tot 's avonds tien en om tien uur in de ochtend.’
(Limburgs Dagblad, 3 augustus 1982, pag. 3, kolom 2, regel 4 v.b.)
De laatste zin begint wel met een lidwoord. Waarom?
Gaarne zou ik antwoord ontvangen op hetgeen ik te berde bracht, hetzij in een
persoonlijk schrijven, hetzij door behandeling in Onze Taal.

J. Buiten
gepensioneerd scheikundige, Geleen

Woordmensen
Het is alweer een jaar geleden dat ik in het november-nummer 1981 het artikel
‘Woordmensen’ schreef. Ik verzamel woordmensen, dat zijn mensen van wier naam
woorden gemaakt zijn, zoals macadamweg, de schaal van Beaufort, een hertz, een
zeppelin, Celsius, simonie, jonassen, sadisme, achilleshiel, een don juan, een
casanova, een filippica, een fresia en een bavelaartje.
‘Mogelijk besmet ik lezers van O.T. met mijn liefhebberij’, schreef ik. Dat is
uitgekomen. Er kwamen brieven vol woordnamen of menswoorden van de dames
Van der Beek, Bouma, De Graaf, Jonxis, Lauwers en Marchant en van de heren
Bernards, Blankvoort, Boerman, De Gunst, Hendrikse, Van de Laar, Niessen,
Oudejans, Raadsen, Schadee en Van Sandick.
Ik wou 's wat dieper ingaan op een aantal van die woorden. Als je wat gaat ordenen
dan blijkt er een categorie te zijn die geen lidwoord bij zich wenst:
• braille, reliëfschrift voor blinden dat uit combinaties van punten bestaat. Het is
genoemd naar Louis Braille (1809-1852), de Franse bedenker ervan.
• morse, verkorting van morse-alfabet van punt- en streeptekens, gebruikt bij het
telegrafisch en radiografisch seinen. Het is genoemd naar Samual Finley Breese
Morse (1791-1872), Amerikaans uitvinder en schilder. In Central Park New York
staat een standbeeld van hem.
• jaeger, een weefsel voor hygiënische onderkleding van een bepaald fabrikaat.
Wordt het nog gedragen? Het is genoemd naar G. Jaeger (1832-1917), een Duitse
arts, die het dragen ervan bepleitte.
• mensendieck, een soort gymnastiek, genoemd naar Bess Marguerite
Mensendieck (1864-1957), de Amerikaanse bedenkster ervan, die er dus zelf heel
oud mee geworden is.
• wedgwood, een bepaald fabrikaat van Engels, half verglaasd aardewerk. Het is
genoemd naar Josuah Wedgwood (1730-1795), een Brits pottenbakker, die het
uitvond.
• batist, een fijne meestal uit katoen geweven stof. Genoemd naar Baptiste, een
linnenwerker uit Cambrai, over wie ik verder niets heb kunnen vinden.
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Volgende keer wat samenstellingen, zoals een rorschachtest.

Jan J. van Herpen, Hilversum
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De naasters
Als we de ‘grote Van Dale’ opslaan bij het ‘lemma’ naast, zien we dat dit woord in
drie verschillende vormen in onze taal kan optreden. Het kan, ten eerste, een
bijvoeglijk naamwoord zijn (de naaste bloedverwanten; ook: ten naaste bij). Ten
tweede kan het een bijwoord wezen (dit ligt mij het naast aan het hart). En ten derde
kan het als voorzetsel gebruikt worden. Het laatste in niet minder dan vier
betekenissen. Te weten:
1. aan de zijde van (naast ons woont een bakker);
2. niet het juiste punt treffend; ‘mis’ (hij is er met zijn redenering helemaal naast;
de speler schoot naast (het doel nl.));
3. op één lijn met (zijn belang gold naast het mijne);
4. onmiddellijk volgend op (naast een gerust gemoed is een goede gezondheid
de grootste schat).
Ik heb, voor alle zekerheid, ook nog ‘Koenen-Endepols’ bij naast opgeslagen. In
vond daarin bij dat woord vrijwel dezelfde indeling als in ‘Van Dale’. En,
merkwaardigerwijze, ook vrijwel dezelfde voorbeelden. Het is alsof de heren die
van elkaar hebben overgeschreven.
De laatste tijd ziet men ‘naast’ vaak gebruikt als voorzetsel in de vierde betekenis
(onmiddellijk na). In ons tijdschrift (mei-nummer) las ik in het interessante artikel
van H. Cohen ‘Vertalen voor Europa’, over de vertalers:
‘Naast woordenboeken, vormen vooral bibliotheken en archieven hun terrein’ (blz.
50, middelste kolom, bovenaan). Hoewel ik mij afvraag of woordenboeken een
‘terrein kunnen vormen’, is de gedachtegang duidelijk. De bouw van de zin is analoog
aan die van het aangehaalde voorbeeld van een ‘gerust gemoed’ en een ‘goede
gezondheid’. Alleen zou ik in dit geval nooit ‘naast’ hebben geschreven. Ik zou
‘behalve’ hebben gebruikt. Ik voel bij het lezen van deze zin nauwelijks iets in de
betekenis van ‘terstond na’. De constructie van de zin is overigens correct. Men kan
hem ‘oplossen’ in twee afzonderlijke zinnetjes, waarvan het tweede met ‘daarnaast’
begint.
Zij (de vertalers) gebruiken in de eerste plaats woordenboeken. Daarnaast vormen
vooral bibliotheken en archieven hun terrein.
Maar in hetzelfde nummer zag ik op blz. 55, linkerkolom bovenaan, de zin: ‘Naast
barbarismen wemelt het vandaag de dag van niet vertaalde Engelse termen.’
Nu kan men niet ‘behalve’ in plaats van ‘naast’ schrijven. Dat zou behalve +
voorzetsel (‘van’ in dit geval) moeten zijn. Maar doordat het voorzetsel ontbreekt,
‘wringt’ de constructie hier voor mijn gevoel.
En in het januari-nummer van vorig jaar, blz. 9, rechterkolom, stuitte ik op de zin:
‘Naast vrijwilligers moet men ook kunnen beschikken over een lijst met bronnen,’
enz. Hier zou ‘naast’ mijns inziens vervangen moeten worden door ‘behalve over’.
Dit gebruik van ‘naast’ voor ‘behalve + voorzetsel’ komt men tegenwoordig
veelvuldig tegen. Alleen ‘wringt’ de constructie dan vaak nog meer dan in de
bovenaangehaalde voorbeelden uit Onze Taal. Zo las ik in de kopij van een artikel
voor het ‘Nederlands Geodetisch Tijdschrift’ (waarvan ik (mede)redacteur ben):
‘Naast het belang van inventarisatie van een bestaande situatie, zowel wat de
topografie, als wat de vegetatie betreft, worden vegetatiekaarten tevens gebruikt
voor het analyseren van de ontwikkeling van de vegetatie.’
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Ik vind de hele zin, met de omslachtige tussenzin in het midden, en drie maal de
term ‘vegetatie’ in de rest, niet erg mooi. Maar vooral ‘wringt’ de constructie mij te
veel.
In een bijdrage voor hetzelfde tijdschrift over de ‘Hydrografische Dienst’ (de
hydrografische dienst maakt zeekaarten; de topografische dienst vervaardigt
landkaarten) las ik: ‘Naast het voor de Koninklijke Marine zo belangrijke aspect der
militaire oceanografie, heeft dit krijgsmachtonderdeel in de afgelopen eeuw ook veel
assistentie verleend aan zuiver wetenschappelijk onderzoek in het civiele vlak.’
Het is, voor mijn gevoel, alsof de schrijvers in beide gevallen twee gedachtegangen
die geen van beide ‘af’ zijn, door het woordje ‘naast’ tot één zin hebben willen
combineren. Het resultaat is dat er een soort ‘hybride’ is ontstaan. In het tweede
geval was de gedachtegang van de schrijver mijns inziens ongeveer als volgt: De
Hydrografische Dienst heeft zich in de afgelopen eeuw voornamelijk toegelegd op
de voor de Koninklijke Marine zo belangrijke oceanografie. Daarnaast heeft dit
krijgsmachtonderdeel echter in die tijd ook veel assistentie verleend aan zuiver
wetenschappelijk onderzoek in het civiele vlak.
Naar mijn mening is het door mij gewraakte gebruik van ‘naast’ alleen goed als
de zin in kwestie, zoals in het aangehaalde voorbeeld met de tekst van Cohen, in
twee zinnen kan worden ‘opgelost’ met gebruikmaking van het woord ‘daarnaast’.
Ik geef een voorbeeld. Naast wetenschappelijk werk schreef professor Presser ook
detective-stories (‘speurdersromans’ noemt mijn encyclopedie ze). ‘Oplossing’: prof.
P. schreef wetenschappelijke boeken. Daarnaast schreef hij ook detective-romans.
Ik heb over deze kwestie gecorrespondeerd met onze hoofdredacteur. In zijn
antwoord veronderstelde hij dat het gebruik van ‘naast’ in de zin van ‘behalve’ (al
of niet + voorzetsel) ‘één van de talloos kleine bijna onmerkbaar aan de gang zijnde,
taalveranderingen (vormt) die niet per se fout is te noemen.’ Bovendien zond hij mij
een kopie van een bladzijde van ons tijdschrift, jaargang 40, maart 1971, waaruit
bleek dat toen ook al twee auteurs dit vraagstuk aan de orde hadden gesteld (resp.
onder de titel ‘Ver Naast’, en: ‘De Naastzucht’). Ik spreek zelf wel eens van de
‘Naasters’ (zie de titel van deze bijdrage).
De heer Renkema ried mij aan het probleem (opnieuw) aan onze medelezers
voor te leggen. Vandaar dit stuk. Ik wil uw mening ook wel eens weten. Is het
inderdaad waar dat het gebruik van ‘naast’ in de betekenis van ‘behalve’ (al of niet
+ voorzetsel) meer en meer veld wint? Het moet welhaast zo zijn.
In de door de heer Renkema geschreven inleiding tot de door hem verzamelde
‘Taalschat’ staat op blz. X de zin: ‘Naast zijn lectoraat toegepaste taalkunde aan de
TH-Delft vond hij nog tijd om taalvragen van lezers te beantwoorden’ (dit gaat over
de voorganger van dr. Renkema, de enige jaren geleden overleden dr. Veering).
Ofschoon voor mijn gevoel ook deze zin niet helemaal ‘loopt’ (het werkwoord uit het
tweede deel past niet bij het eerste), moet hij mijns inziens toch goed zijn.
Ik geloof overigens dat het hele ‘naast’-verschijnsel, in de door mij
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behandelde zin, zich alleen in geschreven Nederlands voordoet. Ik ben ervan
overtuigd dat niemand ooit zou zeggen: ‘Naast wetenschappelijk werk schreef prof.
P. ook detectives.’ En de andere door mij aangehaalde voorbeelden lijken mij
helemaal onmogelijk in de mond van een normaal mens. Ik geef trouwens zelf vrijwel
steeds de voorkeur aan ‘behalve’. En àls ik ‘naast’ gebruik, zou ik altijd het
‘oploscriterium’ toepassen (twee zinnen met ‘daarnaast’). Ik kan mij bijvoorbeeld
voorstellen dat ik zou kùnnen schrijven: ‘Naast vis (sardien), exporteert Portugal
ook veel wijn (port).’ Ofwel: Portugal exporteert vis. Daarnaast exporteert het ook
wijn. Maar veel waarschijnlijker lijkt het mij dat ik in dit geval zou schrijven ‘Behalve
vis, enz.’
En wat prof. Presser betreft, zou ik waarschijnlijk helemaal niets geschreven
hebben, maar hoogstens tegen een kennis hebben gezegd (of liever, aan hem
gevraagd): ‘Wist jij dat prof. Presser behalve wetenschappelijke boeken ook
detective-romans geschreven heeft?’
Wat vindt u ervan?

H.L. Rogge
Enschede

Jumelage
Als twee steden over de grens banden met elkaar aangaan, spreekt men
tegenwoordig van jumelage, 'n woord, dat de man op straat niet begrijpt. Dat woord
schijnt afgeleid van het Franse jumeaux, voor tweeling, maar in Nederland kennen
we alleen maar lits-jumeaux voor twee bij elkaar horende ledikanten. Zo'n slaperig
gedoe lijkt hier echter niet de opzet en bovendien krijg je in lits-jumeaux nu juist niet
de meest innige toenadering. In België spreken ze van verzustering, wat bijna even
erg is als 't Franse woord. Het beter in de mond liggende ‘verbroedering’ schijnt te
steunen op het vrouwelijke geslacht van stad en gemeente, hoewel het wel zou
passen bij plaatsnamen sec want die zijn onzijdig.
Ik stel dus toch voor verbroedering, maar ik geef mijn mening graag voor 'n betere.

S. Smeets
notaris/procureur
Weert

Over maken en doen
Onlangs las ik een vraaggesprek met mevrouw dr. Vos, burgemeester van Utrecht,
waarin ze op een gegeven ogenblik uitriep: ‘Maar dat kan ik toch niet maken!’
Het is mij opgevallen dat men tegenwoordig de uitdrukking: ‘dat kan ik toch niet
doen’ vervangt door de bovenstaande. Tenminste: ik heb de indruk dat die
verandering vrij recent is. In onze tijd, waarin de taal zo veelvuldig Engels-Amerikaans
‘besmet’ is, lijkt mij een modern germanisme hier uitgesloten (‘das kann ich ja nicht
machen’). Of zou het altijd (?) gebruikelijk zijn geweest aan onze oostgrenzen en
vandaar verder de taal zijn binnengedrongen? Maar waarom dan pas in de laatste
decennia?
Het gaat dus om de verwisseling van ‘doen’ (‘dat kan ik toch niet doen!’) en
‘maken’. Natuurlijk hebben deze werkwoorden veel betekenis-verwantschap, maar
toch zou ik onderscheid willen maken tussen:
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‘Jan is op z'n kamer, hij doet zijn huiswerk. Hij maakt een Engelse vertaling,
daarna doet hij geschiedenis.’
Doen is mijns inziens in het algemeen bezig zijn met... Bijvoorbeeld:
a. Wat doe je daar? (= waar ben je mee bezig?);
b. Ik maak een tafeltje. Dus ‘maken’ = vervaardigen, tot stand brengen met een
resultaat voor ogen.
Nog een voorbeeld uit het schoolleven: Jan heeft examen gedaan (is bezig geweest
met...), hij heeft een 8 gemaakt voor z'n wiskunde (resultaat is hier bereikt).
Verwisseling van doen en maken is hier onmogelijk.
Nu is er een werkwoord: maken dat ..., dus uitsluitend gevolgd door een voegwoord
+ bijzin. Voorbeeld:
a. Ik zal maken dat ik op tijd kom. Maken dat betekent dus: zódanig handelen
dat...
b. Ja doe dat. - b zal nooit antwoorden: ‘Ja, maak dat.’

Maken en doen dus ook hier niet onderling vervangbaar. Want, zoals gezegd: dit
‘maken’ kan géén aanwijzend voornaamwoord als lijdend voorwerp bij zich hebben;
het kan slechts gevolgd worden door voegwoord + bijzin.
Nu is de veronderstelling, of liever de vraag, die bij me opkomt: Kan de door mevrouw
Vos en door vele anderen gebezigde ‘moderne’ uitdrukking te maken(!!!) hebben
met een verwarring van ‘dat’ (voegwoord) en ‘dat’ (aanwijzend voornaamwoordelijk
accusatief)? Men bedoelt hier immers ook ‘zodanig kan ik niet handelen’? En in de
voorbeelden a, b hebben we gezien dat ‘maken dat’ (voegwoord) niet te vervangen
is door ‘maken + dat’ (aanwijzend voornaamwoordelijk accusatief).
Ik doe mijn best hier uit te komen en concludeer dat bedoelde zegswijze
spraakkunstig onjuist is. Wie kan maken dat ik gelijk of ongelijk heb?

M.C. Bouma
gepensioneerd lerares
Den Haag
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Het rijmschap

(De Stedendriehoek)

Zondagsschilders worden ook peintres naïfs genoemd, en de tweede term is niet
altijd juist. Er zijn mensen bij die niet alleen foutloos schilderen - vormen, kleuren,
vlakverdeling, perspectief, ze hebben het allemaal in hun macht - maar ook intelligent.
Vergeet ook niet degenen die doortrapt naïef schilderen omdat zulk werk goed in
de markt ligt.
Met zondagsdichters bedoel ik de echte amateurs. Ze werken mee aan personeelsen verenigingsbladen, sturen veel in naar onbeduidende kranten, nemen deel aan
prijsvragen en wedstrijden, maken reclame voor het kleinbedrijf. En berijmen jarigen,
gouden echtparen, sinterklaasgiften. Hun kenmerk is ware onschuld. Ze willen het
mooi zeggen, hetgeen noopt tot poëzie, en poëzie rijmt.
Metrum, zinsbouw, stijl, versstructuur - dat soort dingen gaat hun boven de pet.
Een handicap waar ze rond voor uitkomen. Het rijm beheersen ze evenmin, maar
dat weten ze niet. Evident is dat ze geweldig hun best doen, dat ze er behagen in
scheppen en ook gelukkig zijn met het resultaat, zonder dit te verwarren met de
echte literaire meesterlijke dichtkunst van beroemde mannen (Mars-, Vro-, noem
maar op); pretentieus zijn ze in geen geval.
Wel kunnen ze, net als de onsterfelijkheden, verdomd saai zijn. Toch straalt hun
oeuvre dan nog altijd een ontwapenende toewijding uit.
Zijn wij bij lieve mensen, dat is ons heel
wat waard
Wij geven dan een poot, en kwispelen
met onze staart

Dit is een klein fragment. Beknoptheid komt bij zondagsdichters zelden voor. Ik ken
er een in Bergen op Zoom die alle typische gebreken vertoont, en een daarvan is
direct herkenbaar: veel regels, en die allemaal erg lang. Hij is te lezenswaardig om
in enkele regels te worden afgehandeld, dus ik vertel u ditmaal over Jan Claasz.
Schaap, een wat meer geschoolde dilettant, uit wiens Bloemtuintje (t'Amsterdam,
1724) blijkt, dat hij als hereboer veelstof tot overdenking opdeed. Ik ging eens door
het groene velt, / Daar Beesten waren ingestelt; / Ik zag'er onder al een Koe, / Die
ging zyn mondt vast op en toe, / Terwyl dat hy daar neder zat, / En kaauden even
of hy at.
Ook deze man zult u terugzien.

H.H. Polzer
•
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Was de Koe van Schaap een Stier?
Veel zondagsdichters zijn dichteressen. Ik heb een tante die feestelijke
familiegebeurtenissen steevast voorziet van een vers. Haar inzet is
bewonderenswaardig, haar fouten zijn exemplarisch
Haar telefoon rinkelt maar door
En zij raakt het bijster spoor

De zondagsdichter zal nooit een regel doorschrappen. De oneven regels van zijn
gedicht zijn steeds het sterkst, de even regels zijn maandagregels. Als een vakman
het huiselijke rijmschema aabb gebruikt, maakt hij van de oneven regels de aanloop,
van de even regels de sprong. De beroeps geeft zijn magerste rijmwoorden een
plaatsje in de oneven regels en als hij enjambeert zal hij het nooit doen aan het eind
van een even regel. Hij werkt veelal van onder naar boven. Hij maakt een kladje.
De zondagsdichter schrijft meteen in het net. Hij vertrouwt erop dat hij wel een
oplossing vinden zal om zijn vers kloppend en rijmend te krijgen. Hij kan terwijl hij
rijmt/zijn tweede regel rekken tot in het oneindige, tot er door de vreemde wetten
van taal en toeval een passend rijmwoord verschijnt. Hij kan van de tegenwoordige
in de verleden tijd stappen. Hij kan een oogje dichtknijpen. Mijn tante hanteert naast
haar mixer (bijster spoor) ook graag haar decoupeerzaag
Daarom nu klinken op dit gezin
Die wij allen zeer bemin

Zondagsdichters horen thuis in de intimiteit. De kring van feestvierende familieleden,
vrienden of gelijkgestemden kijkt met liefde dwars door de lelijkheid heen naar de
intenties. Dat die intenties weinig oorspronkelijk zijn doet er niet toe. Waar alle
aanwezigen deel hebben aan hetzelfde cliché, wacht men toch altijd vol spanning
op de eenling die het vanouds bekende nog eens beschrijft - uitvoerig en op rijm.
Allen snikken of lachen, de eenling glorieert. De zondagsdichter als zondagskind.
Ouwe Chris de straatveger met ijzeren
handkar
Arenden Heerkloots met hun snoepkar
Ook werd er aardig door de straten
gevent
Het kleine vrouwtje (Hollandse
nieuwe) wie heeft haar gekend
Ha bokkie bè, Werveda met Amstelbier
Er was met die venters veel vertier
Adriaantje van de dijk (hakhout) met
paardekar
Speyer met lompen en Veen met
(honden) viskar
De twee bombardementen ook niet te
vergeten
Die ellende is aardig versleten
Met het zestigjarig bestaan
Is er heel wat veranderd in Tuindorp
Oostzaan

Snikken hoeft niet, maar wie lacht om dit (slotfragment van een) vers van W.
Lageveen krijgt met mij te doen.

Ivo de Wijs
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Een x-aantal afkortingen
Al geruime tijd valt in de spreek- en schrijftaal het gebruik op van de uitdrukking
‘een x-aantal -’.
Wanneer in de wiskunde de letter x een (nog) onbekend getal voorstelt mag dat
geen reden zijn om in het gewone taalgebruik deze factor toe te passen bij het
‘nader’ aanduiden van een niet bekend aantal zaken of personen. Het lijkt een
pleonasme.
In het juni-nummer schrijft de heer Den Os op bladzijde 69 in de eerste kolom
over ‘een x-aantalandere-“ogen”’ (uit de welzijnszorg). Misschien is het met opzet
geschreven om het eigen taalgebruik binnen deze ‘sector’ extra te benadrukken.
Mogelijk is ook de heer Den Os ongewild en ongemerkt besmeurd door spetten van
het taalpek waarmee tegenwoordig ons communicatiemilieu wordt verontreinigd.
In mijn werkkring bij de provinciale overheid (PPD) is de gewraakte aanduiding
dagelijks een (geen ‘x’) aantal malen te beluisteren.
In het dubbelnummer van juli/augustus wordt op bladzijde 94 in de derde kolom
de lettercombinatie IVN gebruikt als afkorting voor de Internationale Vereniging voor
Neerlandistiek, voor de leden van ons Genootschap vanzelfsprekend maar niet voor
de leden van het Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie, die hun instituut
officieel op dezelfde wijze afkorten. Zo vormt de afkorting NFO het verbale beeldmerk
van zowel de Nederlandse Fruittelers Organisatie als van het Noordelijk
Filharmonisch Orkest. De toevoeging van het bijbehorende lidwoord verschaft dan
meer duidelijkheid.
Zo is er nog wel een (geen ‘x’) aantal afkortingen te noemen die verschillende
zaken dekken.
Is hier geen bescherming voor, een soort afkortingen-octrooi op basis van de
oudste rechten?
Al zullen de bovengenoemde groeperingen met gelijkluidende afkortingen in het
dagelijkse leven moeilijk verwisselbaar zijn, in de zakenwereld zijn (te veel) op elkaar
lijkende beeldmerken niet toegestaan.
Tot slot deel ik u mee dat ik werkzaam ben bij de Provinciale Planologische Dienst
en niet bij de Provinciale Psychiatrische Dienst!

H.R. Peutz, Groningen

Een onwoord (4)
Restaria
Wie de ontwikkelingen in het Nederlands kritisch volgt, dat wil zeggen met warme
belangstelling maar niet zonder oog en oor voor een sporadische ontsporing, loopt
de kans uitgemaakt te worden voor purist, conservatief of, erger nog, intellectueel.
Deze bedreiging kan tot vergrote strijdbaarheid leiden, of tot moedeloosheid.
Zo bleek uit het hoofdartikel van het juni-nummer van dit maandblad, ‘Jargon of
geklets?’, dat H.J.A. Hofland zijn kruistocht tegen taalvervuiling gestaakt heeft. ‘(...)
de strijd is voorbij, en, zoals dat meestal gaat, gewonnen door de krachten van het
bederf’ schreef hij, en ‘Het valt te vergelijken, op strafrechtelijk gebied, met het stelen
van een fiets of het plegen van een winkeldiefstal (...). Het mag niet, maar er is geen
instantie meer die voldoende tijd en zin heeft om de misstap te verhinderen.’
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Wie vanaf het Centraal Station in Amsterdam tramlijn 4 neemt, zich tot in de Van
Woustraat laat vervoeren en in die straat aan de rechterhand op een winkelpui het
woord Restaria ontwaart, weet dat Hofland geen gelijk heeft en beseft waarom niet.
Hier begint de strijd pas.
Een kort bezoek aan de (het?) Restaria - de tram stopt zo'n vijftig meter verder volstaat om te constateren, dat het hier niet alleen gaat om een samenvoeging van
restaurant en cafetaria, maar ook dat hij zich, te oordelen naar aanbod, inrichting
en merk mayonaise, in niets dan de naam onderscheidt van wat zich tot voor kort
nog zonder gêne cafetaria durfde noemen. Het is derhalve een woord, dat om geen
andere reden op de gevel is aangebracht dan om de aandacht te trekken met de
suggestie iets bijzonders en vooral iets geheel nieuws te bieden te hebben. Een
loze suggestie, zoals reeds kort na een bestelling blijkt. Het is derhalve een nieuwe
naam voor een bestaand object en daarom in die functie overbodig. De vraag
waarom Restaria niet alleen overbodig maar ook ongewenst is, waarom het aan
taalvervuiling bijdraagt, is daarmee nog maar half beantwoord.
Een woord als Restaria verspeelt zijn bestaansrecht, behalve doordat het geen
nieuwe lading dekt, door zijn pretentie. (Pretentie is een subjectief aspect en dus
onwetenschappelijk, dat weet ik, maar voor wetenschappelijke betogen lenen zich
andere maandbladen.) Het woord straalt de pretentie uit van iemand die meent dat
hij een geweldige vondst gedaan heeft. Het is de pretentie van iemand die zichzelf
serieus neemt: Restaria is een woord zonder relativeringsvermogen.
Maar de pretentie zit 'em vooral hierin, dat Restaria taalvervuiling in de tweede graad
is. Het is helemaal geen combinatie van cafetaria en restaurant. Dat ziet een kind.
Restaria is de versmelting van cafetaria en restorette.
P.S. Briefschrijvers uit Den Haag die mij willen wijzen op het bestaan van een
Caferette: ik kwam er, gezeten in lijn 12, langs.

Robert-Henk Zuidinga

[Mededeling]
□□□□□
■ Enkelen in mijn omgeving gebruiken herhaaldelijk het woord tig in de betekenis
van ‘veel, in een hoeveelheid die niet te overzien is’. Zegswijzen van het type dat
heb ik nu al tig keer gezegd, bezigen mijn zegslieden (zegsvrouwen eigenlijk, maar
dat is een speling van het lot die waarschijnlijk buiten deze kwestie staat) wel tig
keer per conversatie. ■ Mijn aanvankelijk vermoeden dat tig het tientaltoevoegsel
in twintig, dertig, veertig etc. is, wordt bevestigd door het feit dat ik in een ingezonden
brief in een of ander Duits tijdschrift zig in deze betekenis ben tegengekomen. ■ Tot
dusverre heb ik niet kunnen achterhalen sinds wanneer dit neologisme wordt gebruikt
en door
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wie, afgezien dan van boven aangeduide zegsvrouwen. ■ Minder nog is het mij
duidelijk in hoeverre het Nederlands hier iets uit het Duits heeft overgenomen,
danwel omgekeerd.
■ De heer J.F. Glatz schrijft: een van de journalisten van het dagblad ‘De
Gelderlander’ gebruikt herhaaldelijk de uitdrukking op tilt. Als voorbeeld geeft hij de
krantekop De VVD op tilt boven een bericht dat melding maakt van het liberale
streven om de flippervrijheid te behouden ook voor jongeren onder de zestien jaar.
J.F. Glatz vraagt wat tilt betekent. ■ Welnu, het is inderdaad een term uit het
flipperkastwezen: men gebruikt de uitdrukking op tilt staan voor de situatie dat de
flipperkast door te enthousiast schudden geblokkeerd raakt. On the tilt betekent
volgens een gezaghebbend Engels-Nederlands woordenboek in schuine stand,
hellend of op zijn kant. ■ Misschien dat de schrijver van het krante-artikel in kwestie
op tilt gebruikt als een ietwat ludieke omschrijving voor op zijn kop (van woede, van
agitatie of iets dergelijks), maar niet in de voor de hand liggender betekenis van
‘geblokkeerd’. ■ Goed, laten we de zaak verder maar rusten voordat ik zelf op tilt
ga staan - dat lijkt me, wat het woord ook moge betekenen, een vervelende situatie.
■ Overigens, toen ik het Engelse woordenboek raadpleegde, bedacht ik me dat ik
voor hetzelfde geld net zo goed even nog een Duitse dictionaire kon bekijken, en
jawel, mijn plotseling opkomende vrees werd gans bewaarheid: zig is in het Duits
helemaal geen neologisme maar een bestaand woord, en het betekent inderdaad
veel. ■ Daarna ook nog maar in de Nederlandse woordenboeken gesnuffeld, maar
gelukkig: tig is daar nog niet gesignaleerd, zodat ik u wel degelijk een taalnieuwigheid
onder de ogen heb gebracht. ■ Ik schreef in het laatste alineaatje onder de ogen.
Enkele jaren geleden schreef een lezer mij, nadat ik in geschrifte onder ogen had
gebezigd, dat het lidwoord door mij (en andere taalvervuilers) volkomen ten onrechte
was weggelaten. U ziet het, ik heb lering uit de vermaning getrokken. Alleen, hoe
spijtig, hoe kwellend is mijn eenzaamheid sindsdien geworden, want nooit heb ik
sindsdien onder de ogen onder de ogen gekregen, behalve dan in boetvaardige
schrijvens van mijzelve. ■ Straten en wegen waar je als vreemdeling niet met een
vervoermiddel in mag, maar wel als je er woonachtig bent, worden in Duitsland
aangegeven met Anlieger frei (annex verbodbord natuurlijk), in Frankrijk met sauf
riverains (behalve oeverlingen, eigenlijk, dus), in Wallonië met excepté circulation
locale (wat inhoudt dat men hoeft te volstaan met het trekken van een lokale kop,
om het verbod te mogen negeren), en in Vlaanderen uitgezonderd plaatselijk verkeer
(wat op hetzelfde neerkomt). Waarom, zo vraag ik mij af, hebben wij in Nederland
daar geen standaardformule voor? ■ Je vindt allerlei opschriften van uitgezonderd
omwonenden tot m.u.z. van bewoners en dienstverkeer, een hoogst verwarrende
situatie dus. ■ Zelf voel ik het meest voor een mengvertaling van het Waalse en het
Franse vrijbriefsysteem: behalve lokalen derhalve. ■ Betere suggesties kunnen te
dezer stede ingezonden worden, maar over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
■ Een leuke prijsvraag is nooit weg. Zo treffen we in het blad Daf Trucks Magazine
een uitnodiging om een naam te verzinnen voor een zogeheten straddle carrier,
een mobiele hijsinstallatie voor het verplaatsen van containers. Gesuggereerd
worden: spreidtiller, hijsreus, kistenknijper, tussenhanger en spreidhijser en eventueel
ook nog middendrager, dit vanwege het mannelijk voorkomen van het apparaat dat
evenwel geen keuze tussen links en rechts wenst te maken. Gegadigden dienen
zich dus bij de redactie van Daf Trucks Magazine te vervoegen. ■ Het woord truck
voor vrachtwagen schijnt intussen algemeen aanvaard te zijn, en dan uitgesproken
als truuk. Iemand die zwaar getruukt is kan dus òf onder de sjmienk zitten, of
onherkenbaar zijn geworden ten gevolge van een ongeval met een vrachtwagen.
■ Maaike vraagt zich af hoe zij, als vrouw, kan ijsberen, een des te prangender
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vraag, gegeven het feit dat zij in ijsberinnen geen zin heeft. ■ Promotie betekent
van origine zoveel als: beweging naar voren, verband houdende met het Latijnse
promovere. ■ Je kunt zelf een stap naar voren doen, en dan promoveer je, maar
tegenwoordig mag je ook iets of iemand anders naar voren schuiven, en dat heet
dan promoten. ■ Een lacune in ons taalsysteem: op basis van het schema be +
windrichting + en kunnen we benoorden, bezuiden gebruiken, maar bewesten klinkt
te veel als buiten westen en beoosten of boosten gaat al helemaal niet. ■ Er valt
dus nog veel bij te spijkeren aan onze taalschat. Gelukkig toch nog een wijze les
tot slot.

P.C.U.d.B.
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[Nummer 11]
Solliciteren en selecteren
Wie kan er tegenwoordig nog een brief schrijven? Dat leren ze toch niet meer? O,
nee?
Wanneer iemand in deze tijd werk wil veroveren, zal hij toch het genre
‘sollicitatiebrief’ moeten beheersen. Welke eisen mag men stellen aan dit genre?
Wij vroegen commentaar van een docent communicatieve vaardigheden, die
zojuist een sollicitatiehandleiding voor m.b.o. 'ers heeft gepubliceerd.
Hier volgt een persoonlijk verslag naar aanleiding van 79 brieven van... neerlandici:
hoe het taalgebruik de weg naar de nee-stapel markeert.
Het wachten is nu op commentaar van sollicitanten en personeelsfunctionarissen.
Het wordt tijd dat sollicitanten meer houvast krijgen!
Dit voorjaar konden neerlandici solliciteren naar de functie van docent(e) Nederlands.
De HTS-directie verzocht mij te helpen selecteren en over de benoeming van een
aanstaande collega te adviseren. De laatste jaren heb ik nogal wat tijd gestoken in
de bestudering van de sollicitatieprocedure, mede met het oog op voorlichting aan
afstuderende HTS'ers; dit was de eerste keer dat ik op geschetste wijze actief ben
geweest.
Het viel niet mee. Niet dat het moeilijk is uit de vele (79) sollicitanten goede te
kiezen, het vervelende is dat uit de vele goede slechts één gekozen mag worden.
De vragen die ik hier zal proberen te beantwoorden: ‘Waarom belanden zovele
brieven op de “nee”-stapel?’ en meer algemeen: ‘Aan welke eisen moet een
sollicitatiebrief voldoen?’

Bedenkelijk selectiemiddel
Laat is allereerst vaststellen dat een sollicitatiebrief een redelijk onbetrouwbaar
criterium is om goed te selecteren. Stijl, vormgeving en taalgebruik zijn zo weinig
genormaliseerd, dat geen enkele sollicitant tevoren weet hoe de ontvanger van de
brief zal reageren op het produkt van zijn noeste arbeid: het is moeilijk te voldoen
aan prof. J. Bakkers eis ‘te denken met het hoofd van de lezer’. De reactie: ‘Tot
onze spijt komt u niet in aanmerking voor...’ is weinigzeggend. Vanzelfsprekend dat
er aandrang wordt uitgeoefend op selecteurs hun beslissingen gemotiveerd mee te
delen. Ik vrees dat deze wens nauwelijks gehonoreerd kan worden: in mijn
HTS-voorbeeld zou 78 maal een met redenen omkleedde afwijzing verstuurd moeten
zijn. Een onmogelijke opgave, die bij verplichting de hoeveelheid cliché-formuleringen
aanmerkelijk zal doen toenemen.
Over het algemeen worden sollicitatiebrieven aandachtig gelezen, maar misstanden
komen natuurlijk voor. Zo ken ik een bedrijf dat selecteert door de eerste twintig
enveloppen te openen en de inhoud te lezen. Van de overige wordt de inhoud te
zamen met de spijtbetuiging ongelezen teruggestuurd.
De reden is nogal Macchiavellistisch: het is zeer waarschijnlijk dat bij de eerste
twintig brieven al een goede kandidaat zit. Waarom dan geld en tijd uittrekken door
ook nog de andere brieven door te nemen?
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Toch is het een normaal menselijk verschijnsel dat de eerste brieven met meer
aandacht gelezen worden dan de laatste, zeker wanneer zoals in deze barre tijden
uit de PTT-tas elke dag weer nieuwe hoeveelheden tevoorschijn worden getoverd,
terwijl alle exemplaren dezelfde boodschap bevatten. Mijn advies ligt voor de hand.
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Een betrouwbaarder criterium dan de sollicitatiebrief lijkt mij het sollicitatieformulier,
waardoor de selecteur beter in staat is de sollicitanten op objectieve gronden met
elkaar te vergelijken. Mits de vragen dan natuurlijk wel relevant zijn; dat houdt hier
in dat niet gevraagd wordt naar de voor de uitoefening van de functie irrelevante
zaken als geloof en in de meeste gevallen politieke overtuiging. Ook weinig ter zake
doende zijn nog wel eens voorkomende vragen naar het beroep van de vader (nooit
naar moeders bezigheden!) en naar de betrokkenheid van familieleden bij het
desbetreffende bedrijf.
Betrouwbaarder dan de sollicitatiebrief noemde ik het formulier omdat de
objectiviteit groter is. Er komt nog bij dat de ontvangers (administratie, directie,
personeelszaken) snel kunnen selecteren en de benodigde gegevens op een
overzichtelijke wijze bijeen hebben.

Curriculum vitae
Een formulier dat elke schrijver van een sollicitatiebrief bij zijn brief kan voegen en
dat het sollicitatieformulier het dichtst benadert, is de levensbeschrijving, in
vakkringen ook wel curriculum vitae genoemd. De sollicitant deelt op een
overzichtelijke wijze mee wat zijn personalia zijn (naam, leeftijd, burgerlijke staat,
adres met postcode en telefoonnummer), zijn opleiding (kleuter- en lagere school
hoeven niet vermeld te worden), zijn ervaring (in welke functie bij welk bedrijf of
welke instellingen), eventuele publikaties en referenties (naam en functie van
personen die inlichtingen over u willen verstrekken, alsmede de relatie van sollicitant
met gerefereerde).

Handschrift?
Er is een wijd verbreid misverstand dat sollicitatiebrieven geschreven moeten worden,
omdat daardoor de persoonlijkheid van de schrijver zou blijken. Ik moet de
personeelsselecteur nog tegenkomen die in staat is uit het handschrift de
karaktertrekken van de schrijver te halen.
Grafologisch onderzoek? Nog afgezien van de geringe voorspellende waarde
van dergelijk onderzoek, ik ken geen functionaris, noch bij bedrijven noch bij
onderwijsinstituten, die bij zijn selectie de hulp van een grafoloog inriep. Ik stel dat
redelijk professioneel ingestelde selecteurs getypte brieven prefereren. Laat ik het
als volgt formuleren: een brief in een goed handschrift gaat niet boven een getypte
brief; er zijn echter vele slechte handschriften, die in de regel ook nog samengaan
met een slechte indeling; geen marges en interlinies, niet te onderscheiden alinea's,
een onduidelijk briefhoofd. Indeling van de sollicitatiebrief was voor mij een
selectiecriterium: ik ging ervan uit dat de te benoemen functionaris afstuderende
HTS'ers moet bijbrengen hoe een sollicitatiebrief eruit moet zien en geschreven moet
worden.

Inhoud
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Nog enkele hoogst subjectieve opmerkingen, die bij mijn selectie en bij mijn advies
aan de directie een rol speelden.
Mijn belangrijkste selectiecriterium was: ‘Wie maakt in weinig woorden duidelijk
te beseffen wat onderwijs in communicatieve vaardigheden aan een HTS inhoudt
en spreekt daarover met kennis van zaken?’
Ik denk dat bondigheid en doelmatigheid vrijwel altijd op prijs gesteld worden, in
ieder geval wordt de appreciatie ervan altijd met de mond beleden.
Bondigheid is te meten: de sollicitant die zijn curriculum vitae heeft geschreven,
zal zelden meer dan één à twee kantjes A-4 (nooit groter in verband met de
kopieerbaarheid) nodig hebben. Allerlei mededelingen over hobbies (dansen, zeilen,
musiceren, organiseren van gezellige avondjes), bezochte kleuter- en lagere scholen
compleet met jaartallen, het kindertal met leeftijden en geslacht, de werkzaamheden
van de echtgenoot (nooit van de echtgenote!), de aard van de scheiding of van de
leefwijze, ingesloten afschriften van diploma's, opgeplakte pasfoto's ... maken de
brief onnodig dik, ze amuseren de lezer in het begin maar irriteren hem of haar na
verloop van tijd in plaats van te informeren.
Informatie-overdracht staat voorop. Vandaar dat de volgende brief (bij mij!) geen
schijn van kans maakte:
... solliciteer ik naar de functie van leraar Nederlands. Hoewel ik niet kan bogen op
een uitgebreide onderwijservaring, meen ik op grond van capaciteiten en
belangstelling in aanmerking te komen voor deze functie.
Het lijkt mij een goede opening, de zin wekt mijn nieuwsgierigheid. Maar die wordt
op geen enkele wijze bevredigd, de brief is af! De schrijver heeft kennelijk een
geringe onderwijservaring, maar vertelt daar niets over. Hij zegt verder dat hij
capaciteiten en belangstelling heeft, maar geeft geen enkele indicatie die het mij
mogelijk maakt daarover voorlopig te oordelen. Moet ik dan adviseren hem te laten
uitnodigen voor een nadere kennismaking? Dat wil een sollicitatiebrief toch
bewerkstelligen?
In de afgebeelde advertentie staat: ervaring in communicatieve vaardigheden. (Beter
ware geweest: ervaring in onderwijs in communicatieve vaardigheden.) Het lijkt mij
vanzelfsprekend dat gegadigden voor de functie ingaan op een dergelijke formulering.
Deze zin is de voorzet, de sollicitant moet nu scoren. Wanneer hij dit direct kan
doen, is het mooi meegenomen - dus over zijn ervaring vertelt bij het hoger
beroepsonderwijs of de ideeën die hij heeft - misschien moet hij eerst nog wat
dribbelen, informatie inwinnen, alvorens het schot - de sollicitatiebrief - te wagen.
In veel advertenties staat daarom de naam van een persoon die wat meer over de
baan en over de taakvervulling kan vertellen. En als dat nog niet voldoende is, in
ons hele land verspreid staan HTS'en, waar gegadigden het nodige over leerplannen,
litera-
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tuur, aantal uren per klas te weten hadden kunnen komen.
Hoewel bovenstaande direct is ontleend aan het HTS-voorbeeld, is het geschetste
ook van toepassing op andere advertenties en betrekkingen. Bedenk dat in een
advertentie niet alles kan staan (denk aan de kosten), ga in op de of enkele eisen
die gesteld worden, probeer zo nodig wat meer te weten te komen over de instelling
waar en de baan waarnaar gesolliciteerd wordt.

Stijl, taal en spelling
Denken met het hoofd van de lezer valt niet mee, zei ik al. Zo zullen weinigen weten
dat ik een zwak voor openingszinnen heb.
De sollicitatiebrief biedt weinig mogelijkheden, maar ronduit afkeurenswaardig
vond ik het omslachtige ‘Door middel van deze brief solliciteer ik...’ Het middel ligt
voor me; daar hoef ik toch niet meer over geïnformeerd te worden! Peinzend keek
ik naar de verleden tijd in: ‘Bij deze wilde ik solliciteren...’ Zou hij nog steeds willen?
Solliciteren is voor velen, en niet alleen in het onderwijs, dagwerk geworden.
Inderdaad, meer dan honderd maal solliciteren doet op de duur de moed verliezen.
Maar zou een sollicitant pas bij de honderdste brief tot de volgende formulering
gekomen zijn: ‘...zou ik u willen verzoeken in overweging te nemen of ik voor deze
functie in aanmerking kan komen.’ Bijster veel zelfvertrouwen spreekt er niet uit. En
dat heb je in elke betrekking nodig!
Informatie-overdracht vereist duidelijk formuleren. Ik wil, met andere woorden,
kunnen begrijpen wat men schrijft. Hoewel ik me soms suf moet vergaderen, heb
ik dat nog nooit op een ‘vergaderplatform’ gedaan. Een kwestie van zelfverlaging
vind ik de woorden ‘uitzendkrachten’ en ‘leerkrachten’. Mensen zijn geen krachten,
er bestaan wel dommekrachten.
Al jaren fulmineer ik tegen het woord ‘feit’. Het is een gebeurtenis waarvan de
werkelijkheid vaststaat, maar als stoplap vind ik het verwerpelijk: ‘Dit is niet alleen
te verklaren uit 't feit dat ik in... woon en 't feit dat ik me wens te specialiseren in
taalvaardigheid, maar ook uit 't feit dat ik graag lesgeef aan oudere kinderen.’
(Overigens, hoe oud denkt de schrijver dat HTS-kinderen zijn?)
Na 79 brieven doorgelezen te hebben, besef ik dat ‘ervaringen op een rijtje zetten’
en (onderwijs aan volwassenen) ‘is voor mij een uitdaging’ een hardnekkige plaats
hebben verworven in onze taal. Voor mij zijn ze clichés, leeg en inhoudsloos. Ze
betekenen niets anders dan ‘nadenken’ en ‘ik weet er nog niets van maar ik doe
mijn best’. Dezelfde irritatie verwekt ‘de poging leerlingen taalweerbaar te maken’.
Voor mij is dat een open deur intrappen, overigens is de beoogde weerbaarheid
niet alleen het voorrecht voor de leraar Nederlands.
Taalfouten komen toch nog veel voor. Enkele regelmatig opduikende:
- Mijn naam is N.N., geboren 1 januari 1900.
- In maart heb ik mijn opleiding afgerond en beschik ik over een
tweedegraadsbevoegdheid.
- Nederlands was een vak wat ik gaf.
-... zoals b.v. lessen spelling, stijlverbetering e.d.
- Ten alle tijde.
-... dat ik gebruik maak van het maken van een verslag.
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- Ik ben in het bezit van de vereiste bevoegdheid en een ruime ervaring.
Spelfouten en verschrijvingen vind ik erg omdat ze mij iets zeggen van de zorg die
iemand aan zijn werk besteedt en omdat ik weet dat werkgevers ze veroordelen. Ik
vond:
- vetraagd, acte, tweede graads niveau,

De sollicitatiebrief
(uit: B. Edens, Werk veroveren, Oudewater 1982)

nivo, geinformeerd, teks, gecontinuëerd, avond uren, ideëen, H.T.S. studenten,
combinantie, enquette, uittenodigen, Hiversum, expresie, burgelijke.

Onrecht
Wie heb ik onrecht aangedaan? De meest schrijnende zin die mij deed beseffen
dat onze eis van onderwijservaring zijn kwalijke kanten heeft: ‘Misschien zal ik ooit
nog eens in de gelegenheid zijn het geleerde in de praktijk toe te passen en zo
ervaring op te doen.’
Ik zie uw commentaren en kritieken met belangstelling tegemoet.

Bert Edens
docent communicatieve-vaardigheden
Spaarndam

Voegwoorden
Telkens wanneer ik ergens een voegwoord zoals en, maar, want enz., aan het begin
van een zin zie staan, valt het mij op dat dat woord op die plaats geen functie heeft.
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Dergelijke, koppelende voegwoorden, op die manier gebruikt, worden puur overbodig
in de tekst opgenomen. Wanneer een dergelijk woord er niet zou staan, zou niemand
(taalkundig) iets missen. De strekking van de zin blijft dan ongewijzigd.
Het zou uiteraard anders zijn wanneer een dergelijk woord na een komma zou
komen, met een kleine letter geschreven, en een deelzin zou beginnen die
rechtstreeks verband zou houden met de voorgaande deelzin, maar... daar gaat
het niet om. Probeert u zelf maar eens een zin te vinden die wezenlijk verandert
door weglating van het aan het begin van de zin geplaatste voegwoord. Het zal u
niet glad zitten.
Het valt mij op dat vele geoefende schrijvers op allerlei - vaak zinsvervormende
manieren - trachten op aantallen woorden en delen van woorden te besnoeien, doch
tevens strooien met overbodige, koppelende voegwoorden. Ik vind dat vooral de
‘copywriters’ op die manier vele afgehakte, storende teksten maken. U ook?

T.J. van der Heijden
documentalist
Eindhoven
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Reacties
‘Waarom Spelling-85 zou moeten mogen’
Ik wil ingaan op enkele van de negen punten met betrekking tot spellingsanering.
4. Vervangen van de ch door g. Als Jan Berits zorgvuldig de woorden ‘gelogen’ en
‘loochenen’ uitspreekt, voelt en hoort hij dat dit niet kan.
Voorts lees ik, als ik zoiets zie staan: wetensgap als wetens-gap, vgl. levensgroot;
nasgrijven als nas-grijven, vgl. kas-groente. In regel 4 onder het kader op blz. 98:
welligt als wèlligt, vgl. wèllust of wèlles.
6. Vervangen van -ieën door -iën. Nooit meer zullen we bij het zien van het meervoud
van een onbekend woord op -ie weten waar de klemtoon ligt.
8. Weglating van niet-uitgesproken letters. We zeggen dus voortaan ‘je van èt’ of
‘dat is èt middel voor de kwaal’.
9. Het ‘vernederlandsen’ van vreemde woorden. Als ik ‘resu’ lees, zeg ik automatisch
‘rezu’ (wat zou dat voor iets zijn?). Waarom niet gewoon reçu naast residu, doceren
naast doseren? Er zijn trouwens ook mensen (niet iedereen heeft dezelfde
opleidingskansen in ons land, en niet iedereen leert van elk woord thuis of op school
een correcte uitspraak!) die voor reçu, doceren en december resp. zeggen rezu,
dozeren en dezember. Wat moeten die dan beginnen?
Over ‘sjiek’ alleen maar dit: de schrijfwijze sjiek ontneemt aan het begrip chic iedere
chic.
En een laserstraal is voortaan zeker een lezerstraal? Een computer kompjoeter?
Kortom: heilloos (of heiloos?)!

Nettie Roes
Amsterdam
Strikt genomen is - mijns inziens - spelling slechts een hulpmiddel; het is dus niet
de moeite waard aan vereenvoudiging tijd te besteden. Er zijn belangrijkere zaken
in de prachtige taaltuin, die uw blad terecht aan de orde stelt.

M. Brom
Den Haag
1. De heer Berits schrijft sgrijft in tegenstelling tot de in Nederland gebruikelijke
uitspraak srijft, dus tegen zijn eigen voorstel nr. 8 in.
2. Vroeger schreef de club des heren Berits zich ‘Vereneging voor wetenschappeleke
spelling’, nu ‘Vereniging voor wetensgappelike spelling’, dus geeft de wetenschap
ook alweer geen zekerheid.
3. Schrijven is een andere manier om taal in symbolen weer te geven dan spreken.
In het algemeen is de redundantie (surplus aan informatie) bij het spreken veel
groter dan bij schrijven. In geschreven taal wordt de informatie geconcentreerder
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aangeboden, waardoor extra informatie gewenst is, zoals grote tegenover grootte,
hond naast lont.
4. Geen enkele spelling is volmaakt, want de taal van een land is het gemiddelde
van de talen gebruikt door zijn inwoners en dan nog wel op een bepaald tijdstip.
Een blijvend, onveranderend spellingsbeeld, hoe ingewikkeld ook, is beter dan een
zogenaamd eenvoudiger spellingsbeeld dat steeds verandert. Een ramp voor de
zwakken in taal is in ons land dat daar zoveel spellingen door elkaar heen gebruikt
worden. Hierdoor ontstaat onzekerheid. Het volgen door allen van de voorkeurspelling
uit het groene boekje zou een zegen zijn.
5. Ik hoop maar een ding vurig en dat is dat niet weer een nieuwe spelling aan ons
zal worden opgelegd. Ik ben overtuigd dat behalve een paar drammende
intellectuelen, daaraan niemand behoefte voelt. Ik heb in mijn leven zeven maal
mijn spelling moeten veranderen, mijn kinderen kunnen de energie niet meer
opbrengen boeken van voor de oorlog, in de oude spelling, te lezen. Zonde en
cultuurverlies.
6. De niet veranderende, ofschoon door sommigen onmogelijk moeilijk genoemde
spelling van het Engels blijkt voor dyslectische kinderen gemakkelijker te zijn dan
de wisselende, ‘gemakkelijke’ spelling van het Nederlands.

L. Jongkees
Amsterdam

Zijn? Hebben?
(1)
Waarom schreef Toon van Duinkerken ‘Een voorwerp dat wij verloren waren...?’
vraagt P. Brachin zich af op p. 101 van het september-nummer. Ik zou antwoorden:
‘Misschien omdat hij een Brabander was!’
In mijn werk ‘Het dialect van Aarschot en omstreken (1958), p. 360,’ zeg ik dat het
werkwoord vergeten met zijn (meestal) of hebben wordt vervoegd, zonder
betekenisonderscheid. Voorbeeld: Ik ben (of heb) zijn naam vergeten; hij is (of heeft)
zijn bril vergeten.
Het werkwoord verliezen (Aarsch. verlieren) verkeert in hetzelfde geval. Voorbeeld:
Ik ben (of heb) die vent al lang uit 't oog verloren; hij is (of heeft) zijn boek verloren.
Ook het werkwoord verspelen kan ik hierbij betrekken (= bij het spel verliezen). Ik
meen dat naast ‘ik heb gisteren tien frank verspeeld met het eenentwintigen (een
kaartspel)’ ook kan gehoord worden ‘hij is zijn laatste cent verspeeld’. Met de
betekenis ‘iemand verspelen (= kwijtraken)’ is de dubbele mogelijkheid zeker bekend.
Voorbeeld: Ik ben (of heb) mijn broertje onderweg verspeeld. ‘Het Idioticon van het
Antwerps dialect’, p. 1353, geeft het voorbeeld ‘Ik ben met hem meegegaan tot op
de markt en daar ben ik hem verspeeld.’ Kwijtraken wordt altijd met zijn vervoegd.
Kwijtspelen staat in het W.N.T., VIII, 780: ‘Iemand kwijtspelen, in Z.-Nederl.: maken
dat men van hem afkomt’. Dat is juist, maar onvolledig, want het kan ook betekenen
‘onopzettelijk iemand kwijtraken, verspelen’. Voorbeeld: Die vervelende vent heeft
(of is) ons wel een uur gevolgd, maar we hebben hem op den duur toch
kwijtgespeeld; met al dat volk zijn we twee van de kinderen kwijtgespeeld.
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Ik heb de indruk dat bij hebben opzet in het spel is, bij zijn niet, maar in de praktijk
zullen hebben en zijn wel door elkaar lopen! Analogie en contaminatie spelen mijns
inziens in de dialecten een nog belangrijker rol dan in de algemene taal, maar soms
zijn ze moeilijk met zekerheid vast te stellen.

J.L. Pauwels, Leuven
(2)
‘... hoe zit dat dan allemaal in elkaar?’ vraagt de heer P. Brachin te Parijs zich af
(september-nummer) in een stukje onder de kop ‘Zijn? Hebben?’ over de vraag,
welk hulpwerkwoord er moet worden gebruikt bij verloren als voltooid deelwoord.
Wat verliezen betreft meldt de goede oude Van Dale alleen ‘verloor, heeft verloren’.
Ondubbelzinnig dus. Maar er is nog een ander werkwoord dat bij de spreker twijfel
kan doen ontstaan ten aanzien van de vraag, welk hulpwerkwoord vooraf moet gaan
aan het verleden deelwoord ervan. Ik bedoel: vergeten.
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Alweer Van Dale citerend, signaleer ik twee voorbeelden: ik ben mijn Grieks vergeten
en ik heb vergeten, geld mee te nemen. Die sterken mij in mijn mening dat er wel
degelijk een soort regel bestaat die de keuze tussen hebben en zijn bepaalt. Ik werd
onlangs met het probleem geconfronteerd tijdens een gesprek met een vriendin via moederszijde van Duitse afkomst - die me iets wilde vertellen, op een gegeven
moment in haar verhaal stokte en mij toen vroeg: Wat moet ik nou zeggen: hèb
vergeten of bèn vergeten?
Ik meen - maar meer dan een mening is het niet - dat het gebruik van hebben of
zijn hier wordt bepaald door de vraag, of het gaat om iets concreets of iets abstracts.
Voorbeelden:
(1) Tjee, ik heb mijn sleutels vergeten!
(2) Helaas, ik ben vergeten hoe de man heette.
Ik meen - zie boven - dat de regel ook te herkennen is in de voorbeelden die P.
Brachin aanhaalt:... ben ik uit het oog verloren (abstract) en: een voorwerp dat wij
verloren waren (concreet). Maar in de laatste zin had dus hadden moeten staan,
schrijft de heer Brachin, naar mijn mening terecht.

Gerton van Wageningen
journalist
Baarn

Noch - noch
Het verbaast me dat een leraar Nederlands heeft geschreven: ‘Noch de bijbelvertaler,
noch de Vlaamse schrijver zullen hier aan een het-woord hebben gedacht.’ (Zie het
artikel van de heer Sj. van den Berg in O.T. van september jl. op blz. 101.)
Gedachtig aan het onderwijs in de Nederlandse taal dat ik heb genoten, meen ik
te mogen beweren dat er in die zin niet zullen, maar zal had moeten staan.
Of bestaat er tegenwoordig voor zo'n constructie noch enig voorschrift noch enige
aanbeveling?

Hans Kielich
vertaler
Hengelo

Naschrift
Dat laatste lijkt me inderdaad het geval. Toch ben ik geneigd de heer Kielich gelijk
te geven op grond van het gebruik bij nauwkeurige en taalbewuste schrijvers. Laat
ik daarvan alleen twee regels noemen uit een bekend gedicht van Van Alphen: ‘Hier
is, zei hij, noch mijn vader, / noch de tuinman, die het ziet.’
Dank u wel, meneer Kielich!

Sj. van den Berg
leraar Nederlands
Emmen
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Het rijmschap
Als een woeste ‘Houthakker’ - hij draagt die Germaanse naam terecht - heeft H.H.
HOLZER (dat rijmt op POLZER) in de rubriek ‘Het Rijmschap’ (september-nummer),
met zijn bijl van scherpe kritiek grof ingehakt op de dichter Bertus Aafjes en diens
befaamde Voetreis naar Rome. Wat een aanmatiging van rijmelaar H.H.H., die, na
‘vluchtige inzage - dat was werkelijk voldoende’ - zoals hij zelf in niet zo vlekkeloos
Nederlands bekent, tot de (geborneerde) conclusie komt met een ‘dweepziek
rooms-katholiek, met een stout vleugje paganisme’ te doen te hebben. ‘Je vraagt
je (ook hier) af hoe zoiets op papier komt te staan’ en de criticaster H.H.H. zijn
uitbraaksel, schaamteloos en eigendunkelijk genoeg, door ‘Onze Taal’ ‘liet afdrukken
en verspreiden’... Een lompe dichter-hater en linkse anti-papist zou het hem niet
hebben verbeterd!
Hoe waagt zo'n ‘Houthakker’ het, na, blijkbaar, het lezen van slechts enkele
beginregels van ‘deze kleine Odyssee’ een even spottend als ondeskundig oordeel
te vellen over Aafjes' sublieme gedicht dat in onze Lage Landen, dank zij lezers van
eruditie en goede smaak, grote bewondering verwierf en tot ongekend hoge oplagen
steeg. Dat zal zijn oorzaak vinden in het feit dat een waarachtig kunstenaar door
deze ‘Voetreis’ - die poëtisch meer is dan dat - in prachtige bewoordingen tot
uitdrukking wist te brengen het eeuwige trauma van 's mensen hart: de hemelse
hunkering gebonden aan de aardse verrukking.
Ik kan nog enkele van zulke ‘dweepzieke rooms-katholieken’ noemen: Ruusbroec,
Hadewych en Anna Bijns, de dichters van ‘Beatrijs’, ‘Elckerlyc’, en Vondel, Guido
Gezelle, Frederik van Eeden, Jac. Schreurs en Anton van Duinkerken, om mij slechts
zeer summier tot het Nederlandse taalgebied te beperken. Maar weet zo'n rijmelaar
H.H.H. veel!... Laat die Houthakker ‘zich daarom resoluut houden aan Piet Paaltjens
en De Schoolmeester’.
Och kom, voor H.H.H. geldt de klassieke wijsheid: ‘si tacuisses, philosophus
mansisses’, als je je mond had gehouden, zou je (althans in bepaalde kringen) nog
voor vòl worden aangezien. Nu niet meer...
Ik wilde het hierbij laten, maar er valt mij opeens een rijmelarijtje binnen, wellicht
passend in deze rubriek. Hier komt het:

Houthakker, alias H.H. Holzer,
Wordt door zijn eigendunk steeds ‘stolzer’.
Maar weet dit wel, gij rijmelaar Hein:
Dat Trots en Domheid zusters zijn...
H.A. van der Pol
publicist
Den Bosch - Oeteldonk
(O, ja: met die prachtige
r.k.-kathedraal)

Naschrift
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Het is verblijdend te merken dat men Het Rijmschap leest, hoe oppervlakkig ook.
Het is lofwaardig dat iemand krachtig opkomt voor een aangevallen idool. Het is
wenselijk om de tegenaanval van de heer H.A. van der Pol te bestuderen.
Als mijn zinsnede vluchtige inzage - dat was werkelijk voldoende niet zo vlekkeloos
Nederlands is, ben ik na rijpe overweging - dat was mijn plicht - nog steeds benieuwd
naar de fout. Overigens betekent die tekst niet, dat ik ‘slechts enkele beginregels’
had gelezen, want hoe had ik daaruit de strekking van het boek kunnen opmaken?
De geloofsovertuiging van Aafjes was verder geen factor in mijn kritiek, zodat de
opsomming van katholieke letterkundigen, alsook het vermelden van de kathedraal
en de carnavalsnaam van 's-Hertogenbosch achterwege had kunnen blijven.
Het Rijmschap houdt zich bezig met rijmtechniek en rijmgebonden taalgebruik,
en heeft ernstige vergrijpen van onder meer W. Kloos, H. Gorter, J.C. Bloem en M.
Nijhoff aan de kaak gesteld, zonder in aanmerking te nemen of hun werk al dan niet
subliem was en welke godsdienst ze eventueel beleden.

H.H. Polzer

Stelling
In tegenstelling tot de gangbare opvatting dat een tekst duidelijker wordt door een
bondige schrijfwijze, brengt een tekst juist nauwkeuriger over wat de auteur bedoelt
wanneer de belangrijkste mededelingen een aantal keren, telkens op een iets andere
wijze, worden herhaald.

Stelling bij het proefschrift van
R.G.W. van der Veen
Groningen, 28 oktober 1982

Het woord aan u
Hoe zit dat met... beide
Ik kan zeggen:
1. ik heb de boeken beide gelezen,
2. ik heb beide boeken gelezen,
maar niet:
Ik heb de beide boeken gelezen.
Vraag 1: Is dat juist? (wat wel en wat niet kan?)
Vraag 2: Is daar een verklaring voor?

C.G.L. Apeldoorn, Hoevelaken
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Van wentelwiek tot canvassen
De wentelwiek heeft het niet overleefd, het samenwonen wel, zij het heel anders
dan we in 1948 dachten. De typisch Nederlandse betekenis die de ‘zuilen’ erbij
gekregen hebben heeft standgehouden, maar het gezinspak dat zo levensvatbaar
leek, is flink op zijn retour. En hoe graag we de ‘dertiger jaren’ ook buiten de deur
gehouden hadden ten voordele van de beter-Nederlandse ‘jaren dertig’, het is ons
niet gelukt.
Dat zijn een paar herinneringen uit enkele tientallen jaren vol taalzorgen bij een
landelijke krant. De wentelwiek was een bevlieging van onze vroegere
hoofdredacteur, dr. Bruins Slot. Laten we eens proberen, stelde hij voor, dat goed
Nederlands klinkende woord erin te krijgen en het vreemde ‘helikopter’ uit onze
kolommen te weren. Het afspraakje werd gemaakt, we schreven een poosje
enthousiast over wentelwieken en zwegen over helikopters, maar het sloeg niet
aan: niemand nam het over, al spoedig was het daardoor niet leuk meer en het
bloedde dood: langzaam maar zeker keerden de helikopters terug in onze krant.
Was het te kunstmatig gebeurd, kwam het te weinig voort uit de spraakmakende
gemeente zelf? Dat is misschien wel waar - maar er zijn toch voorbeelden te geven
van woorden die bedacht zijn op studeerkamers (en dat zijn vaak heel wat
wereldvreemdere ruimten dan redactielokalen van kranten) en die wèl wortel schoten;
denk maar aan rijwiel.
Dan het woord samenwonen. Bladerend in oude nummers van onze krant vond ik
in een editie van september 1948 als grote kop bovenaan de voorpagina (journalisten
noemen dat de ‘opening’): ‘Een half millioen Nederlanders moet samenwonen’. Zo,
ook toen al, dacht ik even, maar al spoedig bleek dat het helemaal niet ging over
het ongehuwd samenwonen van man en vrouw (‘hokken’) ging. De kop sloeg op
een weinig vrolijke uitspraak over de woningnood, opgetekend uit de mond van de
toenmalige minister van volkshuisvesting mr. J.J. In 't Veld. Met ‘samenwonen’ werd
bedoeld wat ook toen al ‘inwonen’ genoemd werd: het wonen door meer gezinnen
in één huis. Nu zou je ‘samenwonen’ niet meer zo kunnen gebruiken zonder je
belachelijk te maken; een betekenisverandering van betekenis!
Vervolgens de ‘zuilen’: wat heeft dat woord (vooral in het meervoud) een rol gespeeld
in de politieke discussies sedert het einde van de tweede wereldoorlog! Langzaam
maar zeker kwam het in gebruik voor de naast elkaar bestaande
levensbeschouwelijke groepen met de hele ‘bovenbouw’ van hun eigen
organisatieleven erbij - en al spoedig ontstonden ook het werkwoord ‘verzuilen’ en
het (vooral veel gebruikte) tegenwoordig deelwoord ‘verzuiling’. Typerend was dat
‘zuilen’ en ‘verzuiling’ vooral gebruikt werden door mensen die het hele zaakje het
liefst opgeruimd hadden; zij die dit alles als kostbare waarden koesterden vonden
‘zuil’ en ‘verzuiling’ daarentegen zo ongeveer scheldwoorden.
Onze vroegere hoofdredacteur is in de krant eens flink uitgevaren tegen een
geestverwant, omdat die het woord ‘verzuiling’ gebruikt had, niet om er het christelijk
organisatieleven op zichzelf mee aan te duiden maar een extreme uitloper ervan:
de verstarring van de structuren, het vastroesten van het hele systeem. Dat woord
‘verzuiling’ is uit den boze, kreeg de geestverwant te horen, want hoe je het ook
gebruikt, het wordt door de tegenpartij altijd zo omgebogen dat het zich tégen je
keert.
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Dat het gezinspak en de gezinsfles terrein verloren hebben kan iedereen constateren:
al een poos niets van ze gehoord!
En tenslotte die ‘dertiger jaren’: wat is het er vroeger bij ons ingeheid dat dat een
verkeerde vorm was, dat het ‘Duits’ was! Maar och, wat begin je ertegen als iedereen
(en tot dat collectief horen schrijvers van naam) het wèl schrijft. Bijna zou ik Vondel
citeren: Hij schut vergeefs sich selven moe, Wie schutten wil den starcken vliet...

Taalzorg
Overigens werd (en wordt) bij onze krant echt wel veel aandacht aan de taal besteed:
heel wat redacteuren veranderden steeds zorgzaam ‘waarvan’ in ‘van wie’ als het
om personen ging, en ze wijzigden ‘sex’ in ‘sekse’ als het niet over erotiek maar
gewoon over ‘het geslacht’ ging, over wat vroeger zo fraai ‘de kunne’ heette. Maar
ondanks die vaak ontroerende zorgen slipten en slippen er steeds fouten door - hoe
kan het ook anders als de krant elke dag weer gauw-gauw ‘dicht’ moet.
De mensen die zo gemakkelijk afgeven op slordigheden en taalzonden in kranten
en die zo graag de media voor allerlei narigheden verantwoordelijk stellen mogen
wel eens bedenken in hoe weinig tijd de zaken bedacht, opgeschreven en in elkaar
gezet moeten worden. Ook is het misschien goed eens te zeggen dat er ook wel
journalisten zijn die soms de betere formulering pas bedenken als de krant net (om
een vaktermpje te gebruiken) ‘gezakt’ is - en dan verder een nare dag hebben.
In de jaren bij de krant (en vooral in de laatste jaren, waarin ik een apart taalrubriekje
verzorgde) heb ik een paar dingen ontdekt:
1. De mensen kunnen zich enorm opwinden over taal. Een stukje waarin een fout
voorkomt wordt vaak uitgeknipt en opgeplakt, de fout wordt met een schreeuwende
kleur rood omrand en het geheel wordt voorzien van vuurrode pijlen of uitroeptekens
en van enig bijtend commentaar voorzien naar die domme redactie gezonden. Soms
pak je niets vermoedend de redactietelefoon op en je hoort iemand (het zal wel een
heel lieve lezer zijn) met nauwelijks ingehouden woede vragen hoe je er in
vredesnaam toe komt om zo'n gek, idioot, waanzinnig etc. woord in de krant te
zetten. Weliswaar vind je het gewraakte woord moeiteloos in de Van Dale en er is
dus niks aan de knikker - maar er valt niet tegen te praten: tegen taalemoties is niet
op te roeien.
2. De mensen zijn verzot op dialect. Het gebeurt wel eens dat ik de indruk heb een
tamelijk doorwrocht en ook wel aardig stukje geschreven te hebben, iets ‘waar wat
inzit’ - maar de brieven die ik erop krijg hebben allemaal betrekking op dat ene
woordje streektaal dat ik er als een bijkomstig aardigheidje in verwerkt heb, of het
nu het noordelijke ‘glop’ (steeg), het Zuidhollandse en Zeeuwse ‘onneuzen’ (oneerlijk
spelen) of het Brabants-Vlaamse ‘baomis’ (najaar, eigenlijk: Sint Bavomis, ook wel:
bamis) is. Veel Nederlanders leven wat de taal aangaat èrg dicht bij hun omgeving.
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3. Het Nederlandse volk leeft ook nog vrij dicht bij de taal van de bijbel en bij die
van de berijmde psalmen (vooral bij de ‘oude’ berijming, van 1773).
Voor de lezers van onze krant zal dat wel iets meer gelden dan voor ons volk als
geheel, maar toch denk ik dat het gemiddelde nog vrij hoog ligt. Toen ik onlangs in
een stukje wat filosofeerde over het woord ‘ooievaar’ en behalve een paar zegswijzen
ook enkele gedichten citeerde waarin dat dier voorkwam, kreeg ik prompt een briefje
van iemand met de vraag waarom ik de ‘oude’ psalm 104 vers negen vergeten was.
Ik nam mijn psalmboek ter hand, zocht het genoemde op en ziedaar wat de
psalmdichter eeuwen geleden opschreef: De dennen zijn, daar z'opgaan als pilaren,
Het steil verblijf der kleppend' ooievaren. Het is een van de minder bekende
psalmverzen, maar toch wordt er zo maar even uit geciteerd!
Tenslotte: er zijn mensen die bezorgd zijn over de ontwikkeling van onze taal, en
die zorgen betreffen vooral de taal die veel ‘gogen’ en veel politici gebruiken
(‘uitslaan’, wordt dan vaak misprijzend gezegd). Ik probeer er wat luchtiger tegenaan
te kijken; ik snuffel nogal eens in oude kranten en kom daarbij héél wat tegen dat
minder fraai was maar... dat een natuurlijke dood gestorven is. Waarom zou 't met
het afschuwelijke jargon van onze tijd niet evenzo gaan?
Een paar jaar geleden bijvoorbeeld kwam in kerkelijke kring ineens het woord
‘folderen’ op: evangeliseren door folders in de brievenbussen te doen. Al een poosje
heb ik het niet meer vernomen, het zal wel verdwenen zijn.
Anders verging het het woord ‘drammen’, jaren geleden nog gewestelijk
Nederlands voor ‘aandringen door kinderen’, nu doorgedrongen in de algemene
taal met ongeveer als betekenis: zeurend aanhouden.
Om nog één ding te noemen: de PvdA'ers verhollandsten in de laatste
verkiezingscampagne het Engelse woord ‘to canvass’ (stemmen werven in de wijken)
tot ‘canvassen’. Aardig of lelijk - wie zal het zeggen? Misschien is het woord al een
roemloze dood gestorven als dit nummer van Onze Taal verschijnt, misschien ook
staat het al op de wachtlijst om in het eerstvolgende woordenboek te worden
opgenomen. Afwachten maar, zoals altijd, laat de volksmond maar beslissen!

J.G.A. Thijs
redacteur Trouw

Aan de oorde van de dag
Het valt mij op dat de laatste tijd veel sprekers de klanken o en e lang aanhouden
in lettergrepen waarin deze klinker wordt gevolgd door een r. De o-klank als in de
woorden kok, lok, sok enzovoorts, krijgt de klank van de dubbele o, met als
consequentie, dat men reist van Mooidrecht naar Dooidrecht, om ons daarna te
vertellen dat de oorganisatie op het punt van de poornografie niet deugt, dat de
mensen moeten zoeigen (ja, ja, zoejgen!) dat na de maaltijd de boorden goed
gereinigd woorden, dat in Spanje een proces wordt gevoerd tegen personen die
geprobeerd hebben de democratie omveer te weerpen, dat ten onzent een
foormidabele werkeloosheid heerst, maar dat de plannen voor noormalisering nog
moeten woorden ingevuld, waarbij alle voormen van medezeggenschap aan hun
trekken zullen moeten gaan komen, doch dat die klus zoveel vakmanschap vereist,
dat men de foormateur in overweging heeft gegeven om de heer Wim Kok aan te
trekken als baas op Sociale Zaken en meneer Chris van Veen op Economische
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Zaken, wat zal resulteren in een bliksemsnelle herrijzenis van Nederland, om
vervolgens uitgebreid de oorganisatie van het beroepsgoederenvervoer te beerde
te brengen, alsook het bevoorderen van het gebruik van de voorkheftruck, echter
met de toevoeging, dat dit laatste onderwerp na de grote vakantie opnieuw aan de
oorde zal woorden gesteld (want dat is nu niet aan de oorde); reden waarom ik
besloot de verzending van dit epistel te verschuiven naar een later tijdstip, ware het
niet dat ik na volbrachte taak de radio aanzette, in een vraaggesprek belandde, en
tot mijn verrassing als eerste geluid (de klap op de vuurpijl) de volgende zinnen tot
mij doordrongen: ‘Denkt u, dat de staking een succes zal gaan woorden? De
gevechten hebben inmiddels ernstige voormen aangenomen’.
Is deze tendens tot klankverandering taalverrijking of taalverarming?

H. van Eldik, Amsterdam

Taalgevoel?
Bestaat er zoiets als taalgevoel? ‘Geenszins’ zegt Carry van Bruggen in haar boek
Hedendaags Fetisjisme (besproken in Onze Taal, januari 1981). Op pagina 174 van
dit boek staat verder:
‘Hoe zou ooit het gevoel wegwijs kunnen worden in de chaos van de taal, in een
complex, dat door onkunde en onbegrip van geslacht op geslacht is geworden tot
wat het is?’
Er bestaat maatgevoel; er bestaat kleurgevoel. Je kunt spreken van wiskundig
gevoel en desnoods van logisch gevoel, maar niet van taalgevoel. Carry van Bruggen
maakt de volgende vergelijking:
‘Men voelt niet welk telefoonnummer iemand heeft, men moet het weten.
(...) Evenmin voelt men de gebruikswaarde der woorden, men moet ze kennen.’
Wanneer er verschillende woorden bestaan met ongeveer dezelfde betekenis, dan
is er meestal verschil in gebruikswaarde. Een zeer bekend voorbeeld is: vader,
papa, pappie, paps, m'n oude heer.
Hetzelfde geldt voor zinnen. Vergelijk bijvoorbeeld ‘De slager slacht de koe’ en
‘De koe wordt door de slager geslacht’. Maar het volgende voorbeeld is moeilijker.
Stel het volgende. Uw zoon Jan is ziek, en u besluit hem een dagje thuis te
houden. In onze rijke taal hebt u dan minstens zeven manieren om dit te verwoorden:
Jan is ziek. Hij gaat niet naar school.
Jan is ziek. Daarom gaat hij niet naar school.
Jan is ziek. Hij gaat daarom niet naar school.
Omdat Jan ziek is, gaat hij niet naar school.
Jan gaat niet naar school. Hij is ziek.
Jan gaat niet naar school, want hij is ziek.
Jan gaat niet naar school, omdat hij ziek is.
Zou u met uw al dan niet taalgevoelige kennis over de gebruikswaarde der woorden
een poging willen wagen de verschillen tussen deze zeven uitdrukkingswijzen onder
woorden te brengen? Voor de meest verhelderende opstellen over deze zeven
variaties ruimt de redactie graag een plaats in.

J.R.
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Boekbespreking
Dr. P. van Hauwermeiren, Leesbaar Nederlands, handleiding voor het
begrijpelijk formuleren van schriftelijke informatie, Malle 1981, Uitgeverij
De Sikkel.
Leesbaar Nederlands van Van Hauwermeiren is bedoeld voor iedereen die uit hoofde
van zijn studie of beroep informatieve teksten van enige omvang moet schrijven.
De ondertitel van het boek geeft het beperkte bereik van de daarin aangegeven
schrijfadviezen goed aan: ‘handleiding voor het begrijpelijk formuleren van schriftelijke
informatie’. Een begrijpelijke tekst is voor Van Hauwermeiren een tekst die de lezer
volledig begrijpt zonder dat hij daarvoor merkbare inspanning hoeft te leveren. Een
tekst dus, die gemakkelijk leesbaar is, bij voorbeeld doordat er geen zinnen in
voorkomen met zo'n ingewikkelde structuur dat men ze een paar keer moet overlezen
voor men ze begrijpt, èn die toegankelijk is voor het bedoelde publiek. De
toegankelijkheid van een tekst komt bij voorbeeld in gevaar als er woorden in
voorkomen die de lezer niet kent. Als de lezer de betekenis van die woorden niet
uit het verband kan afleiden komt hij, hoeveel inspanning hij ook levert, niet tot
volledig begrip van de tekst.
Alle 25 schrijfadviezen die Van Hauwermeiren geeft zijn erop gericht auteurs ertoe
te brengen teksten te schrijven die in de genoemde twee opzichten begrijpelijk zijn.
Dat betekent dat Van Hauwermeiren zich met minder aspecten van het schrijven
bezighoudt dan in handleidingen voor het schrijven gebruikelijk is. Hij geeft geen
adviezen die de aantrekkelijkheid van teksten zouden kunnen verhogen, laat zich
niet uit over taalfouten en het vermijden daarvan, en besteedt slechts één bladzijde
aan het werk dat een auteur vóór het eigenlijke schrijven moet verrichten: nadenken
over de inhoud, een concept maken, materiaal verzamelen. Op spelling en
interpunctie gaat hij niet in.
Van Hauwermeirens boek bestaat, op een korte inleiding na, uit drie hoofdstukken.
Daarin worden adviezen gegeven voor respectievelijk woordkeus, zinsbouw, en de
inrichting van grotere tekstgehelen. Voordat hij tot een bondig geformuleerd advies
komt, bijvoorbeeld ‘Gebruik geen synoniem voor zakelijke begrippen’, zet Van
Hauwermeiren uiteen waarom het naar zijn mening zinnig is zich aan het advies te
houden. Het boek bevat veel voorbeelden waaruit moet blijken dat teksten waarin
tegen de adviezen gezondigd wordt niet zo begrijpelijk zijn als teksten die de
kenmerken vertonen waarop de adviezen aandringen.
Enigszins merkwaardig in het hoofdstuk over woordkeus is de paragraaf over
‘specificerende woorden’. Een woord als ‘voetgangster’ is op de punten sekse en
wijze van voortbewegen specifieker dan ‘weggebruiker’. Van Hauwermeiren adviseert
auteurs bij voorkeur specifieke woorden te gebruiken, maar daarbij niet te overdrijven.
‘Weggebruiker bij verkeersongeluk om het leven gekomen’ als kop in de krant vindt
hij niet specifiek genoeg. Hij prefereert ‘Voetgangster door slippende vrachtwagen
doodgereden’. Het voordeel van deze laatste kop is volgens hem dat de lezer het
ongeluk dan als het ware vóór zijn ogen ziet gebeuren. Niet iedereen zal daar
behoefte aan hebben.
In het hoofdstuk over zinsbouw spreekt Van Hauwermeiren zijn afkeuring uit over
verschillende soorten zinnen die, meer door hun structuur dan door hun lengte,
moeilijk leesbaar zijn. Hij wijst onder andere de volgende zin af:
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De achtergrond van het opstellen van een dergelijke ontwerpresolutie die overigens
bij een deel van de PvdA-fractie als een zeer onwelkome bom in de door de
opiniepeilingen toch al geteisterde gemoederen is ingeslagen, is ongetwijfeld te
vinden in de afkeer in bestuurskringen van de PvdA van het compromissenbeleid
uit de vijftiger jaren toen in de rooms-rode coalities de rode wijn met heel wat wijwater
moest worden aangelengd.
Een dergelijke zin vergt de nodige inspanning van de lezer. Als er veel van dat soort
zinnen in een tekst voorkomen kan die er ontoegankelijk door worden voor een lezer
die niet erg gemotiveerd is, of weinig leeservaring heeft. Als verbeterde versie van
deze zin presenteert Van Hauwermeiren:
De achtergrond van het opstellen van een dergelijke ontwerpresolutie is ongetwijfeld
te vinden in de afkeer in bestuurskringen van de PvdA van het compromissenbeleid
van de jaren vijftig toen in de rooms-rode coalities de rode wijn met heel wat wijwater
moest worden aangelengd. De ontwerpresolutie is overigens bij een deel van de
PvdA-fractie als een zeer onwelkome bom ingeslagen in de gemoederen, die door
de opiniepeilingen toch al geteisterd zijn.
Van Hauwermeiren stelt deze verbeterde versie (die naar zijn mening nog verdere
bewerkingen moet ondergaan) niet zonder meer naast de eerste, maar geeft een
herschrijvingsprocedure in vier stappen die tot de produktie ervan moet leiden. Deze
luidt:
1. We herschrijven de beknopte bijzin als een bijzin met een uitgedrukt onderwerp
en een persoonsvorm.
2. We plaatsen deze bijzin naast zijn hogere zin.
3. We zetten het antecedent uit de hogere zin zo dicht mogelijk bij het betrekkelijk
voornaamwoord uit de bijzin.
4. We splitsen de zin in tweeën.
Het begrijpen en uitvoeren van deze in het boek natuurlijk wel toegelichte procedure
zal de niet taalkundig geschoolde gebruiker van Van Hauwermeirens boek lastig
vallen. Het hoofdstuk over zinsbouw is voor zo'n gebruiker verreweg het moeilijkste
hoofdstuk van het boek.
Over het algemeen kan men zeggen dat Van Hauwermeiren een bruikbaar boek
heeft geschreven voor een vrij klein publiek. Een publiek namelijk dat in staat is tot
het schrijven van de in deze recensie geciteerde slecht leesbare zin, en tot het
volgen van Van Hauwermeirens uiteenzettingen daarover. Het boek is vooral
bruikbaar door de vele voorbeelden van begrijpelijk en minder begrijpelijk taalgebruik.
Aan de adviezen zelf heeft men soms niet veel. Wat moet een auteur met ‘Vermijd
woorden die te veel of te weinig specificeren’? Er staan ook adviezen in die
aanvechtbaar zijn, bijvoorbeeld ‘Zet de belangrijkste informatie van de alinea op
een opvallende plaats: dat is vooraan of achteraan’.
Jammer is dat Van Hauwermeiren nauwelijks aandacht besteedt aan zinnen die
lastig kunnen zijn doordat ze voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Een voorbeeld van
zo'n zin is ‘Alleenwonen is slecht voor de gezondheid’. Als uit het verband niet
duidelijk wordt wat de auteur bedoelt staat de lezer voor een aantal vragen; onder
andere voor de vraag of de auteur met ‘alleenwonen’ bedoelt: zonder partner, of:
van iedereen geïsoleerd.

J.H. Maureau
Universiteit van Amsterdam
afd. Taalbeheersing
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Het rijmschap
Je hebt nog van die mooie plekjes in de natuur,
en er zijn onder de vrouwen ware schoonheden,
dit wordt of is een vergelijkings overeenkomst puur,
want de natuur en vrouwen worden vaak aanbeden.
U zult een zondagsdichter niet gauw op raadselachtigheid betrappen. Hij kiest goed
zichtbare onderwerpen, beschrijft die waarheidsgetrouw en kondigt ze ook expliciet
aan. Dit Bergse gedicht heet Vrouwen en de natuur!! en weidt daar dan ook over
uit. Het achtste couplet vertelt ons Golvende duinen, een mooi en rein strand, / een
kabbelende zee en een zwoele wind, / wiegende damesheupen, het smeedt een
band, / die men dikwijls zeer verwonderend vindt!
Wat Ivo al opmerkte, blijkt ook hier: de eerste regels van tekstonderdelen ontstaan
geheel uit inspiratie, zijn dus mooi en worden absoluut niet veranderd; de volgende
regels moeten maar zien dat ze rijmen. De vakman begint liefst achteraan, en soms
moet de amateur dat ook doen - als hij naar een bepaald trefwoord, een naam
bijvoorbeeld, toeschrijft.
De deftige dame in haar liefhebberijpels / Brengt natuurlijk haar stem uit op Ed
Nijpels.
Jan Claasz. Schaap was verstechnisch redelijk geschoold, heeft u gezien. Toch
straalt zijn werk dezelfde argeloosheid uit. Poëtische trucjes en gimmicks zijn hem
vreemd, en hij valt liever dood dan hermetisch, experimenteel, sensitivistisch etc.
uit de hoek te komen. Hij neemt iets waar - 't Gezichte van een hovaardige Meid,
en een sober Man, in regenachtig weder of de gelegentheit van een klomp Aarde
in de lucht te werpen - dat hem tot een Bedenking op brengt; maar eerst licht hij
ons terdege in over de aanleiding.
Ik zag eens (als ik quam gegaan) / Een Schaap met jonge Lamm'ren staan: / Het
Schaap dat wierdt gejaagt (zo 't scheen) / Dies liep het vaardig ginter heen; pas als
het ons alles helder voor ogen staat, komt zijn overpeinzing, altijd wijs, deugdzaam
en vooral godvruchtig.
Op dit gezicht viel in mijn zin, / Dat daar stak deze Leering in: / Godts zoon die is
ons voor gegaan, / Als 't Schaap de Lammers heeft gedaan, en helemaal aan het
eind citeert hij enige relevante bijbelteksten.
Bij hem en bij alle zondagsdichters speelt het universeel inzetbare rijm een grote
rol. Ziet u in een club- of personeelsblad een versregel op -ier, -heid of -aren
uitkomen, dan kunt u veel vertier (plezier), resp. hetgeen ons allen zeer verblijdt en
en dan wil ik u verklaren voorspellen.
Nu laat ik Ivo weer aan het woord (die ons allen zeer bekoort).

H.H. Polzer
•
Kees Fens schreef in de Volkskrant een mooi artikel over De behoefte aan
gemeenplaatsen. Fens zegt (ik parafraseer):
‘Een zondagsdichter vertaalt zijn gevoelens in clichés, zijn particuliere lezer
decodeert die clichés weer tot gevoelens. Originaliteit bemoeilijkt het terugvertalen
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en is daarom uit den boze. De zondagsdichter schrijft voor een gepreconditioneerde
echoput.’
Elles verloor haar geliefde. Zij huurde een halve kolom Gooi- en Eemlander en
liet daar haar vers Mijn sterretje afdrukken: liefst 56 rijmende regels. Een sprokkeling:

Mijn ster, mijn lief is weggegaan, Nooit ben ik hier zo eenzaam blijven staan.
Ik hoop, dat hij die haar nu krijgt, Veel met haar praat en nimmer zwijgt. Dat hij
haar leven maken zal heel fijn, En haar beschermen zal voor zielepijn. Zij heeft al
veel te veel geleden,
Ik hoop dat dat gauw hoort tot het verleden.
Alleen moet ik nu verder gaan,
En voor haar op beide benen blijven staan.
Elles op jacht naar haar echo. Geen radelozer mens dan een zondagsdichter zonder
klankbord. Een full-time poëet wacht naast zijn bundels op aandacht, koopkracht
en begrip van anonieme lezers. Een zondagsdichter schrijft voor intimi, hij weet dat
hij begrip zal vinden en de benodigde aandacht koopt hij desnoods zelf. De
wanhopige Elles kocht 56 regels. ‘Spotlach of schaamrood’, vraagt mijn hovaardige
brein. ‘Geen van beide’, antwoordt mijn kleine hart.

Ivo de Wijs

Heeft iemand hen al iets te eten gebracht?
Het zinnetje hierboven klonk op 18 juli van dit jaar via de mond van een Nederlandse
filmschone uit m'n tv. De rol die deze diva speelde, schreef allerkeurigst ABN voor.
In dat zinnetje is hen meewerkend voorwerp. Nu denkt menige ontwikkelde
Nederlandstalige dat je in dat geval hun moet gebruiken en dat het gebruik van hen
beperkt moet blijven tot twee gevallen: als lijdend voorwerp en na 'n voorzetsel.
Van 't toepassen van deze regels komt in de taalpraktijk volstrekt niets terecht.
Zodra men het voornaamwoord hen gebruikt, loopt men groot risico dat men gaat
‘afwijken’: langdurige waarneming heeft me tot de overtuiging gebracht dat 't aantal
gevallen van ‘fout’ gebruik vrijwel gelijk moet zijn aan dat van ‘goed’ gebruik. Het
heeft dan ook geen enkele zin bij het onderwijs te proberen de leerlingen tot ‘korrekt’
gebruik te brengen.
We kunnen het voornaamwoord hen trouwens best missen, wat al blijkt uit het
feit dat velen ten noorden van de grote rivieren het zelden of nooit in de mond nemen.
En wat het gebruik op papier aangaat: in goed geschreven teksten doet het vaak
hinderlijk ‘boekerig’ aan, o.a. in werk van W.F. Hermans en Kees van Kooten. In de
meeste gevallen kunnen we als persoonlijk voornaamwoord van de derde persoon
meervoud ze gebruiken, zowel voor personen als voor zaken en in vrijwel alle
denkbare grammatikale funkties. Enkele voorbeelden:

Ze (de kinderen) lopen op straat.
Ze (de boeken) liggen op tafel.
Ik zie ze (de kinderen, de boeken).
Ik geef ze (de kinderen) een snoepje.
Ik geef ze (de stoelen) een mooi kleurtje.
Ik reken beslist op ze (de kinderen).
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Willen we er de nadruk op leggen, dan kunnen we hun of het aanwijzend
voornaamwoord die gebruiken, vaak gekombineerd met vooraan-plaatsing in de
zin. Bijvoorbeeld:

Die (de kinderen, de boeken) zie ik wel.
Hun / die (de kinderen) geef ik een snoepje.
Die (de stoelen) geef ik een mooi kleurtje.
Op hun (de kinderen) reken ik beslist.
Als onderwerp van de zin wordt in geval van nadruk zij of die als goed beschouwd:

Zij (de kinderen) lopen op straat.
Die (de boeken) liggen op tafel.
Kinderen die ‘Hun lopen op straat’ zeggen proberen we dat af te leren en
volwassenen die dat zeggen beschouwen we als min of meer vulgaire lieden. Noch
de ene, noch de andere reaktie lijkt me aanbevelenswaardig. Zo'n zinnetje is immers
zo helder als glas? M'n konklusie uit het voorgaande is dat in de derde persoon
meervoud de persoonlijke voornaamwoorden ze en hun toereikend zijn. Het is dan
ook niet nodig om hen ooit te gebruiken en hun als onderwerp te bestrijden of te
minachten.

Jan Berits
oud-direkteur ped. akademie

Taaleconomie
‘Zeg jò, kijk 'ns, kun jij lezen wat daar staat?’
‘O ja, makkelijk. Da's van de PTT. D'r staat: Postcode, gebruik 'm goed.’
‘Dank je. Wat ga jij doen als je van school komt?’
‘Naar de mavo. De havo lukt me toch niet, zeggen ze.’
‘Nou daar voel ik niks voor. Ik wil naar 't vwo. Maar als dat niet gaat, kan 't me
niet schelen naar de havo te gaan. Da's toch ook 'n goeie school.’
‘Nou dag! Tot ziens. Mag ik dat boek van jou nog 'n tijdje houden?’
‘Ja hoor. Je hoeft 't voorlopig niet terug te geven, want ik heb 't de hele week niet
nodig.’
Misschien hebt u zich afgevraagd: wat heeft dit gesprekje nu te maken met
taaleconomie? Heel veel, zoals in 't vervolg zal blijken.
Eerst moeten we de vraag beantwoorden: wat is taaleconomie?
Onder taaleconomie verstaat men het zuinige gebruik van de taal, waarbij weggelaten
wordt wat niet absoluut noodzakelijk is voor het juiste begrip van de taaluiting.
Sommigen zijn geneigd dit als een verarming te beschouwen, maar volgens anderen
is juist het omgekeerde het geval. Taaleconomie geldt niet alleen de syntaxis (leer
van de zinsbouw) maar is ook elders in de taal werkzaam: in de spreektaal worden
klanken weggelaten of geassimileerd, wat vaak niet, soms wel in het schrift tot uiting
komt, lettergrepen vallen weg in woorden die zonder die lettergreep even begrijpelijk
zijn, een enkel woord kan een gehele zin of uitdrukking weergeven, letterwoorden
geven het aanzijn aan afleidingen; ook historisch zijn vele samenstellingen en
samentrekkingen hierdoor beter verklaarbaar.
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Ter wille van de overzichtelijkheid heb ik dit artikel verdeeld in vier paragrafen:
klankleer, buiging, woordvorming en syntaxis. Ik reken dan tot de klankleer
verschijnselen als het wegvallen van uitgangen en samentrekkingen binnen enkele
woorden, die zeker tot een meer economisch taalgebruik hebben geleid.

Klankleer
Verkortingen van woorden in spreeken schrijftaal
In de spreektaal vinden we o.a. de volgende verkortingen: 't (het), 'n (een), 's (des
of eens), 'ns (eens), 'k (ik), 'm (hem), d'r (er of haar), m'n (mijn), z'n (zijn), da's (dat
is). In het schrift komen deze vormen minder voor; de PTT geeft hiervan enige
voorbeelden:
‘Giro, da's makkelijk’.
‘Stuur 'ns een vakantiegroet!’
‘Krabbel 's een vakantiebabbel’.
‘Postcode, gebruik 'm goed.’
In de woorden 's morgens, 's middags, 's avonds, 's nachts is dit zelfs vrijwel de
enige mogelijkheid: bijna niemand zal toch meer voluit ‘des morgens’ enz. zeggen
en men leest dit ook haast nooit meer. En wie zegt nog ‘als het u belieft’? Nee, we
zeggen daarvoor ‘alstublieft’ of familjaarder ‘asjeblieft’. Evenzo wordt ‘wat belieft u?’
ingekort tot ‘wablief?’
Sommigen vinden het niet prettig dergelijke vormen (die ze in de spreektaal zelf
gebruiken) in druk te moeten lezen. Dat ondervond de dichter en wijsgeer J.A. dèr
Mouw (1863-1919), misschien beter bekend onder z'n schuilnaam Adwaita. In 't
voorwoord van z'n onder eigen naam verschenen geschriftje ‘Het absoluut idealisme’
(plm. 1905) merkt hij op:
Terwijl dit boek gedrukt werd, vroeg me de heer Sijthoff mijn natuurlijke schrijfwijs
et, 'n, 'r, m'n, de enz. te veranderen in de tot nog toe gebruikelijke het, een, haar,
mijn, den, enz. Hoewel ik het jammer vind, dat een wetenschappelijk boek niet in
beschaafd spreekhollandsch verschijnt, meen ik geen recht te hebben onvriendelijk
te zijn tegenover mijn vriendelijken uitgever.’
Historisch beschouwd zien we sommige woorden ingekort uit andere al dan niet
nog voorkomende woorden. Zo is krant ontstaan uit courant (nog gebruikelijk, vooral
in krantnamen), pruik
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uit paruik, krent uit carente of corinthe (naar de plaats van herkomst), kleur uit 't
Franse couleur, kraal uit koraal, prei uit porree, fret uit foret of furet, bril uit beryl. Zo
zegt men meestal ook kaptein in plaats van kapitein en ofsier in plaats van officier.
In sommige woorden is in de uitspraak en vaak ook in 't schrift 'n d tussen klinkers
weggevallen. Bekende voorbeelden zijn: weer (uit weder), neer, leer, kleren. In
samenstellingen met deze woorden is echter de d meestal gehandhaafd: wederzijds,
wederkerig, nederlaag, lederwaren, klederdracht. Maar weer wel samentrekking in
kleermaker, zonder kleerscheuren.
Behalve in de genoemde voorbeelden zien we het ook in 'n woord als ‘broer’. De
vorm ‘broeder’ wordt alleen bij bepaalde gelegenheden gebruikt, b.v. in kerkdiensten
of in maçonnieke loges. De vormen ‘moer’ voor moeder en ‘vaar’ voor vader worden
evenwel voor mensen als plat beschouwd. Voor dieren geldt dit niet: 'n moervos is
'n wijfjesvos. Vroeger was dit anders: men noemde De Ruyter en anderen wel
‘bestevaar’ zonder oneerbiedig te zijn. We kennen ook nog Thomasvaar en Pieternel,
en zeggen van iemand dat hij 'n aardje naar z'n vaartje' heeft.
In poëzie komen dergelijke samentrekkingen meer voor dan in de omgangstaal.
Daar vinden we b.v. leêr voor ladder, zaâl voor zadel (b.v. in ‘De moeder’ van Geerten
Gossaert: ‘Hij sprak en zeide in 't zaâl zich wendend’), veêl voor vedel, bronaâr voor
bronader (o.a. bij Vondel), voorboôn voor voorboden (H. Roland Holst). Vooral in
oudere psalmvertalingen en kerkgezangen komt dit vaak voor: genegenheên, treên,
gebeên (voor gebeden, rijmt op heen), doôn (voor doden, rijmt op zoon), goôn (voor
goden, rijmt op toon), aâm voor adem, boôm voor bodem (vergelijk ook de
uitdrukking: botertje tot de boôm). Daarentegen behoren ‘voer’ voor voeder en ‘boel’
voor boedel tot de gewone omgangstaal.
Vooral op het einde van woorden treffen we dit verschijnsel aan: ‘blij’ voor blijde
(maar wèl: blijdschap). Beets schrijft in de Camera Obscura:
‘Hoe zalig, als de jongenskiel nog om de schouders glijdt! Dan is het hemel in de
ziel, en alles even blijd.’
De volledige vorm vinden we bij A. Pierson: ‘Droef en nochtans blijde.’ En in
West-Friesland kent men de uitdrukking: ‘Ik was zo bloid als blik.’
(wordt vervolgd)
W.B. Rombouts
Den Haag

De uitspraak van -gie
Dat we in het taalgebruik nogal eens inconsequent zijn, is iedereen wel duidelijk
lijkt me. Ik betrap mezelf er ook nog wel eens op en besef dan dat ik eigenlijk op
mijn taalgevoel afga (in de fatsoenlijke betekenis van het laatste woord, want je
moet soms uitkijken voor in dubbelzinnigheid gevatte lieden!).
Trouwens, hoe is dat gevoel voor taal ontstaan? Naar mijn ‘gevoelen’ op school
en thuis en door veel te lezen. Gevoelens is ook weer zo'n woord, waarvan je je
kunt afvragen of het - anders dan samen met het geijkte bijvoeglijk naamwoord
‘gemengde’ - wel in het meervoud kan worden gebruikt.
Het lijkt misschien gek of onredelijk, maar ik hoorde voor t.v. en radio de laatste tijd
nogal eens het woord ‘chirurgie’ uitspreken als: ‘sjierursjie’, wat mij mateloos ergerde.
Hoewel ik niets tegen bekwame chirurgen heb, vroeg ik mij toch af, of het uit
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(‘elitaire’?) aanstellerigheid voortkwam of uit gemakzucht in het stembandgebruik,
omdat aan het begin van het woord de ch(i) ook al ongeveer als sj(ie) wordt
uitgesproken. Maar chirurgijn was toch ook altijd met een g? En het is toch ècht niet
(alleen) aan Zuidnederlandse invloeden toe te schrijven, lijkt mij.
Nu dacht ik, we zeggen toch ook: magie, lethargie, metallurgie, liturgie enz.
duidelijk met een g, maar - en daar komt het - het zoveel geuite begrip energie wordt
vrijwel door iedereen wel (degelijk?) met de sj-klank uitgesproken. Is dàt misschien
dan minder (pardon: niet) juist? Hoewel het niet direct met de uitgang -gie heeft te
maken, hoor ik ingenieur zowel met g als met sj uitspreken. Is dit misschien
streekgebonden? Bijvoorbeeld in het zuiden des lands meer sj dan ‘boven de
rivieren’? Vergelijk ook eens: ingenieur - genie; genereus - genant. Een woord als
ingenieur is toch evenals generaal van Franse origine?
Maar nu verder over -gie. Het wordt een lachertje als we de volgende zin eens
met de sj-toepassing zouden lezen:
‘Naar analogie van de uitspraak van bijvoorbeeld: psychologie en van allerlei andere
wetenschappelijke takken als: -agogie en -ologie vind ik - als was het een allergie
van mij - het “dus” “onlogies” om chirurgie net als energie uit te spreken, hoewel de
laatste twee begrippen soms nauw met elkaar verwant raken, maar wie spreekt
zonder enige demagogie het ware woord hier eens over uit?’
Zelfs monarchie en hiërarchie zeggen we met een g! Zouden we dan (consequent)
ook niet onze energie met een g moeten bewaken?
Wanneer en waar wordt (behoort) nu de g in -gie als g (te worden) uitgesproken
en wanneer als sj? Maar bedenk daarbij ook nog even(-)wel: In Onze Taal van
oktober 1981 staat:
‘Taal is geen wiskunde. De gebruiker beslist.’ Ja, maar welke...?
Redactie, ik ben benieuwd naar reacties van leden van ons genootschap; misschien
wordt het een red-actie van genoten, waarvan weer kan worden genoten.

J. de Jong, Den Haag
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Spijkers op Laag Water
Het heeft prof. Brachin, Parijs, getroffen dat in twee door hem op p. 101 van het
september-nummer geciteerde zinnen het werkwoord verliezen vervoegd wordt met
zijn. Volgens hem eist een der geciteerde zinnen vervoeging met hebben. Daarover
zal bij de lezers van O.T. geen verschil van mening bestaan. Hij valt echter over nog
iets anders. De eerste der geciteerde zinnen luidt:
Daarna heb ik haar nooit meer gezien en ook de vriend ben ik uit het oog verloren.
Als je in het tweede deel van deze zin nog eens nooit toevoegt, wordt een constructie
met zijn onmogelijk. Hoe zit dat? wil prof. Brachin weten. Velen zullen prof. Brachin
kunnen helpen, maar één moet het doen.
Welnu, verliezen behoort met enkele andere werkwoorden (wandelen, volgen,
zwemmen, enz.) tot een groep die nu eens met hebben, dan weer met zijn vervoegd
worden, al naar de betekenis waarin zij gebruikt worden. Worden zij duratief gebruikt,
d.w.z. drukken zij het verrichten van een handeling uit die enige tijd in beslag neemt,
dan eisen zij hebben; geven zij een soort overgang van de ene toestand in de andere
aan, dan worden zij met zijn vervoegd. Voorbeeld: Gisteren heb ik op de wandeling
mijn mes verloren.
En het antwoord op de vraag: Heb je dat mooie mes nog, dat je op je verjaardag
gekregen hebt? kan luiden: Nee, dat ben ik tot mijn spijt verloren. In de eerste zin
wordt verliezen blijkbaar als een (negatieve) handeling beschouwd, in de tweede
heeft de spreker zich verzoend met de nieuwe toestand; aan het verliezen zelf
bewaart hij misschien niet eens de herinnering meer.
Maar nu de functie van dat nooit. Dit uit het oog verliezen moet zonder de geringste
twijfel worden opgevat als een handeling: de spreker houdt als het ware voortdurend
de persoon in kwestie in de gaten: verliezen drukt hier een handeling uit en dient
dus uitsluitend met hebben te worden vervoegd.
Overigens: een langjarige ervaring als leraar heeft mij geleerd dat het gevoel voor
dit vrij subtiele verschil vooral bij onze leerlingen niet bijster sterk (meer) is. In mijn
loopbaan heeft, geloof ik, een leerling mij nooit toevertrouwd dat hij zijn boek vergeten
had. Hij was altijd vergeten dat het heb vergeten moet zijn.
Mij laat, figuurlijk gesproken, de vlotte typiste van Sj. van den Berg (eveneens p.
101) ook niet los. Ik geloof dat weinigen van een vlot typiste zullen spreken indien
zij denken aan het ‘bepotelen’ van de schrijfmachine. Die vlotheid komt pas tot haar
recht als de kap over de schrijfmachine is neergedaald maar dan is ze een vlotte
typiste geworden. Het is zoals de heer Van den Berg zegt: er zijn bij dit grillig
taalgebruik geen regels te geven. Te jeugdige personen vallen er volgens hem
buiten - buiten de korte vorm, wel te verstaan - maar een jeugdig persoon gaat
volgens mij weer wel. Of er verschil is met een jeugdige persoon kan ik niet uitmaken.
Het blijft moeilijk, maar boeiend is het wel.
•
En dan zijn er nog de germanismen, terug van weggeweest. J.J. van Raalte, op p.
99 ditmaal, is lief voor ze. Hij wijst er terecht op dat ze ‘in het begin algemeen als
verwerpelijk worden beschouwd, maar dat zich (...) in een aantal gevallen geleidelijk
een proces van aanvaarding voltrekt’. Een interessant voorbeeld daarvan vindt hij
afbouw, in de betekenis van: geleidelijke vermindering (van een organisatie,
subsidieregeling, enz.). Nu bevindt afbouw zich bij mij nog geheel in het stadium
van verwerpelijkheid, en wel wegens een criterium dat de heer v. R. niet noemt,
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maar dat toch vermeld had dienen te worden. Trouwens, het belangrijkste criterium
noemt v. R. ook niet: is het aan het Duits ontleende woord gevormd op een manier,
strijdig met het grammatisch karakter van het Nederlands? Dat is hier niet het geval,
maar het eerste criterium verzet zich heftig tegen afbouw. Dat criterium is: kan het
ontleende woord door zijn betekenis verwarring stichten? Zoals dat het geval is bij
het uit het Duits vertaalde regelmatig, in het Nederlands vaak gebruikt als geregeld
bedoeld wordt. Het antwoord is een volmondig ja, want wie het tegenkomt denkt
het eerst aan voltooiing, bijna het tegengestelde. Hadden we een ander woord tot
onze beschikking, dan zou afbouw geen kans maken. Maar dat is er nu juist niet
en dat is een punt voor de heer Van Raalte. En nu maar hopen dat iemand spoedig
met een mooie vondst voor de dag komt.
De Tweede Kamer werkt hard: voor de ene regeling na de andere wordt haar
aandacht gevraagd. Dat geeft de leden volop gelegenheid voor radio en t.v. hun
mening te spuien over het vorliegende, pardon: voorliggende wetsvoorstel, de
voorliggende regeling. Op welke andere regeling ze vóór liggen, laten zij in het
midden.

D. de Vries

Woordmensen (3)
Woordmensen in samenstellingen, zoals plimsollmerk, zijn er vrij veel.
Sommige zijn wat obsoleet geworden zoals:

baileybrug, de militaire vakwerkbrug, in 1940 ontwikkeld door Donald Coleman
Bailey. Ouderen kennen de brug nog wel. Hij is in de tweede wereldoorlog in grote
hoeveelheden en met succes gebruikt, ook in ons land, dat er na de oorlog op
sommige plekken erg mee geholpen is.
daguerreotypie, het lichtbeeld in de primitieve fotografie op zilveren platen volgens
het procédé dat in 1837 ontdekt werd door de Fransman Louis-Jacques Mandé
Daguerre (1787-1851).
Dalcroze euritmie of -methode, wordt er nog aan Dalcroze gedaan? De grondlegger
van de ritmische gymnastiek was Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950), die eigenlijk
E. Jakob heette.
Gebruikt u nog weleens hoffmanndruppels (een mengsel van drie delen gewone
alcohol en één deel ether tegen nerveuze opwinding)? Ik denk niet dat hij het woord
psychofarmacon al kende, de Duitse arts en hoogleraar Friedrich Hoffmann
(1660-1742), die, getuige zijn lange leven, zelf ook baat bij zijn druppels moet hebben
gehad. Wij nemen de alcohol trouwens niet meer in druppels tot ons.
En ziet u nog weleens een sandwichman lopen, iemand met een advertentiebord
op zijn rug en borst? Een sandwich eet u wel, twee dunne sneetjes brood met vlees
of kaas ertussen. Genoemd naar John Montagu, graaf van Sandwich (1718-1792),
een hartstochtelijk kaartspeler, die zich, naar men zegt, om het spel niet te hoeven
onderbreken, het voor de maaltijd bestemde vlees tussen twee sneetjes brood liet
opdienen.

Jan J. van Herpen
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Variëteit en variété
De heer Sj. van den Berg vermoedt dat ik mij in het juni-nummer vergiste, toen ik
veronderstelde dat ‘figuur’ meer en meer uitsluitend het-woord ging worden. Ik zou
mij hebben laten misleiden door vormen als een groot jager. Hij kan mij geloven als
ik hem de verzekering van het tegendeel geef. Het weglaten van de buigings-e in
uitdrukkingen als een groot man tegenover een grote man is een verschijnsel dat
niet onopgemerkt aan mij is voorbijgegaan, al zal ik het nooit over ‘een groot figuur’
hebben in de gevallen waarin figuur een de-woord is. Ik had wel degelijk het oog
op ‘genusverschuivingen’.
En met ‘groot figuur’ zijn we meteen aangeland in het vraagstuk tot welks bespreking
de heer Jongkees in het meinummer de eerste stoot gaf. Waarom zeg ik wel: een
groot man, een groot schrijver, maar niet: een groot figuur, een groot ster? Omdat
figuur en ster niet in de eerste plaats persoonsaanduidingen zijn? Is een snel werker
iets anders dan een snelle werker, een waarnemend voorzitter iets anders dan een
waarnemende voorzitter?
De grammaticus Van den Toorn vermoedt dat de stijl hier een rol speelt, hetgeen
aansluit bij de raad in Renkema's ‘Schrijfwijzer’: vertrouw op uw gevoel voor
welluidendheid en ritme. Rijpma-Schuringa-Van Bakel noemt gevallen als een
geweldig jager en een groot zangeres onregelmatig, maar men is het erover eens
dat dergelijke vormen een bijzondere betekenis hebben. Ongetwijfeld bedoelen we
met een groot man iets anders dan met een grote man. Maar overigens zit er, zoals
de heer Van den Berg opmerkt, zo weinig lijn in, dat aan algemene regels niet te
denken valt.
De heer Jongkees vraagt zich af, of bij b.v. ‘het grensverleggend onderzoek’ de
buigings-e vaak wordt weggelaten doordat men, onbewust, het bijvoeglijk(e)
naamwoord als een bijwoord ziet: het is immers een werkwoordsvorm? Dat is precies
wat de heer Van den Berg betoogt, maar ook hij moet uitzonderingen aanvaarden.
Zaalberg komt, in zijn ‘Taaltrouw’, op geheel andere gronden ook tot het vermoeden,
dat het adjectief als een adverbium wordt aangevoeld, maar dat betreft dan de ‘vaste
verbindingen’ als de algemeen secretaris, waarvoor hij weinig sympathie blijkt te
hebben.
Weinig ruimte dus voor duidelijke regels; wèl gelegenheid voor verschil van inzicht.
Tot de belangwekkende opmerkingen van de heer Van den Berg behoort: het e-loze
adjectief na het onbepaald lidwoord en vóór een de-woord kan alleen bij
persoonsnamen voorkomen. Bij de stellende trap, ja, maar bij de vergrotende?
Paardekooper acht makkelijkere sommen ‘moeilijk’ en noemt de e-loze comparatief
de voorkeurvorm. En Rijpma-Schuringa-Van Bakel stelt dat de vorm op -e ontbreekt
onder meer in de vergrotende trap van twee- of meerlettergrepige woorden. Dit
verklaart de uitgebreider taak waarnaar de heer Jongkees verwees, en het speelt
ook bij het-woorden: het onwelwillender gedrag, het bereikbaarder doel.
De heer Van den Berg constateert, dat de wat gemeenzamer
persoonsaanduidingen een -e vereisen: een geschikte kerel, een beroerde vent. Ik
geloof daarbij te kunnen aansluiten met de gedachte, dat de -e vaker wordt
weggelaten in de schrijf- dan in de spreektaal.
•
De heer Erik Slagt in Den Haag zendt ons enige knipsels die de moeite waard zijn.
In een daarvan prijst een autofabriek haar produkt aan vanwege zijn probleemloze

Onze Taal. Jaargang 51

inparkeerbaarheid. Dat ontsluit de deur voor ‘inrijdbaarheid’ en ‘oninrijdbaarheid’
van een straat met eenrichtingsverkeer en ‘inslaanbaarheid’ of ‘oninslaanbaarheid’
van een zijweg. Hoe bedenken ze 't!
En volgens een ander knipsel moet een woonwijk beschermd worden tegen
verkantorisering. Waarom zouden spraakmakers van deze soort halt houden voor
‘vereetkamerisering’ van een vertrek of ‘verakkerisering’ van een stuk heidegrond?
Is B. en W. een hij of een zij of zijn ze zij? vraagt deze correspondent vanwege het
derde knipsel, dat onder meer zegt: ‘B. en W. had de onderwijzeres een dienstverband
onthouden omdat hij liever een manlijke kostwinner wilden benoemen.’ Uit deze
schizofrene zin blijkt dat de journalist het ook niet wist. Voor mij blijven B. en W.
burgemeester en wethouders, een meervoud.
•
Omdat ik zo vaak voor ongerept ‘in tact’ lees, vroeg ik in het mei-nummer: wat
betekent ‘uit tact’? De heer J.M. de Bruyn in Hengelo herinnert me eraan, dat ‘in
tact’ wel bestaat in de betekenis ‘in de maat’.

M.C. Godschalk

Een dramatisch drama...
Kort geleden speelde zich, ergens in Nederland, een gebeurtenis af die je met de
woorden van deze titel zou kunnen aanduiden. En de meeste Nederlanders zouden
de beide woorden anders opgevat hebben dan ze bedoeld zijn. Wat gebeurde?
Een arts schreef iemand een medicijn voor en zei daarbij dat het medicijn een
dramatisch effect zou hebben. De timide patiënt vroeg niet naar de betekenis, maar
ging naar huis, zocht in een woordenboek naar de betekenis van ‘dramatisch’, schrok
en belde de dokter op. Deze antwoordde dat hij bedoeld had, dat het medicijn een
goede uitwerking zou hebben. Het gebruik van deze letterlijke betekenis van het
woord ‘dramatisch’ was voor hem gewoon en hij had het meegebracht uit zijn
geboortestreek, de omgeving van Rotterdam.
Toen ik dit verhaal hoorde, heb ik in alle mogelijke woordenboeken gekeken om
te zien of deze betekenis van ‘dramatisch’ ergens vermeld wordt, maar tevergeefs.
Mijn verzoek aan de lezers van Onze Taal is dus het volgende: Willen degenen
die deze betekenis kennen, reageren en daarbij vermelden
a. waar ze geboren en getogen zijn?
b. of ze het zelf gebruiken, gebruikt hebben of dat ze het van anderen gehoord
hebben?
c. of ze nog andere betekenissen kennen, die afwijken van de gewone
Nederlandse, nl. aangrijpend, min of meer tragisch?
Als de antwoorden iets opleveren, zal ik in een ander nummer van dit tijdschrift
verslag uitbrengen.

Jo Daan
Barchem
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Het gezegde & co.
Nederland is een exporterend land. Chocoladehagelslag bijvoorbeeld voeren wij
uit, zij het onvoldoende om de economische crisis het hoofd te kunnen bieden. Het
buitenland is begerig naar onze hagelslag, en is bereid daar goed geld voor te
geven. Dat laatste is maar een veronderstelling mijnerzijds. Wel een redelijke
veronderstelling, want was het anders, dan zou het gauw afgelopen wezen met
onze neiging hagelslag over de grenzen te dragen. O, denk niet dat dit allemaal zo
eenvoudig is. De uitvoer van chocoladehagelslag kent zo zijn problemen.
Bijvoorbeeld: leg in een andere taal uit, hoe het pakje geopend moet worden. Aan
de zijkant steekt een lipje uit, met daarop een pijl die de verkeerde kant heenwijst.
Dan volgt onder elkaar: hier openen, pull here, tirez doucement. Dit lijkt me correct.
Maar juist daardoor lijkt er veel te leren over de landsaard.
In de eerste plaats wordt Engels- en Frans-sprekende gebruikers van hagelslag
gezegd dat ze moeten trekken (pull, tirez), Nederlandse gebruikers niet (openen).
Huet, W.F. Hermans, Kousbroek en al diegenen die buitenlandse cultuur altijd beter
vinden dan de onze, zouden er hier op kunnen wijzen dat beschaafder volkeren
inderdaad zó hun doosje hagelslag openen. Dat voor Nederlanders daarentegen
de mogelijkheid open moet blijven, op de aangewezen plaats een duim naar binnen
te duwen, of met een botte schaar een gat te boren. Maar 't is anders, dunkt me.
Wat voor Nederlanders vanzelf spreekt, moet Engelsen en Fransen blijkbaar met
zoveel woorden gezegd worden. Dat van allen zonder onderscheid gevergd wordt
tegen de pijlrichting in te openen, is een stukje Europese integratie.
Even boeiend vind ik dat Franse doucement. Maken de Fransen hun pakje hagelslag
voorzichtiger open dan wij? De taal is gans het volk, een spiegel van het denken,
zo klaar als koffiedik. We kunnen met dezelfde feiten ook het omgekeerde aantonen:
tegen Fransen moet je expliciet zeggen hun doosje hagelslag vooral zachtjes te
openen, anders ratsen ze dat lipje eraf en vliegt de hagel over tafel.
Welke redenering is nu goed? Geen van beide. Dit is een lange inleiding; nu de
kern: een artikel van Heldring in NRC/Handelsblad en een brief van mr. Kolfschoten.
Wat is er gebeurd? Schillebeeckx heeft de Erasmusprijs gekregen. Niet om z'n
prachtig taalgebruik, maar om z'n theologie. Over die theologie wordt verschillend
gedacht. Zowel binnen als buiten Nederland ondervindt Schillebeeckx naast veel
lof veel verzet. Veel theologen en niet-theologen vinden zijn werk zeer origineel en
inspirerend, anderen vinden het een gevaar voor de R.K.-kerk. Zo gaat dat, met
iemand die echt iets belangrijks te zeggen heeft. Maar Schillebeeckx schrijft een
beroerd soort Nederlands.
Nu Heldring (NRC 24 september, 1982), en ik voldoe hiermee gaarne aan het
verzoek van mr. Kolfschoten de kwestie hier te signaleren:
‘Iemand die zo zondigt tegen zijn eigen taal, ja tegen taal in het algemeen,
verdient geen culturele prijs, al zijn zijn gedachten nog zo subliem. Maar
als het waar is dat de taal de spiegel is van iemands denken, dan moeten
we aan het laatste ook gaan twijfelen. Bovendien - en dat is misschien
nog het ergste - verraadt hij, door zo te schrijven, in feite een minachting
voor de lezer.’

Onze Taal. Jaargang 51

het waar is, dat de taal een spiegel is. ALS het NIET waar is, d.w.z. als iemands
taalgebruik en theologische werk niet zo simpel samenhangen, zakt Heldrings
redenering als een pudding in elkaar. Want dan zouden we voortaan aan iedere
prijs (best geklede vrouw van 1982; staatsman van het jaar; record paalzitten) de
voorwaarde moeten verbinden: mits de winnaar behoorlijk Nederlands schrijft.
Heldring heeft alleen gelijk ALS er zo'n verband bestaat tussen iemands denken en
zijn taal. Heldring had kunnen weten dat omtrent die relatie beslist onvoldoende
bekend is om zo hoog van de toren te blazen. Met eventueel recht (dus ook zonder
-) zou men kunnen zeggen dat Schillebeeckx nu juist een voorbeeld is dat blijkbaar
een internationaal befaamd theoloog een krakkemikkig taalgebruik kan vertonen.
En het ergste is zijn laatste zin. Die laatste zin is alleen maar waar, als
Schillebeeckx tot beter in staat is. Hij kan het dan wel, maar minacht nu eenmaal
zijn lezers... De tweede veronderstelling is zonder meer onwaarschijnlijk. Heldring:
tirez doucement.
•
Verhuisd: de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), van Plantsoen
41-45, Leiden, naar: Matthias de Vrieshof 2-3, Witte Singel/Doelen, Leiden.
Postadres: postbus 9515, 2300 RA Leiden. Nieuwe telefoonnummers: (071) 148333
(voor de kleine boodschappen) en (071) 141648 (voor de grote boodschappen).
ALS

•
Verhuisd: het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, van de
Juffrouw Idastraat, naar: Prinses Irenepad 10, 2595 BG Den Haag. Postadres:
postbus 90515, 2509 LM Den Haag. Telefoon: (070) 471114. Prinses Irenepad???
Jawel, bij de nieuwe Koninklijke Bibliotheek in, naast het Centraal Station.
•
De Esperanto Voorlichtings- en onderwijsdienst is gevestigd aan de Leidsevaart
52, 2114 AD Vogelenzang; tel. (02502) 6332 (na 19.00 uur).
•
Koopt u ook uw aardappels wel eens in de supermarkt, in van die plastic zakken
met luchtgaatjes? Toch eens kijken of ook bij u Laurens Janszoon Coster daarop
staat afgebeeld. Een brok cultuurspreiding waar het nieuwe kabinet wel een eind
aan zal maken.
•
We zetten de inventarisatie van ezelsbruggen voort, gesteund door vele vriendelijke
lezers. De allerbekendste hebben voorrang. Eerst een zin die de verdienste heeft
van alle letters van ons alfabet minimaal één keer te hebben: ‘The quick brown fox
jumps over the lazy dog’. Waar het goed voor is, weet ik niet, maar mooi is 't wel.
Beginnende varensgasten hebben altijd moeite met het onthouden van bakboord
en stuurboord. Plus de onzekerheid aan welke kant het rode, aan welke kant het
groene licht zit. GRAS helpt: Groen Rechts aan Stuurboord. Of in natuur- en
scheikunde: KNAP, kathode negatief, anode positief. Uit juridische kring vernamen
we: BARRADAZ, een simpel middel om te onthouden waar in Nederland zich
rechtbanken bevinden (een in elk der provinciehoofdsteden, alsmede in Breda,
Alkmaar, Rotterdam, Roermond, Almelo, Dordrecht, Amsterdam en Zutphen).

J.M. van der Horst
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Van Woord tot Woord
Over appels en zo
De tijd van het zomerfruit is voorbij. Er zijn nauwelijks aardbeien meer, maar appels
zijn volop te krijgen. Bijvoorbeeld de Schone van Boskoop, die in de volksmond
goudrenet of goudreinette genoemd wordt. Renet is ontleend aan het Frans. Al in
16e-eeuwse dokumenten staat de pomme de renette vermeld. Later verschijnen
de spellingen rainette en reinette. Een reinette moet een verkleiningsvorm bij reine
(= koningin) zijn. Volgens mijn Franse etymologische woordenboek werd het woord
reine en afleidingen ervan vaak gebruikt als naam van hooggeschatte vruchten en
planten. Jan de Vries daarentegen zegt in zijn woordenboek, dat renet waarschijnlijk
een afleiding is van de riviernaam Rijn. Pas later zou het woord door volksetymologie
met reine in verband zijn gebracht.
In april schreef ik iets over een andere appel, een appel die juist in de eerste
maanden van het jaar veel wordt verkocht. Afgaande op mijn taalkundige intuïtie
noemde ik die appel lombard en meende ik dat het meervoud lombards luidde. Fout,
naar later bleek. De volgende dag al zag ik bij de groenteboer de naam Lombarts
(Calville) staan. Eerst hield ik nog rekening met een mogelijke spelfout. Ik vroeg
aan een paar collega's, vrouwelijke linguïsten, hoe zij die appels zouden spellen.
Beiden zouden het met een -d- doen. Maar ik bleef twijfelen en belde het
Voorlichtingsbureau voor de Voeding. Daar kon men mij wel inlichtingen geven over
de spelling (met een -t-), maar niet over de herkomst van het woord. Ik werd naar
twee andere instanties verwezen, maar vóór ik die had geschreven hadden enkele
lezers van Onze Taal mij al uit de nood geholpen.
De appel is vernoemd naar de Brabantse kweker Pierre Lombarts die deze soort
in het begin van de eeuw heeft ontwikkeld. Mijn dank aan H.M. Heybroek uit
Wageningen en Jacques Lombarts (een achterkleinzoon van bovengenoemde
kweker) uit Oisterwijk.
O. Wiersma uit Bennekom vergelijkt in het juni-nummer (blz. 71) de schrijfwijze
lombards voor Lombarts met Golden Liesje(s) voor Golden Delicious. Deze
vergelijking lijkt me een beetje mank te gaan. Lombards had ik als meervoud opgevat
waarvan ik de enkelvoudsvorm lombard afleidde. Iets dergelijks is in onze taal
gebeurd met cyclaam. Oorspronkelijk was het enkelvoud cyclamen en het meervoud
cyclamens. De -en van cyclamen werd echter als meervoudsuitgang gezien en zo
kon zich een nieuw enkelvoud cyclaam ontwikkelen. In het Afrikaans heeft eenzelfde
verandering zich voorgedaan bij vark uit varken. Mijn spelwijze lombards betekende
dus niet zomaar het vervangen van een -t- door een -d-, maar had ook het creëren
van een nieuwe woordvorm tot gevolg. Bij Golden Liesjes ligt de zaak heel anders.
Mij was trouwens de benaming Gouden Liesjes beter bekend. Hier is geen sprake
van een gewone verkeerde spelling, maar van een klassiek geval van
volksetymologie: verandering van de woordvorm door associaties met klankverwante
woorden, waarbij begripselementen geen rol spelen (categorie 1 voor degenen die
mijn artikeltjes in dit blad over deze materie hebben gelezen).
Ik houd het deze keer bij fruit. Op blz. 79, in het juni-nummer, heb ik over aardbeien
en andere beien geschreven. Ik citeer nog even een paar zinnen uit dat stukje:
‘Straw- (= stro) in straw-berry is wat minder eenvoudig te duiden. In een Engels
etymologisch woordenboek staat dan ook: “The reason for the name is unknown”.’
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Talloze reacties heb ik op deze passage gekregen. Nou ja, talloos: negen. Alle
komen ze ongeveer op hetzelfde neer. Zowel in Engeland, Oostenrijk als in
Nederland was/is het gebruikelijk dat er bij het telen van aardbeien stro tussen de
rijen wordt aangebracht om rotting te voorkomen en aanraking van de vrucht met
gronddeeltjes tegen te gaan. Zo kan de aardbei op een bed van stro rijpen. De
schrijvers van de Oxford Dictionary of English Etymology en van de Concise Oxford
Dictionary zijn/waren dus duidelijk niet zo goed op de hoogte met sommige gebruiken
in de land- en tuinbouw. Maar ja, een woordenboekmaker kan ook niet alles weten.

Marlies Philippa
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[Mededeling]
□□□□□
■ In het mei-nummer van het overigens onvolprezen tijdschrift voor taalwetenschap,
Glot geheten, vinden we de volgende zin van de hand van auteur Taeldeman: Op
de bevruchtigende interaktie van dialektografie en sociolinguïstiek heb ik al vroeger
de nadruk gelegd, maar het mag nog wel eens herhaald worden enzovoorts. ■ Als
dit soort taalgebruik de vrucht is van interdisciplinair onderzoek, dan doe ik nog
liever aan zelfbevruchtiging. ■ B.R. van der Steenhoven uit het Groothertogdom
Luxemburg meldt naar aanleiding van mijn opmerking over dumpshop in het
september-nummer dezes, dat er nog meer woorden zijn die Engels lijken maar het
in wezen niet zijn. Als voorbeelden noemt hij tea room, lunch room, smoking, jack,
footing, so long, a detective, a dancing, a five o'clock. ■ Eerlijkheidshalve moet ik
zeggen dat ik met sommige voorbeelden geen raad weet. Het zal aan mijn gebrek
aan educatie liggen, maar ik heb het nooit over een five o'clock, noch hoor ik iemand
in mijn kennissenkring erover spreken. Ook van een footing had ik tot dusverre niet
gehoord. Verder lijkt het mij onwaarschijnlijk dat so long zomaar vanzelf in het
Nederlandstalige brein is opgekomen. Er bestaat een door een Engelstalig persoon
gezongen Engels liedje dat als titel heeft So long goodbye. ■ Zou het kunnen zijn
(ik vraag dit in alle oprechtheid en nederigheid) dat de Nederlander ten onrechte so
long hier als een equivalent van goodbye zag? Gaarne uw mening hierover zo u er
een heeft op dit gebied. ■ O. Emanuel, pseudoniem van een onbekend te blijven
wensende apotheker te Gouda, stelt dat het mannelijk van ega niet ego, maar egus
dient te zijn. Akkoord, maar dan wel eegus natuurlijk. ■ Met bewonderenswaardige
consequentie leidt O.E. af dat het mannelijk equivalent van opa opus hoort te zijn.
Dit alles naar aanleiding van een opmerking in een eerder verschenen nummer. ■
In een andere brief gaat dezelfde O.E. in op mijn problemen in het september-nummer
met de lengte van een kwartier. Via een betoog over de schijngestalten van de maan
signaleert hij de ongerijmdheid dat de volle maan als tegenhanger geen lege, maar
nieuwe maan heeft. Een eigenschap, vervolgt hij, die ze gemeen heeft met de
halfvolle melk. ■ Dat laatste begrijp ik niet. Het tegenovergestelde van halfvolle melk
is toch niet halfnieuwe melk? Hoewel, het zet me wel aan het denken. ■ Van Agt is
dus weg. Op het ogenblik dat u dit leest is het voor u oud, of misschien al weer
achterhaald, nieuws. Maar voor mij, op het moment van tekstproduktie is het bericht
kersvers. ■ Een van de meest becommentarieerde politici van onze tijd, was hij dit
niet op de laatste plaats door zijn taalgebruik, somtijds innoverend, andermaal
schalks archaïserend, en immer het vermoeden van een niet al te ver verwijderde
preekstoel scheppend. ■ Mèt hierboven vermeld voorgenomen vertrek van onze
eerste niet-koninklijke burger, wijdden natuurlijk alle dagbladen de nodige
beschouwingen aan hem als zodanig en zijn evenmin koninklijke kroonprins Lubbers.
■ Speciale aandacht verdient de beschouwing die de Volkskrant aan Lubbers wijdde
en niet in laatste instantie door de taal die mede door Van Agt Zelf geïnspireerd
leek, getuige het gebruik van het werkwoord getuigen in dat stuk. Lubbers (...),
maatschappelijk bezig als ondernemer, zoals de Industriebond NVV getuigde. Ook
de homofiel is een mens, getuigde Van Agt tegen zijn conservatieve achterban. Zij
(= de socialisten) applaudiseerden (...) als gekken (...) toen Den Uyl van hem ( =
Lubbers) getuigde. U ziet, er wordt heel wat afgetuigd in dit artikel. En dat binnen
het bestek van een paar centimeter ‘teksts’. Wat betekent getuigen hier anders dan
gewoon zeggen of spreken? ■ Laat de onderhavige redacteur daar maar eens van
getuigen. ■ En wat kunnen we er meer over zeggen? Voor de semantiek van het
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verbum getuigen staan ons geen andere bronnen ter beschikking dan de gevestigde
woordenboeken en de tekst van Herman van Veen die in de jaren zeventig
ongetwijfeld ooit een prijs moet verworven hebben wegens de hoogste totaalscore
van onbenulligheid en pretentieuzigheid: getuigen zijn zelden helden, echte helden
getuigen zelden. ■ Hoe het ook zij, niet wiser and sadder (Dit is toch wel goed
Engels, hoop ik?) maar vrolijker en dommer dan ooit, zetten wij een punt achter dit
laatste vierkantje van november.

P.C.U.d.B.
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[Nummer 12]
Kindertaal
Kinderen leren op school bijzonder veel, maar de grootste prestatie verrichten ze
voor hun zesde levensjaar: ze leren hun moedertaal. Hoe dit gebeurt, is een groot
raadsel.
Een kind kan op den duur na al de zinnen die het heeft gehoord, zelf nieuwe, nog
nooit eerder geuite zinnen voortbrengen. Kennelijk haalt een kind uit de
voorbeeldzinnen structuren waarmee nieuwe zinnen worden gevormd. Hoe kan dit?
De taalkundige Noam Chomsky spreekt hier van aangeboren taalvermogen.
In dit artikel observeert een vader de vermogens van zijn drie kinderen in de hoop
dat ook u naar uw kinderen of kleinkinderen luistert.
1 O, een ietsepietse vis! Reactie bij het zien van een heel klein visje in een vijver.
2 Mamma, ben zand van nat. Kind komt binnen nadat het in een natte zandbak
heeft gespeeld.
3 Pappa wil niet met Brechtje spelen! Boos gezegd door oudste dochter Maaike
die niet wil dat pappa met haar jongere zusje gaat spelen.
4 Ga jij het bed oplaken? Commentaar bij het verschonen van een bed.
5 Meer heb ik geen cadeautjes. Alle cadeautjes zijn uitgedeeld.
6 Ik is groterder. Ik ben groter.
7 Nee, zonnetje niet in huis. Is buiten. Reactie op ouderlijke liefkozing: ‘Jij bent
het zonnetje in huis’.
8 Dochter valt over een kussen. Pappa vraagt: Zag je het kussen niet liggen?
Dochter huilend: jaa (bedoeld is: nee).
9 Ik zal jou luisteren. Bedoeld is: ik zal naar jou luisteren.
10 Ik vind de muziek vies. Ik vind die muziek niet leuk.
11 Ik ruik hem stinken. Er wordt aan de pop geroken die in lange tijd niet gewassen
is.
12 Wijzend naar een moedervlek op pappa's arm: Dat is geen moedervlek, dat
is een vader vlek.
Twaalf voorbeelden uit het taalgebruik van een tweejarig kind, uit elke maand één.
Wil men een kind in zijn taalontwikkeling volgen, dan is een bandrecorder een
onmisbaar attribuut. Soms hangt de microfoon boven de box; soms ligt die uren zonder resultaat - op de drempel van de kinderslaapkamer. In mijn zeer directe
omgeving zorgen drie taalgebruikertjes bijna dagelijks voor nieuw materiaal.
Als taalfanaat moet men natuurlijk oppassen dat kinderen niet verworden tot
leveranciertjes voor kindertaalonderzoek. Maar de proefpersoontjes vinden het nog
steeds leuk. Onze tweede dochter (3 jaar en 10 maanden) vraagt op de meest
ongelegen momenten of pappa het spelletje ‘haaltje telle’ wil doen. Ze bedoelt
daarmee dat er opnamen van haar gemaakt moeten worden, en verzint dan de
verschrikkelijkste verhalen, die ik onmiddellijk weer ten gehore moet brengen.
Observaties van ouders zijn overigens lang niet altijd betrouwbaar. Ouderlijke trots
prikkelt de fantasie, ook als het gaat om de woordjes die ‘het zonnetje in huis’ al
kan zeggen. Dat is mij ook overkomen.
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Toen onze oudste ongeveer negen maanden was, sprak zij haar eerste woordje:
‘pappa’, of iets wat daarop leek. (U begrijpt dat hier enige stimulans en oefening
aan was voorafgegaan.) Groot was de teleurstelling toen - in mijn nabijheid - dezelfde
klankenstroom ook werd geuit bij het geluid dat veroorzaakt wordt door het vallen
van post op een vloermat, of het kra-
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ken van traptreden. Kennelijk betekende ‘pappa’ zoiets als: ‘Ik hoor geluid buiten
de huiskamer’. Bij nader inzien was deze betekenis niet zo gek. Want mamma zei
vaak ‘Daar komt pappa’, wanneer ze hoorde hoe ik - thuisgekomen - de fiets in het
schuurtje zette.
De voorbeelden waarmee dit artikel opent, komen alle uit het tweede levensjaar.
De meeste ouders vinden de taal van hun kinderen dan pas interessant, omdat
Marietje of Keesje op die leeftijd zo aardig uit de hoek kan komen. Toch begint het
taalgebruik al veel eerder. Meestal worden omstreeks de eerste verjaardag de eerste
woordjes geproduceerd. Maar ook in het eerste levensjaar zijn er voor de
taalliefhebbers al interessante verschijnselen waar te nemen. In de literatuur over
kindertaal worden meestal de volgende fasen onderscheiden:

De taalontwikkeling van het kind

Voordat dit schema wordt uitgelegd, wil ik nog zes punten opmerken.

A Eerst een geruststelling. U behoeft volstrekt niet bang te zijn dat uw kind abnormaal
is, wanneer de eerste woordjes pas komen bij 15 of 16 maanden. Dit schema geeft
alleen gemiddelden. Hoe vroeg of laat het kind ook gaat praten, de eindontwikkeling
bij vijf jaar is meestal gelijk. Sommige kinderen blijven heel lang zwijgzaam en doen
het dan ineens goed, andere kinderen beginnen heel vroeg, maar blijven soms lang
fouten maken. Cornelis Verhoeven vertelt in zijn boek ‘Een vogeltje in mijn buik’
(een boek over de taalontwikkeling van zijn dochtertje) dat ‘Neeltje’ al heel vroeg
praatte, voor ze één jaar oud was. Daarentegen begon een vriendje van onze oudste
dochter pas te praten toen hij 18 maanden was, maar toen ging het ook razendsnel.
B De indeling in fasen betekent niet dat in een bepaalde fase geen elementen uit
de vorige fase meespelen. In een volgende aflevering wordt de eenwoordzin-fase
behandeld, maar ook volwassenen hebben nog veel uitingen van één woord,
bijvoorbeeld ‘koffie?’ voor ‘wil je nog koffie?’
C We zullen in deze serie over kindertaal steeds blijven spreken over de taal van
het kind, maar even interessant is de taal van volwassenen tot kinderen. Een bekend
verschijnsel is dat ouders wanneer ze tot kinderen praten, hoger gaan spreken en
meer verkleinwoorden gebruiken. Wanneer u zelf bandopnamen maakt, kunt u dat
controleren.
D In literatuur over kindertaal vindt men ook vaak opmerkingen als: In deze fase
kan vastgesteld worden of er iets met het kind aan de hand is. Of wanneer het kind
dit of dat niet doet, kan er sprake zijn van autisme enz. enz. Voor het signaleren
van deze verschijnselen acht ik me niet bevoegd.
E Veel ouders zijn brandend nieuwsgierig naar de intelligentie van hun kind. Ze
hebben wel eens gehoord dat veel praten van ouders intelligentie zou bevorderen,
en willen dan van een taalkundige horen of dit klopt. Ook hier geen oordeel, bij
gebrek aan kennis. In deze bijdragen over kindertaal wordt alleen over de
taalontwikkeling gesproken.
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F In kindertaalstudies komt tegenwoordig steeds meer de vraag aan de orde of
kindertaal niet moet worden bekeken in ruimer verband. Centrale vragen zijn dan:
Wat doet een kind wanneer het een taaluiting produceert? Hoe is het talig handelen
van een kind (vragen, bevelen enz.) ingebed in andere vormen van handelen of
sociaal gedrag? Dit aspect zal slechts mondjesmaat aan de orde komen, omdat er
nog weinig over bekend is.
Terug naar het schema. De vier fasen in het eerste levensjaar worden samen ook
wel de prelinguale (‘voortalige’) periode genoemd.

1. Huilen
Aan het eerste geluid dat een kind maakt, de geboortekreet, worden al diepzinnige
beschouwingen verbonden. De filosoof Kant wees er op dat dieren niet huilen bij
de geboorte, maar kinderen wel. Dit eerste huilen werd door hem geïnterpreteerd
als een ‘aanspraak op vrijheid’. Psychologen à la Freud interpreteren de
geboortekreet als een angstkreet, behorende bij het geboortetrauma.
Hoe het ook zij, direct bij de geboorte worden de longen volgezogen met lucht.
Bij het uitademen ontstaat er dan geluid doordat de stemspleet in het strottehoofd
wordt dichtgeknepen. Het huilen in de eerste weken is zeker geen uiting van
onbehagen. Zoals het kind in die tijd veel ongecontroleerde bewegingen maakt,
waarbij het spieren spant en ontspant, zo spant en ontspant het ook de spieren in
de stemspleet. Pas gaandeweg ontwikkelt dit huilen zich tot een signaal van
onbehagen. Het is zeer aannemelijk dat ouders (of verzorgers) hieraan bijdragen.
Ouders reageren op een huilende baby met sussende reacties: de baby hoort een
troostende stem, krijgt eten en warmte. Zo wordt huilen het eerste
communicatiesignaal: de baby gaat huilen wanneer hij zich ongemakkelijk voelt.

2. Vocaliseren
Na een week of zes komen er ook andere geluiden, die duidelijk kunnen worden
onderscheiden van huilen. Het zijn geluiden als ‘uh’, ‘eu’, ‘aa’ die ontstaan doordat
de stemspleet wat rustiger trilt, waarbij geen plotselinge spierspanning optreedt. Er
zijn ouders die opmerken dat hun baby in deze fase al geluiden imiteert, wanneer
de moeder uh-uh zegt, reageert de baby op dezelfde manier.
Wij hebben het thuis herhaalde malen geprobeerd, maar het is ons zelden gelukt
een imitatie uit te lokken. We zijn er mee opgehouden toen onze kinderen ons
aankeken met een blik van: ‘Wat verwacht je nu weer van me!’ En toen waren we
al weer een fase verder. We merkten dat de klanken veranderden. De mond ging
niet meer alleen op zo'n manier open dat de lucht via de stemspleet ongehinderd
kon doorstromen, maar de tong ging af en toe omhoog of de lippen werden bewogen.
In studies over kindertaal heet dit:

3. Brabbelen
Opvallend in deze fase is dat de baby allerlei klanken produceert die ons buitenlands
aandoen. De Nederlandse taalgeleerde Van Ginneken die aan het begin van deze
eeuw over kindertaal schreef, spreekt van een kinderlijk concert dat wij kunnen
vergelijken met brommen, kakelen, knorren, tjuiken, stilpen, spuwen, sissen enz.
Men zegt wel dat het kind zo alle mogelijke klanken verkent.
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Belangrijk voor dit soort geluidsspelletjes is de rol van de omgeving. De
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baby kan deze spelletjes lange tijd alleen spelen en eindeloos herhalen, maar hij
heeft er ook zichtbaar plezier in wanneer ouders meedoen. Soms wordt wel gezegd
dat de eerste klanken in deze fase de ‘m’ en de ‘p’ zijn, waarbij dan de ‘a’ die in de
vorige fase al gehoord zou kunnen zijn, zorgt voor mamamama, of papapa, maar
dit wordt door andere observaties tegengesproken.
Vast staat wel dat een baby in deze fase alle mogelijke klanken van welke taal
dan ook kan produceren. En dat is maar goed ook, want hij weet natuurlijk niet in
welk taalgebied hij is terecht gekomen.

4. Sociaal brabbelen
Langzamerhand verdwijnen de uitheemse klanken uit het gebrabbel. De baby hoort
geen stimulerende geluiden van de ouders wanneer het vreemde klikklanken of
alleen maar br's produceert. Die klanken verdwijnen daarom vanzelf. De baby past
zich aan en ontwikkelt, in ons geval, Nederlandse spraakklanken. Men noemt het
sociaal brabbelen ook wel aangepast brabbelen. Ook op ander gebied is er trouwens
sprake van socialisatie. De baby begint steeds duidelijker onderscheid te maken
tussen vreemden en bekenden. De taalontwikkeling is niet los te zien van
ontwikkelingen op ander gebied. Bij het sociaal brabbelen gaat het niet alleen om
het produceren of imiteren van klanken, maar ook om de zinsmelodie. Veelal reageert
de baby eerder op de intonatie dan op de betekenis van woorden. De ‘woordjes’ in
deze brabbelfase bestaan meestal uit lettergrepen van één medeklinker (bijvoorbeeld
m) en een klinker (bijvoorbeeld a). Opvallend is hierbij het aantal herhalingen (ook
wel reduplicaties genoemd). We krijgen dan klankpatronen als mama, papa, kiki,
pipi enz. Dit verschijnsel van reduplicatie wordt gezien als een uiting van een
algemene neiging tot herhalen. (Dit komt op deze leeftijd veel voor: het kind kan
eindeloos blokjes in een doos stoppen of eten van de kinderstoel gooien.)
Over de taalontwikkeling van het kind valt nog veel meer op te merken. Een
volgende keer zal de fase van de eenwoordzin worden behandeld. Het is niet de
bedoeling dat alleen de directe omgeving van de eindredacteur in deze bijdragen
figureert. Voorbeelden zijn welkom.

J.R.

[Gezond groen]
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De taal is mij heilig. Daarom was ik eerst echt geschokt door het opschrift van een
zak, waarin de Rosaki's verpakt waren (zie boven).
Dat moet natuurlijk zijn: ‘Gezond Groen’ (Groen dat gezond is), GEZOND GROEN
dus.
Toen ben ik gaan twijfelen: A.H. heeft ook wel zijn jongens in dienst die van wanten
weten.
Het groen, dat door de zon tot wasdom kon komen. Het gezonde groen, dus. Wel
moeilijk hoor. Maar ik blijf het lelijk vinden: Gezonde Groen.
Heb ik recht om te aarzelen? Als A.H. alleen maar ‘Het’ ervoor had gezet, had ik
dit schrijven niet verzonden.
Wie, o wie valt mij bij? Er is al zoveel ellende... En daar sta ik met mijn Rosaki's...
gezonde groen, overigens.

M.C. Fahrenfort-Meuffels, Overveen

Klemtoonvragen
Kan iemand mij vertellen of er ‘logica’ schuilt (en zo ja, welke?) in het verschillend
leggen van de klemtoon bij het woord onderzoek?
1. Onderzoek eens waar dat aan kan liggen?
2. Onderzoek heeft aangetoond, dat... Het is ook niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld
ondergaan, voorkomen, doorlopen enz. waarbij sprake is van twee of meer
betekenissen.
Hoe komt het dat westerlingen, tenminste Hagenaars, zeggen: rookvléés in plaats
van róókvlees ter onderscheiding van schapevlees, rundvlees, paardevlees enz.
Ze zeggen toch ook niet: zeevis, maar zéévis ter onderscheiding van riviervis? En
waarom zeggen niet-noorderlingen wel eens: Leeuwàrden in plaats van Lééuwarden?
Men zegt toch ook niet: Groningen, Doetinchem, Vlaardingen, Pannèrden enz. Ook
merkwaardige verschillen zijn onderstaande. In Groningen zegt men
schoorsteenmàntel, barómeter, Philips en dergelijke, terwijl ik dit in overige
landsdelen niet ben tegengekomen.

J. de Jong, Den Haag

Woordmensen (4)
Dit keer nog eens wat meer woordmensen in samenstellingen:
Het bowiemes, een groot jachtmes met kromme, tweesnijdende punt, in Amerika
gebruikt, is genoemd naar kolonel James Bowie, die in dienst van de vs in 1836 bij
fort Alamo sneuvelde tegen de Texanen.

Boxcalf, fijn met chroom gelooid kalfsleer, is genoemd naar de Londense
schoenmaker Joseph Box over wie ik verder niets heb kunnen vinden.
De brownbeweging, de onder een microscoop waarneembare voortdurende en
wanordelijke beweging van heel kleine deeltjes in een vloeistof, ook al is die
volkomen in rust, is in 1827 ontdekt door de Engelse botanicus Robert Brown
(1773-1858).
De bunsenbrander, het apparaat dat brandstof en luchtzuurstof zo mengt, dat het
mengsel ontstoken kan worden (u kent het nog wel van het scheikundepracticum)
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is een vinding van Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899), de Duitse chemicus naar
wie overigens ook het bunsenelement (een galvanisch element) genoemd is.
De cardanusring of cardanische ophanging (twee concentrische ringen die elk om
twee diametraal tegenover elkaar liggende tappen draaibaar zijn, o.a. gebruikt aan
boord van schepen voor het ophangen van kompas en tijdmeter) is een uitvinding
van de Italiaanse wiskundige Gerolamo Cardano (gelatiniseerd: Cardanus) die
leefde van 1501 tot 1576.
En dan is natuurlijk bekend de davylamp, de in 1815 door de Britse chemicus Sir
Humphry Davy (1778-1829) uitgevonden mijngasdetector waarin de vlam bij
aanwezigheid van mijngas feller gaat branden.
Nog eentje? Het plimsollmerk, een merk op scheepsrompen dat aangeeft hoe diep
het schip hoogstens mag liggen als het geladen is. Het is genoemd naar Samuel
Plimsoll (1824-1898), Engels scheepvaartdeskundige, die in zijn boek Our Seamen
( 1872) de aandacht vestigde op misstanden als onzeewaardigheid en overlading
van schepen en verzekeringsspeculatie.
Volgende keer wat ‘Van-woordmensen’ zoals het lint van Möbius en de brug van
Wheatstone.

Jan J. van Herpen
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Reacties
Taal en spelling
Hoewel ik geen ‘taalwetenschapper’ ben, wil ik - in plaats van te gappen - een duit
in het spellingzakje van Jan Berits doen. Hoe is het nou eigenlijk, hebben leerlingen
van de basisscholen recht op TAAL-onderwijs of mogen (moeten) zij worden
afgescheept met SPELLING-lessen? Ik zie mijn moedertaal als een basisvak en ben
van mening dat een basis stevig moet zijn.
Taalonderwijs? Dan zullen de kinderen de grondwoorden van het Nederlands en
de correcte spelling daarvan moeten leren. Zij zullen het onderscheid tussen woorden
die ‘orenschijnlijk’ gelijk zijn, maar verschillende betekenissen hebben ‘zichtbaar’
moeten leren maken: leiden-lijden, steil-stijl, lood-loot, wand-want. Zij moeten leren
wat ‘werkwoorden’ zijn, hoe deze ‘vervoegd’ moeten worden, wat de ‘stam’ en de
‘persoonsvorm’ is. Dat alles - en nog véél meer - behoort bij taalonderwijs.
Spellinglessen volgens uitspraak en gehoor? Gooi dan de hele taalsantekraam maar
overboord en laat de kinderen schrijven (voor mijn part sgreifen) wat zij horen. Of juister gezegd - wat zij zouden móeten horen en uitspreken. Want er zullen dan toch
regels moeten komen voor een correcte uitspraak. Welke normen moeten daarbij
worden aangelegd? Die van het zogenaamde Algemeen Beschaafd Nederlands?
En wie maakt dan uit wat ‘beschaafd’ is? De dames en heren uit Den Haag,
Rotterdam en Amsterdam? Of misschien de Vereniging voor Wetensgappelike
Spelling? (En zijn dan de streekdialecten ‘onbeschaafd’?)
In het artikel van Jan Berits las ik ook de volgende woorden: gau, vrou, sgrijven,
twijfel, eisen, zijn, bazis, sisteem, boven, ongelofelijk, zaak, saneren, konkluzie en
prinsipe. Volgens welke (uitspraakregels worden de lettertekens au, ou, ei, ij, f, v,
s, en z toegepast? Het onderscheid tussen vergelijkbare letters is heel zelden te
‘horen’.
Nu iets anders. Bij het (verplicht) voortgezet onderwijs worden de leerlingen op de
meeste onderwijsinstellingen verplicht tot het leren van vreemde talen (of minstens
één). Waar blijven zij dan met hun ‘fonetische’ spelling?
Laten we het in ons land zo verafgode Engels eens onder de loep nemen. In
woordjes als: love, hope, more, tower, move en woman wordt de ‘o’ steeds anders
uitgesproken; dus zes verschillende klanken voor dezelfde letter, die in het
Nederlands in al die gevallen zou worden uitgesproken als een ‘open’ o. De Engelse
lettercombinaties: ea, ee, ei en eo kunnen alle klinken als onze ie, maar ook anders.
De combinatie ou wordt in de woorden: south, rough, thought en trough steeds
anders uitgesproken; gh wordt alleen in rough gehoord, maar dan als f. Kan dat dan
opeens allemaal wèl?
(Discussie gesloten, red.)

L.C.J. Harmsen
Zwolle

Onze Taal. Jaargang 51

Naast
De heer Rogge heeft gelijk als hij voorzichtig is met het gebruik van ‘naast’ in de
betekenis van ‘behalve’ (zie het artikel ‘De naasters’, in het nummer van oktober).
Ik ben het echter niet eens met zijn bewering dat ‘naast’ soms moet worden
vervangen door ‘behalve + voorzetsel’. In de voorbeelden die hij geeft, is steeds
sprake van een werkwoord dat een vast voorzetsel bij zich draagt.
Bijvoorbeeld ‘Naast barbarismen wemelt het vandaag de dag van niet vertaalde
Engelse termen’. Het werkwoord ‘wemelen’ heeft echter ‘van’ bij zich. Zodra ik een
ander werkwoord kies, kan ‘naast’ weer eenvoudig door ‘behalve’ worden vervangen.
Bijvoorbeeld ‘Naast barbarismen vindt men vandaag de dag veel niet-vertaalde
Engelse termen’. Hetzelfde geldt voor zijn tweede voorbeeld met ‘kunnen beschikken
over’.
Behalve deze opmerking heb ik ook nog een aanvulling. De mogelijkheden van
‘naast’ zijn door Van Dale niet compleet weergegeven. Wat vindt u van de zin: ‘Naast
zijn winkels in Enschede zal nu ook een zaak in Hengelo worden gevestigd’? Geen
der vier mogelijkheden van Van Dale gaat hier op. Toch is ‘behalve’ hier onmogelijk.

G.H. Grimberg
leraar Nederlands
Puttershoek

Gaan wij er tegenin of ertegen in?
Uit een artikel van de heer Vincent J. van Heuven, Wetenschappelijk
hoofdmedewerker Vakgroep Algemene Taalwetenschap Rijksuniversiteit Leiden,
verschenen in O.T. van september jl. op blz. 102, citeer ik: (1) ‘... wanneer de
uitspraak daar (-) tegenin gaat.’
Dit beschouw ik als verkeerd taalgebruik. Ik laat een paar voorbeelden volgen
van soortgelijke ontsporingen:
(2) ‘Wat zag ik dáár tegenop!’
(3) ‘Iets zul je ertegen over moeten stellen.’
(4) ‘Hij zegt dat ze de korting er al vanaf heeft getrokken.’
(5) ‘Dat u dàt er allemaal voorover hebt gehad!’
(6) ‘Wij gaan er vanuit dat... enz.’
De verbeteringen zijn:
(1) ‘... wanneer de uitspraak daartegen (-) ingaat.’
(2) ‘Wat zag ik dá'artegen op!’
(3) ‘Iets zul je er tegenover moeten stellen.’
(4) ‘Hij zegt dat ze de korting er al van af heeft getrokken.’
(5) ‘Dat u dàt er allemaal voor over hebt gehad!’
(6) ‘Wij gaan ervan uit dat... enz.’
Dus (1) niet er tegenin gaan, maar ertegen ingaan; (2) niet er tegenop zien, maar
ertegen opzien; (3) niet er vanaf trekken, maar ervan aftrekken; (5) niet er voorover
hebben, maar ervoor overhebben, (6) niet er vanuit gaan, maar ervan uitgaan.
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Gezien de wetenschappelijke functie van de heer Van Heuven zal hij nu wel zelf
kunnen begrijpen waarom er mijns inziens sprake was van verkeerd taalgebruik.
En dan zal hij er voortaan ongetwijfeld tegen in willen gaan.

Hans Kielich
vertaler
Hengelo

Bekaa-vallei?
De heer O.K. Brahn in Groningen (oktober-nummer) is van mening, dat het woord
‘vallei’ uit onze taal gebannen kan worden, daar we het doodgewone woord ‘dal’ al
kennen.
Maar een vallei is toch niet hetzelfde als een dal?
Volgens mij is een vallei een uitgestrekte laagte tussen hoger gelegen delen,
zoals de Gelderse Vallei, de Maasvallei, terwijl een dal meer ingeklemd zit tussen
heuvels of bergen, zoals het Geuldal en het Gulpdal. Beide (valleien en dalen) zijn
in het algemeen gevormd door rivieren of beken. In ons vlakke land kennen we er
niet zo veel.

H.J. Cramer, Rolde
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Meer onwoorden
In Onze Taal van oktober signaleert Robert-Henk Zuidinga het door een
Amsterdamse snackbar gelanceerde ‘Restaria’ en een soortgelijk Haags
établissement dat zich ‘Cafferette’ noemt. Hier in Eindhoven verheugen we ons zelfs
op het bezit van een ‘Brunchette’. Het Engelse ‘portmanteau word’ brunch, gevormd
door ‘breakfast’ en ‘lunch’ samen te smelten, werd hier van het Franse staartje -ette
voorzien. Ik hoop dat de 100% belegde broodjes die er ter consumptie worden
aangeboden, beter verteerbaar zijn dan de benaming van deze zaak.
Nog gortiger maakt het ook onder de cafetaria's ressorterende ‘Cockery Counter’.
Tegen mijn verwachting verkoopt men er geen speciale hanen en evenmin bestaat
er een duidelijk verband met de naburige sexboetiekjes; de bescheiden onderneming
beperkt zich tot het tegen betaling verstrekken van heerlijke erwtensoep en
fricadellen.
Hier in Eindhoven is men tòch heel vindingrijk. Zo verleende een winkelier die in
bedden en aanverwante artikelen doet, aan zijn zaak de benaming ‘Bedderie’,
kennelijk om zich te onderscheiden van zijn concurrentie. Nu is het in het Frans heel
gebruikelijk om aan een produkt dan wel beroep het suffix -erie toe te voegen om
er een onderneming mee aan te duiden. Zo ontstonden onder meer ‘laiterie’,
‘fromagerie’ en ‘boucherie’, ‘cordonnerie’. Sommige van deze woorden (voornamelijk
tot de eerste categorie behorend) hebben wij letterlijk overgenomen, b.v. ‘lingerie’,
‘parfumerie’. De beddenwinkelier meende blijkbaar dit suffix ook achter het
onvervalste Nederlandse woord ‘bed’ te mogen plakken. Misschien was hij wel in
de war gebracht door het tegenwoordig veel gebruikte woord ‘braderie’, dat evenwel
Frans is en niets uitstaande heeft met ‘braden’. Analoog redenerend vervangt men
mettertijd de benamingen ‘boekhandel’ en ‘stoffenwinkel’ misschien wel door
‘boekerie’ en ‘stofferie’, e.d.

H.E. Kater, Eindhoven

Van de hand
Op vakantie zijnde in Zuid-Frankrijk, besloot ik op een dag te informeren naar
mogelijk aan mij geadresseerde post. Ik schaarde mij in de rij voor het hokje waar
de letters K, L, M vermeldden, dat ik daar terecht kon.
Eenmaal aan de beurt, zei ik mijn naam: Laar, Van de Laar. Het meisje tegenover
mij schudde het hoofd. Ik herhaalde dit ritueel een paar dagen, totdat een ander
meisje mij verwees naar het vakje ‘V’, want, zo verzekerde zij mij, uw achternaam
begint toch met 'n ‘V’? En inderdaad ontving ik daar een stapeltje post. Je moet in
Frankrijk horen, hoe je achternaam luidt, hoewel ik dat natuurlijk wel weet, maar
heel veel Nederlanders niet.
In ons land worden mensen met namen als de mijne voortdurend gediscrimineerd.
In telefoonboeken, bevolkingsregisters en allerlei catalogiserende systemen tot en
met naambordjes toe sta ik steevast vermeld onder de ‘L’ in plaats van onder de
‘V’. En alsof dat nog niet genoeg is, worden de eerste twee woorden (de eerste vijf
letters) van mijn achternaam simpelweg gereduceerd tot de door Van Dale niet
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geaccepteerde verkorting: v.d.; twee punten verminken je voor de helft. De volgende
stap lijkt me: Laar, zonder meer. Hetzelfde simplisme waarvan Koot en Bie getuigden.
Natuurlijk, bij aansprekingen als: Geachte heer Van der Meer, blijkt opeens dat men
drommels goed weet hoe de vork aan de steel zit. Maar zodra de initiaal van de
voornaam vermeld wordt, blijft alleen de steel over: K. v.d. Meer. Niemand schrijft
J. janssen (met kleine letter dus), zelfs in kranten wordt de verkorting ‘v.d.’ niet
gebruikt voor de zeer veel voorkomende combinatie: ‘van de’, maar zodra een
sterveling Karel van der Meer heet, wordt diens naam geamputeerd tot: v.d. Meer.
Is het de zoveelste vrucht van onze calvinistische natuur? Hebben de protestanten
de katholieken niet alleen hun beelden, maar ook hun namen ontnomen? Want veel
‘van de’ -namen stammen uit het zuiden. Of is het anderssoortige zuinigheid, puur
simplisme dus, die tot naamsverlies (en wie weet gezichtsverlies?) heeft geleid?
Worden namen opgeofferd terwille van de leesbaarheid, terwille ook van sneller
schrift? Vanwege groter overzicht? De Fransen (zie boven) denken daar anders
over. Ik ook.
Dat Du Perron, Ter Braak en al die anderen uit hun graf opstaan! Dat al diegenen
die aan enige vorm van naamsverlies lijden, naar de burgerlijke stand tijgen ten
einde daar ongedaan te maken, wat fals is. Veel Belgen en Amerikanen gingen die
weg:
Vandeloo, Vandenbergh; waarom niet Vandelaar, onverkort, onverminderd,
onverbiddelijk. Aaneenschrijving is het afdoende middel tegen verdere inflatie. Wie
volgt?

W.A. B. van de Laar/Vandelaar
leraar Nederlands
Groesbeek

Truck en kengetal
Graag wil ik ‘meneer Van Dale’ bijvallen in zijn verweer (zie het oktober-nummer,
blz. 12), behalve waar hij zegt dat truck niet hetzelfde is als vrachtauto; een truck
is volgens hem de voorwagen van een vrachtauto met oplegger en pas het geheel
van deze twee voertuigen zou vrachtauto mogen heten.
Mis! De voorwagen heet trekker, en het samenstel van trekker en oplegger heet
combinatie.

Truck daarentegen is identiek met vrachtauto; dat kan zowel een combinatie zijn
als een vrachtwagen op één autochassis. Dit is geheel in overeenstemming met
het Engelse, of liever Amerikaanse woord truck. (De Engelsman spreekt van lorry.)
Verder zegt ‘Van Dale’ terecht dat kengetal en netnummer identiek zijn, maar vertelt
er niet bij dat de PTT aanvankelijk het eerste woord gebruikte en daarna zonder
kenbare aanleiding het woord in de ban deed en verving door het tweede. Vond
men ‘kengetal’ te Duits klinken? Doch de Duitsers speken niet van Kennzahl, maar
van Vorwahl.
Het valt mij trouwens op dat de meeste mensen van ‘kengetal’ zijn blijven spreken
en dat het nieuwe woord (nog steeds) geen gemeengoed is geworden.
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Mogelijk gaat ‘netnummer’ dezelfde weg op als de (overbodige) nieuwvormingen
‘contactdoos’ en ‘contactstop’ die de elektriciteitsbedrijven ons proberen op te dringen
in plaats van ‘stopcontact’ en ‘stekker’.

F. Zeiler
Bergen (N.H.)

Rectificatie
Door een fout bij de correctieafdeling is in het november-nummer een storende
zetfout blijven staan (voorpagina, kolom 2, regel 6).
Op deze plaats had moeten staan: ‘een met redenen omklede afwijzing’. Onze
excuses.

J.R.
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Taaleconomie (II)
In het vorige nummer werd gesproken over voeder-voer, mede-mee. De auteur gaat
nu verder met -ede en -de.
In 't bijzonder de uitgang -ede schijnt voor samentrekking vatbaar te zijn: mee voor
mede (maar wel: medewerker, mededeling), bedstee voor bedstede, schee, snee,
bee, tevree.
De uitgang -de valt weg in moe voor moede, kou voor koude, armoe voor armoede,
in la, chocola, zij (zowel als stofnaam als in de betekenis ‘kant’), blo (beter blo Jan
dan dô Jan).
In stammen van werkwoorden verdwijnt de d, zo ook in samenstellingen met zulke
stammen: ik rij (rij jij of rij ik?), glij, hou van jou en blijf je trouw, hou en trouw, houvast,
rijpaard, glijbaan, leiboom, leidraad (daarom maar één d), tijloos (voor tijdeloos,
omdat deze bloem ‘buiten de tijd’ van het bloeien, vroeg in de lente, bloeit).
Behalve de d valt soms ook de g tussen klinkers weg, maar wordt dan vervangen
door een i: dweil uit dwegel (van 'n oud werkwoord dwagen, dat wassen betekende),
peil uit pegel en zeil uit zegel. (In 't Duits nog Segel.)
Na de klank ou (soms geschreven als au) valt de d ook weg, maar de tussenklank
klinkt dan als w; zo noemt men de scheepskapitein wel de ouwe (nooit de oude).
In 't Afrikaans wordt die w niet geschreven: ouer (= ouder), nouliks (= nauwelijks),
outijds (= ouderwets), oubakke.
Oude uitgangen treffen we nog aan in: verzoeke te bellen zegge en schrijve twintig
gulden, verblijve hoogachtend, enz. In 't Duits worden deze uitgangen nog steeds
gebruikt: ich bitte, sage, schreibe, enz., maar in 't Nederlands zijn ze, behalve in
bovengenoemde uitdrukkingen, overal afgevallen: ik verzoek, zeg, schrijf, enz.
Behalve door het wegvallen van 'n enkele klank komen ook langere
samentrekkingen voor: soms uit somtijds (vergelijk Engels sometimes), bongerd of
bogerd uit boomgaard, altoos uit altoges (met iedere ‘tog’ of teug), misschien uit
‘mag schiên’ d.i. 't kan geschieden of gebeuren (vergelijk Frans peut-être en Engels
maybe, allebei: 't kan zijn), telkens (uit telken male of t'elken reize), elkaar voor
elkander (d.i. elk de ander, het Westfries kent nog 'n aer voor 'n ander), niemendal
uit niet met al (in de ‘burgervrijaedje: Kobus en Agnietje’ van Justus van Effen uit
1733 komt nog de volledige vorm voor: ‘ik zal niet lijden, dat het meisje niet met al
ten huwelyk brengt’), ree uit gereed (‘Holla bootsman! alles reê? in 't liedje van J.P.
Heye: ‘Naar zee’); uit de laatste tijd zijn nog te noemen: behartenswaardig uit
behartigenswaardig en onterecht uit ten onrechte.

2. Buiging
Onder verbuiging valt zowel verbuiging (van zelfstandige en bijvoeglijke
naamwoorden, voornaamwoorden en telwoorden) als vervoeging (van werkwoorden).
Vooral bij de vervoeging kunnen we vereenvoudigingen aantreffen, die 'n meer
economisch taalgebruik hebben teweeggebracht.
In een spraakkunst uit 't begin van deze eeuw vinden we in de onvoltooid
tegenwoordige tijd nog vormen als: jullie loopt. Dit wordt tegenwoordig zo goed als
niet meer gezegd, maar men zegt dan: jullie lopen. Op die manier is 'n
vereenvoudiging bereikt: de drie meervoudsvormen zijn gelijk geworden ‘wij lopen,
jullie lopen, zij lopen’.
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Ook de gebiedende wijs kende vroeger twee vormen: ‘loop!’ (enkelvoud) en ‘loopt!’
(meervoud). De laatste wordt tegenwoordig nog maar weinig gebruikt; in plaats van
‘loopt, jongens!’ of ‘doet je best, kinderen!’ zeggen we nu: ‘lopen, jongens!’ en ‘doe
je best, kinderen!’.

3. Woordvorming
(door samentrekking en verkorting)
De meeste verkortingen en samentrekkingen treffen we aan bij de woordvorming.
Lange woorden worden afgekort tot 'n enkele lettergreep, soms blijven alleen enige
letters over (z.g. ‘letterwoorden’), voorvoegsels verdwijnen, omdat men de woorden
ook zonder deze wel begrijpt. De voorbeelden liggen voor 't grijpen, het volgende
maakt dan ook geen aanspraak op volledigheid.
Vooral de ‘horeca’ levert ons veel voorbeelden. Daar is allereerst de man die ons
bedient, de ‘ober’ (oberkelner, uit 't Duits overgenomen). We bestellen bij hem 'n
koffie (d.w.z. 'n kopje koffie), 'n broodje kaas ('n broodje met kaas), 'n pils (pilsener
bier), 'n advokaatje ('n advokatenborrel), 'n klare (jenever), 'n oude of 'n jonge (klare),
'n glaasje brandewijn (gebrande wijn), 'n glas port, sherry, champagne of bordeaux
(waarbij telkens de toevoeging ‘wijn’ is weggelaten). Als we nu maar niet ‘onder
invloed’ gaan rijden (d.w.z. onder invloed van alcohol), anders zou de drankbestrijding
(nl. bestrijding van misbruik van alcoholische dranken) waarschuwend de vinger
opsteken. Maar ook op allerlei ander maatschappelijk terrein treffen we verkortingen
aan. Op school spreken de kinderen van de ‘juf’, waarmee ze juffrouw bedoelen.
Het woord ‘prof’ heeft zelfs twee betekenissen: ‘professor’ bij het hoger onderwijs
en ‘professional’ in de sport.
Zo ook met 't woord ‘gym’, dat behalve gymnasium ook gymnastiek kan betekenen.
Voor de laatste hebben onze ‘tieners’ (teenagers) gympjes nodig
(gymnastiekschoentjes). Met de ‘bieb’ duiden ze de bibliotheek aan, en 'n auto is
eigenlijk 'n automobiel, evenals de ‘bus’ 'n auto-omnibus. De radio zou vollediger
‘radiotoestel’ moeten heten en 'n accu is 'n accumulator. Muziekinstrumenten heten
piano en cello, verkort uit pianoforte en violoncello. Het woord ‘oorkussen’ kennen
we vrijwel alleen nog uit het spreekwoord ‘Ledigheid is des duivels oorkussen’,
gewoonlijk zeggen we alleen ‘kussen’ (vergelijk ook 't Franse ‘oreiller’ met ‘oreille’).
Vooral leenwoorden uit andere talen wil men graag afkorten: convo voor
convocatie, info voor informatie, intro voor introductie, enz. Men noemt dit soms
woordmoeheid, b.v. Sophie van der Beek in O.T. van september 1978 (blz. 71). Maar
ik zou haar willen vragen: ‘Gaat u nooit met de metro, maar wilt u alleen reizen met
de metropolitain? Laat u nooit 'n foto maken, maar neemt u slechts genoegen met
'n fotografie? U hebt ook nooit steno willen leren, maar wel stenografie?’ Ik zou in
plaats van over woordmoeheid liever spreken over taaleconomie.
In militairte dienst is de ‘luit’ natuurlijk de luitenant, maar misschien weet niet
iedereen, dat de ‘aal’ daar de aalmoezenier aanduidt en de ‘doom’ (voor dominee)
de veldprediker. Met de ‘majoor’ bedoelt men daar vaak de sergeant-majoor; ter
onderscheiding noemt men daarom de ‘echte’ majoor wel de ‘groot-majoor’.
Trouwens: ‘hij is pas 'n week in dienst’ betekent in dat verband alleen ‘in militaire
dienst! Daarentegen betekent de zin ‘De dienst begint om 10 uur’ buiten dit verband
de ‘kerkdienst’. Eveneens buiten militair verband betekent ‘de officier’ meestal ‘de
officier van justitie’.

W.B. Rombouts
Den Haag
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Gebeurens
Ergert u zich ook aan al die woorden met -gebeuren. Ik word wee van al die
gebeurens (laten we ook maar een meervoud creëren). Ik meen dat het in de jaren
zestig voor de TV gebruikt werd in een quiz die zich zowel binnen als buiten de studio
afspeelde. Dit laatste heette dan het ‘buiten gebeuren’.
Godfried Bomans, Een Hollander ontdekt Vlaanderen (Elsevier 1971), 43: Vlaams
zien als een lokaal gebeuren. In Het Parool van 9 september jl., pag. 15, betoogt
de diplomaat Wijnnaends dat een diplomatenvrouw (zich voelt) als versiering van
het herengebeuren, als het in een land erg protocolair toegaat.
In ontelbare kranten leest men over het voetbalgebeuren, het TV-gebeuren.
Zelfs las ik in een brief die rondging in een verpleeghuis, dat men vooral een
gehurkte houding moest aannemen bij ‘dit dagelijkse schoonmaakgebeuren’. Hiermee
werd de stoelgang aangeduid. Het huisblad van een bejaardenhuis in Leiden noemt
een rubriek over planten en bloemen: Groengebeuren.
Mijn vraag is: wat denken de lezers van Onze Taal van deze taal ‘verrijking’?

L. G. de Graaf
gepens. medewerker
Instituut voor Nederlandse Lexicologie
Leiden

Scriptie over vakjargon (?)
Als het niet al is gebeurd, dan zou er misschien wel een scriptie - mogelijk zelfs een
dissertatie - samen te stellen zijn met als onderwerp: het taalgebruik in bepaalde
specifieke beroepsgroepen; vakjargon in één woord.
In mijn eigen beroep werd ik er indertijd mee geconfronteerd toen ik als aankomend
bureauredacteur kennis maakte met het woord zak. Daarmee werd bedoeld: de
twee- of meerkoloms aanhef van een lang krantenartikel. Ik was in die tijd getuige
van een binnenshuis gevoerde telefonade tussen de zetterij en de redactie. Ze
handelde over een stuk waarin de toenmalige president van Indonesië een grote
rol speelde, maar al het zetsel was nog niet aan steen - ook zo'n stukje vaktaal gearriveerd, met name de aanhef niet.
- Heeft Soekarno een zak? luidde de vraag aan de redactie. (Het antwoord laat
zich raden.)
Nog zo'n term uit dat vak: hoerenjong. Daarmee wordt niet het kind van een
prostituée bedoeld, maar een niet tot het eind toe vollopende regel zetsel bovenaan
een kolom.
De vraag ‘Wil jij dat even koppen?’ heeft niets te maken met de bekende handeling
uit het voetbalspel, maar betekent hier: van een kop voorzien. Coveren (uitspraak:
kövveren; het woord is natuurlijk aan het Engels ontleend) is: ergens een
verslaggever op af sturen om van een bepaald gebeuren een verhaal te maken.
(De chef van onze nieuwsdienst gebruikte het woord zo vaak dat hij van één van
de collega's de bijnaam Gerrit de Coveraar kreeg.) Daar zit een opening in, betekent:
dit verhaal is zo belangrijk dat het de ereplaats links bovenaan de voorpagina
verdient.
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Een stoppertje is een kleine advertentie die de krant zelf als bladvulling plaatst
bij gebrek aan een betalende adverteerder. (Bel voor kleine advertenties nummer
zo en zoveel.)
Dit zijn maar een paar voorbeelden uit een vaktaaltje dat ik zelf heb gesproken,
maar zo zijn er waarschijnlijk talloze. Tijdens een kort verblijf in een ziekenhuis heb
ik er een aantal uit die wereld kunnen noteren - gelukkig met de rechterhand, want
de linker was enigszins beschadigd door onhandig manoeuvreren met een bijl precies de oorzaak waardoor ik er terecht kwam. - Bent u al getemd? vroeg een
verpleegster op zekere ochtend. Ik antwoordde ontkennend en voegde er aan toe
dat ik nog geheel wild was. Her majesty was not amused: ik had ‘getempt’ dienen
te verstaan: voltooid deelwoord van tempen = temperatuur opnemen.
- Wilt u de deken terug hebben? werd mij een dag of wat later gevraagd. Glazig
kijkend antwoordde ik dat mij geen deken was afgenomen. Het meisje bleek te
bedoelen: Wilt u de deken teruggeslagen hebben naar het voeteneind? (Het was
nogal warm in de kamer.)
De chirurg die mij vroeg in de middag mijn twee bijna-afgehakte vingertoppen
weer had aangezet, kwam 's avonds nog even kijken hoe het er nu mee was.
- Je hebt me wat aangehaald, zei hij; ik heb na jou nog zes verkeersongelukken
gehad. (Hij zag er desondanks puntgaaf uit, maar hij bedoelde: zes slachtoffers van
verkeersongelukken te opereren gehad.)
Bij diezelfde gelegenheid vertelde hij me over zijn eigen eerste kennismaking met
het ziekenhuisjargon. In het ziekenhuis waar hij als beginnend chirurg was komen
te werken, werd ook op een dag een verkeersongeluk binnengebracht, in
zorgwekkende toestand. De man werd in een kamer apart gelegd. Toen de chirurg
de volgende ochtend naar 's mans toestand wilde gaan kijken, vond hij de kamer
leeg. Hij naar de hoofdzuster van de afdeling. Waar of zijn patiënt was.
- Ontslagen door het dakraam, was het antwoord. (De man was in de nacht
overleden en naar het mortuarium gebracht.)
Deze paar voorbeelden zijn de enige die ik uit eigen waarneming kan bijdragen.
Maar vermoedelijk -ja bijna wel zeker - zijn er in het bankwezen, in de
verzekeringswereld, bij publieke werken, in de computersfeer, in het
aannemingsbedrijf, in het baggerwezen, in de scheepvaart en de luchtvaart - om
maar een paar categorieën te noemen - tal van termen en uitdrukkingen te vinden
en op te tekenen die niemand van de buitenwacht kent en die toch de moeite van
het noteren waard zijn.

Gerton van Wageningen
journalist
Baarn
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Weglatingen, toevoegingen en wijzigingen
Om met de deur in huis te vallen: er worden in het dagelijkse gesprek, vooral als
het een beetje vlug gaat, vele letters weggelaten. Neem bijvoorbeeld de zin: ka je
da fo me doen? Hierin worden respectievelijk een n, t en een r niet uitgesproken.
Op schrift lijkt dat erg onverzorgd Nederlands. In toespraken of voordrachten zal
men, normaliter, zijn woorden ook wel beter afmaken. Maar in het dagelijkse gesprek
zegt iedereen het zo, en is het zelfs zo gewoon dat het niet of nauwelijks opvalt.
Ik heb van tijd tot tijd notities gemaakt van deze weglatingen, en getracht om er
enig systeem in te ontdekken. Ik meen dat er wel iets over te zeggen valt, en geef
onderstaand het resultaat.
Behalve weglatingen zijn er ook toevoegingen en wijzigingen. Voorbeeld van een
toevoeging: heb je-n-em gezien. Voorbeeld van een wijziging: goeie (= goede).
Vooraf nog een opmerking: we zullen het niet hebben over weglatingen of
wijzigingen, die een gevolg zijn van onze historische spelling, bijvoorbeeld tuis
(thuis), ert (erwt), amt (ambt), enz. Evenmin letten we op het algemeen voorkomende
weglaten van de n op het eind van werkwoorden, meervouden, enz. die uitgaan op
-en.

Weglatingen
1. In de geschreven taal zijn slechts weinig weglatingen toegestaan. Voorbeelden:
de d in rijbewijs, scheikunde, glijbaan.
2. Wel algemeen aanvaard, maar in de schrijftaal niet of nauwelijks toegepast: 't
voor het, 's voor eens, z'n voor zijn, 'r of d'r voor haar, 'k voor ik, ie voor hij (in
vragende zinnen). Deze weglatingen kunnen niet worden toegepast als het woord
de klemtoon heeft.
3. Verder worden vooral medeklinkers weggelaten aan het eind van een woord of
lettergreep. Voorbeelden:
b (uitgesproken p): hè je;
d (dt, t): ik vin, ik wor, een nachje, een tochje;
f: gee maa(r) hier;
k: zaddoek (= zakdoek);
l: ik za je helpen;
n: ka je; ga da maar, ommogelijk (= onmogelijk);
p: zeebel (= zeepbel);
r: spabank; dat is fo jou. ‘Bijvoorbeeld’ wordt soms vervormd tot befobbelt. Zie
verder de opmerking aan het eind;
t: zie d;
w: (wordt meestal nog juist gehoord in uw).
Van de letters g (ch), j, m en s zijn dus nog geen voorbeelden voorradig, v en z
komen niet aan het eind van een lettergreep voor.
Een bijzonder geval is de ‘gebrouwen’ r, die soms geheel verdwijnt: goot (groot),
gaag (graag), pogamma (programma). In de praktijk blijkt de kans op misverstanden
zeer gering. Soms gaat de uitspraak naar de ch, bijvoorbeeld in de veel voorkomende
tv-woorden romig en geurig (chomech, cheuchech).
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4. Weglating aan het begin van een woord: de h in het Zuidnederlands (ij eeft). Zie
verder onder 2.
5. Weglatingen in het midden van een woord: as (als), apteek, kaptein, jonges. Hij
het (= heeft).
6. Weglatingen van een gehele lettergreep: la we gaan, da moe we nie doen.

Toevoegingen
Deze zijn veel zeldzamer. Er blijkt soms behoefte te zijn aan een tussenletter: heb
je-n-em gezien; as-t-ie komt; he-t-ie et gezien; dat-e-me toffe jonges zijn.
Eigenaardig is het verleden deelwoord gegloofd. Is dit naar analogie van gegleden?
Of komt het doordat het werkwoord als ‘gloven’ wordt uitgesproken. Nog twee
interessante voorbeelden: de woorden hiero en daaro (Amsterdams?). M.i. zijn dit
overigens geen toevoegingen, maar weglatingen uit de woorden hierzo en daarzo
(vgl. Frans voilà).

Wijzigingen
De letter d wordt nogal eens veranderd in j: goeie, kaai, gerejen, lojig (zwaar als
lood); ik ben ermee uitgeschejen (ja, zo wordt het in de praktijk bijna altijd gezegd!).
Soms wordt de d een w: ouwe.
De uitgang -je wordt -ie: een happie, een ijssie.
‘Regelmatig’ maken van werkwoord: gane we, zijne we, (of: me).

Bespreking en conclusies
Het bovenstaande is, zoals gezegd, opgesteld aan de hand van notities uit de
praktijk, en wel in hoofdzaak de praktijk van de omgeving van de schrijver, dat wil
zeggen Amsterdam en West-Nederland. Voor het oosten en noorden zullen heel
andere regels gelden.
Ik ben mij ervan bewust, dat met het opgetekende materiaal het onderwerp nog
lang niet uitgeput is. Tot nu toe zijn de volgende conclusies te trekken:
- Weglatingen komen veelvuldig voor, en wel vooral aan het eind van woorden
of lettergrepen.
- De meeste medeklinkers worden wel eens weggelaten.
- Soms betreft het eenvoudige assimilaties (zeebel voor zeepbel). Deze zouden
wellicht beter apart gehouden kunnen worden.
- Afgezien van deze assimilaties behoren alle gegeven voorbeelden tot de
‘frequente woorden’, zoals blijkt uit raadpleging van het boek ‘Spreektaal.
Woordfrequenties in gesproken Nederlands’ (1980, E.D. de Jong). Dat weglatingen
juist bij frequente woorden veel voorkomen, spreekt eigenlijk vanzelf.
- Toevoegingen en wijzigingen komen veel minder voor; van bepaalde regels kan
daarom moeilijk worden gesproken.
Een laatste opmerking is dat bij het onderwijs, speciaal aan buitenlanders, gewezen
zou kunnen worden op de gesignaleerde afwijkingen.
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W.J. Nijveld
scheikundige
Amsterdam

Het woord aan u
Hoe zit dat met... onderschatten, overschatten
Iemand verdedigde hardnekkig: ‘Zijn grote verdiensten zullen wij niet spoedig
onderschatten’, wat m.i. moet luiden: overschatten, immers: zijn verdiensten zijn zo
groot, dat we ze niet gauw te hoog zullen schatten.
Of kunt u toch in de gedachtengang van mijn zegsman komen?

C.G.L. Apeldoorn
Hoevelaken
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Variëteit en variété
Het presenteren van mogelijke twijfelgevallen in het september-nummer heeft wel
enige reacties opgeleverd. Punt voor punt:
1. Het is wel te verwonderen, tegenover: het is niet te verwonderen. Mevr. P.
Dijkhuizen-Middendorp in Overveen heeft daar geen enkel bezwaar tegen.
2. Iedereen werkte langs elkaar heen. De heer E.J. Polak in Middelburg moet daarbij
denken aan een Sterreclame waarin gezegd wordt: ‘... omdat geen mens hetzelfde
is’. Mevr. Dijkhuizen: ja, dat is grammaticaal onjuist, maar ‘iedereen’ is een
meervoudig begrip (net als gezelschap) en daarom vind ik het gebruik van ‘elkaar’
volkomen in orde. Mevr. M.C. Bouma in Den Haag daarentegen acht de constructie
foutief, omdat ‘elkaar’ een meervoudig begrip is, dat een meervoudig onderwerp en
een meervoudig gezegde vereist. Maar, vraagt ze zich af, waar blijf ik met deze
redenering, als ik wel kan zeggen: ‘men werkte langs elkaar heen...’? Of kan dat
niet? - 't Kan wel, denk ik; we zeggen ook: men gunt daar elkaar het licht in de ogen
niet. Vanwaar dan dat verschil met iedereen (dat mevr. Dijkhuizen ontkent)? Heeft
dat eigenaardige ‘men’ misschien zóveel eigen aard, dat het een meervoudig begrip
als ‘elkaar’ bij zich verdraagt als object of deel van een bepaling? Is het zó onbepaald,
dat het - hoewel geen collectivum - met zijn enkelvoudige persoonsvorm een
meervoudig beeld kan oproepen, anders (vind ik) dan ieder(een)? Vergelijk: ‘men
koos plaatsen op de eerste rijen’ en ‘iedereen koos een plaats op de eerste rijen’.
3. Een omwonende. De heer Polak schrijft: ‘Die ene omwonende, die voor de heer
Godschalk een probleem vormt (Nee, ik gebruik dat enkelvoud nooit - MCG), herinnert
me aan de ook al onmogelijke mededeling, dat de beide heren maar eens om de
tafel moeten gaan zitten.’ Mevr. Dijkhuizen zou de zegswijze willen aanvaarden; die
éne omwonende is deel van het collectief der omwonenden.
4. Het valt best tegen. Mevr. Dijkhuizen gelooft dat die uitdrukking wel degelijk
thuishoort in de categorie ‘hij liep mooi tegen de lamp’. Dat is ook het oordeel van
de heer Polak, die verder van mening is dat de vrouw die het zeide bedoelde: ik wil
er best voor uitkomen dat het me tegenvalt. ‘Best’ zou dan kunnen betekenen ‘heus
wel’; de achterliggende gedachte is: je had 't misschien niet verwacht, maar 't is wèl
zo. Mevr. Bouma bekijkt de zaak anders. Ze ziet een gelijkenis met ‘valt danig tegen’
en de superlatief ‘best’ maakt de tegenvaller misschien nog wat groter. Voorts
hebben de jongeren al lang nieuwe termen om de intensiteit van hun oordeel uit te
drukken.
5. Er is iets aan de knikker. Mevr. Dijkhuizen heeft (terecht) de indruk dat dit betekent:
er is iets aan de hand, niet in orde. Weet de spreker wat het is? De stuurman van
De Schoolmeester weet wel degelijk wat er dreigt. Mevr. Bouma voelt, maar kan
niet bewijzen, dat iemand de uitdrukking gebruikt, als hij een onheil verwacht zonder
te weten welk onheil (zo begrijp ik tenminste haar brief). Ze voelt er daarom geen
hypocrisie in. - Ik denk dat ik hier niet helemaal duidelijk ben geweest. Ik bedoelde
dat veel mensen niet willen zeggen: er is stront aan de knikker, de onvervalste maar
platte uitdrukking. De hypocrisie zie ik hierin, dat ze de meest gangbare vorm van
deze zegswijze vermijden vanwege het platte woord, maar toch de knikker
aanhouden als het voorwerp waar ‘iets’ aan is. Terwijl ze zonder bezwaar zouden
kunnen zeggen: er is iets niet in orde, er is onraad, er is (hevige) ruzie. De vragende
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vorm wordt door mevr. Dijkhuizen te berde gebracht. Kan men in plaats van ‘Wat
is daar aan de hand?’ ook zeggen: ‘Wat is daar aan de knikker?’ - Men kan die
vraag wel stellen, maar het antwoord acht ik duidelijk, omdat er maar één ding aan
de knikker kan zijn. Wie heeft ooit gehoord ‘Er is ruzie aan de knikker’? Mevr. Bouma
vraagt zich nog af wat die knikker eigenlijk is. Ze denkt aan de hemel, het uitspansel;
of is er enige analogie met onze knikker (ons hoofd)? - Ik ben er haast zeker van
dat de echte speelknikker bedoeld is. Die rolde over de hele straat en allicht dat er
wel eens - hoewel minder dan tegenwoordig! - vuil aan kwam. Dat was een
onaangename omstandigheid en die zit ook in de overdrachtelijk gebruikte zegswijze.
6. Niemand die niet wilde werken hoefde meer te werken en kwam toch niet van
honger om. Mevr. Bouma en mevr. Dijkhuizen zijn het erover eens, dat dit een foute
samentrekking is. De eerste acht het voldoende als het woord ‘niet’ uit de tweede
hoofdzin verdwijnt. Mevr. Dijkhuizen merkt op: Is het bovendien niet beter om te
zeggen: ‘niemand van hen die niet wilden werken...’? - En dat was o.m. mijn
bedoeling; de constructie ‘niemand die niet wilde werken’ lijkt me bijzonder vreemd.
Trouwens, ook met de aangebrachte verbeteringen loopt het zinsgeheel niet over
van normaliteit.
7. Door opzij te springen werd niemand gewond. Mevr. Dijkhuizen: ‘Hoe tolerant ik
steeds probeer te zijn, dit gaat te ver. Hier mag de grammatica absoluut niet met
een korreltje zout genomen worden.’
Andere onderwerpen moeten helaas wachten tot een volgend nummer.

M.C. Godschalk

Pathetische gevallen
In NRC/Handelsblad van 11 september jl. wordt de erbarmelijk slechte economische
toestand beschreven, die in vele Latijns-Amerikaanse staten heerst. In het artikel
kwam ik een woordgebruik tegen, dat ik in de laatste tijd wel vaker zie en dat mij
onjuist voorkomt. ‘De gevallen zijn pathetisch’, staat er namelijk en bedoeld wordt
‘zielig, meelijwekkend, héél erg’. In het Engels is dat de voornaamste betekenis van
‘pathetic’, pas op de tweede plaats komt daar ‘met grote hartstocht’ of synoniemen
daarvan.
In het Nederlands is, zo meen ik, alleen laatstgenoemde betekenis van ‘pathetisch’
overgebleven en dan zelfs bijna steeds pejoratief (‘overdreven, aanstellerig
hartstochtelijk’). Wie, zoals de auteur van het artikel in NRC/Handelsblad, het woord
in de eerstgenoemde betekenis gebruikt, haalt het mijns inziens uit het
Anglo-Amerikaanse spraakgebruik en dreigt te worden misverstaan.

O.K. Brahn
Groningen
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Van taalplaque en woord-inflatie
Wellicht is woordwoekering de best passende naam voor het verschijnsel dat heel
toereikende woorden, namen, begripsomschrijvingen nodeloos uitdijen. Een tamelijk
recent verschijnsel, lijkt het: nog geen decennium oud.
Iedereen, van scholier tot beroepswielrenner, spreekt tegenwoordig niet meer
van doel maar van doelstelling, waaruit een taakstelling voortvloeit die gegeven de
feitelijkheden van het werkveld in haar totaliteit nagestreefd moet worden. Wonderlijke
aankoeksels en zo gaarne gevreten!
Ons ontredderd land mag zich thans verlaten op maatschappelijk (sociaal, cultureel)
werkenden waar onze ouders nog overgeleverd waren aan maatschappelijk
werksters. De wijkzuster is niet alleen haar Solex kwijt maar ook haar naam: haar
werk wordt nu gedaan door een fris team van wijkverpleegkundigen en
wijkziekenverzorgenden. Onderwijzers en onderwijzeressen zijn verdrongen door
hordes onderwijsgevenden, leerkrachten door lesgevenden; leerlingen werden,
geheel in stijl, studerenden. Bejaardenhuizen, dat wil zeggen woonverbanden voor
ouderwordenden, worden gerund door leidinggevenden.
Taalwratten en taalplaque, maar de gegevenheden zijn niet anders: informateur
Lubbers slaat aan het afconcluderen, daarmee beantwoordend aan veler
verwachtingspatroon. Wim Kok, voorman van het vakbondsgebeuren, geeft boven
wantrouwen de voorkeur aan wantrouwigheid. Marathonloper Nijboer heeft
kennisgemaakt met de alleenheid van zijn trainingsarbeid, zijn coach verzet zich
tegen afdramatiseren. Het probleem blijkt een problematiek te zijn en wie holle taal
uitslaat is niet meestal maar in zijn algemeenheid een zwammer.
Illustraties te over; de woekergeest zou hier influisteren: een brede verscheidenheid
van illustratiemateriaal.
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Mogelijk kan in zoveel taaluitdijing een patroon ontdekt worden. Bijvoeglijke
naamwoorden, bijwoorden en tegenwoordige deelwoorden, bijvoorbeeld, worden
tot de stand der zelfstandige naamwoorden verheven (in zijn totaliteit resp.
streetcornerwerkende). Er wordt iets pleonastisch voorgeplakt (opstarten, uitgroeien)
of het achtervoegsel -heid wordt eraan gebreid als gold het de ontdekking van een
soort of geslacht (gegevenheid). De optuiging geschiedt nu eens door een heuse
samenstelling te smeden (antwoordpatroon, uitgavensfeer, investeringsklimaat),
dan weer door de toevoeging van een bijna loze precisering (besluitvorming,
taakstelling). Zo'n ogenschijnlijke wirwar noodt tot een zoekproces naar het
gebruikssysteem van deze woordwoekeringen.
Een voor de hand liggende verklaring is, dat de nieuwe, langere versie gewichtiger
klinkt en aldus meer lijkt te bieden: de serre wordt serrekamer en de klerenkast
garderobenis. Een woning met dergelijke extra's mag natuurlijk wel wat extra's
kosten. Daarnaast is er de broodnodige verzachting: van een bejaarde zijn de dagen
wel zo ongeveer geteld, maar de ouderwordende (al wat leeft en ademhaalt) kan
nog jaren mee. De huishoudster is gestegen tot de hoogte van huishoudkundige
maar lapt dezelfde ramen met hetzelfde koude water. De verzachting die dit soort
eufemisme biedt, bestaat bij de gratie van de vervaging.
In de groep van beroepen en functies zien de uitstulpsels er wat gecompliceerder
uit. Enerzijds verschuift de nadruk van persoon naar activiteit
(onderwijzer-onderwijsgevende) en mag het afnemersbestand dus meer waar voor
hetzelfde geld verwachten. Anderzijds wordt de (vermeende) deskundigheid zo
krachtig op de voorgrond geplaatst dat men zich met recht en reden onzeker mag
voelen over het praktische gehalte van de functie. Een genezer belooft dat hij je
geneest, maar van een geneeskundige weetje alleen dat hij doorgeleerd heeft en
je verder niets belooft. Minder waar voor hetzelfde geld?
Handig en eigentijds is ondertussen wel, dat de nieuwvormingen zowel voor de
mannelijke als vrouwelijke kracht te benutten zijn en de antiseksistische strijd
toegespitst kan worden op de aanduiding M/V of V/M. (Het m/v en v/m hebben ook
zo hun nadelen, omdat er een onderliggende en een bovenliggende wordt
gecreëerd.) Bluf en klop-klop, maar de onwetende buitenwacht dient wel goed te
begrijpen dat de taalwoekeraar ingevoerd is en de ontwikkelingen op de voet volgt.
Wie het tejatergebeuren in zijn totaliteit volgt, doet vanzelfsprekend wel even iets
anders dan de Uit-agenda bijhouden.
Er straalt iets sociaal wetenschappelijks af op de verontruste ouder die
geconfronteerd wordt met het drinkgedrag van minderjarigen en de sprekende heeft
vast meer dan lagere school gehad wanneer hij meent, dat een nivellerend
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beloningssysteem van de overheid een voorbeeldfunctie voor het bedrijfsleven moet
vervullen.
Woordinflatie, in de letterlijke zin van het woord inflatie. In veel gevallen tonen de
voorbeelden aan dat er kennelijk iets uit het wetenschapsbedrijf is doorgelekt in de
omgangstaal. Van de wijze waarop de wetenschap in de alledaagse taal
doordruppelt, valt meer dan alleen deze constatering te vermelden. Er is een grote
groep taalgebruikers die, onbekend met de herkomst van die
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woorden, argeloos een aantal niet moeilijk uit te spreken vaktermen hanteert. Omdat
ze fraaier, zwaarwichtiger, ‘wetenschappelijker’ klinken: met gebruikmaking van,
problematiek, wapensystemen en inkomenspositie zijn microfoongenieker.
De geïmponeerde taalgebruiker staat het laagst op de ladder; hij lengt zijn taal met
pseudo-wetenschap aan, want hij leest het in zijn krant, hij hoort het gebruiken door
zijn buurman die doctorandus is of door de ministerpresident die professor is. En
hij vindt dat wel wetenschappelijk klinken. Hij annexeert de termen vanwege die
zweem van wetenschappelijkheid, niet omdat hij weet wat hij ermee zegt. Het
omgekeerde is het geval: hij weet niet wat hij ermee zegt, zijn begrip van de wereld
is hetzelfde gebleven.
Een tree hoger staat de gebruiker van ‘in zijn algemeenheid’ en ‘in zijn totaliteit’.
De suggestie is hier, dat spreker grotere verbanden, grotere gehelen ziet èn de
plaats van het onderwerp van gesprek daarin. Wat in werkelijkheid bereikt wordt,
is dat de vaagheid vergroot wordt, omdat er geen enkele specificatie op volgt.
Op de volgende sport staan de woekeraars die niet alleen weten dat er grotere
gehelen bestaan, maar die bovendien tot uitdrukking wensen te brengen

dat zij de ordening van die gehelen doorzien. Zij spreken niet van ‘een eerste
levensbehoefte’ maar van ‘één van de eerste levensbehoeften’ en in plaats van
‘belangrijk is verder’ van ‘een element van belang is voorts’. De indruk die ze wensen
te wekken is duidelijk: er zijn grotere verbanden en althans ik doorzie ze.
Wat al deze taalgebruikers verbindt, is

dat ze begrippen hanteren uit een andere (slechts voor wie daarin verkeert, bekende)
werkelijkheid en dat doen zònder dat zij kennis hebben van die werkelijkheid. Zij
gebruiken derhalve meer ‘taal’ om naar hetzelfde, oude begrip te verwijzen en
creëren daarmee taal- c.q. woordinflatie.
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Dieper op dit verschijnsel ingaan, is in dit bestek niet mogelijk. Het zij zonneklaar,
dat er hoogst boeiende mechanismen schuilgaan achter beide typen woordinflatie:
dat van de eigentijdse interessantdoener en dat van de wetenschappelijke
taal-uitslaande. Gemeen hebben beide ongetwijfeld, dat de aankoeking eerder door
relationele argumenten wordt ingegeven, dat wil zeggen door de behoefte een
bepaalde indruk te wekken bij een deel van de omgeving (leefsfeer, cliëntensysteem)
dan door een veranderde kijk op de werkelijkheid.
Opmerkelijk en onthullend tegelijk is dat men om te kunnen imponeren, nu
leentjebuur gaat spelen bij de nieuwe klasse der magiërs en ingewijden: de
wetenschappers. Wàt daar evenwel ook geleend wordt, begrip is het in elk geval
niet. Suggereert het vernieuwde woordgebruik dat wetenschappelijke inzichten
neerslaan in de omgangstaal en ontlast dat bij menig populistisch academicus het
dure geweten, in werkelijkheid verheugt de woordwoekeraar zich om de bekende
dooie mus. Hij krijgt de sleutels van villa's en bungalows waar hij nooit een voet
over de drempel zal zetten.
Verwonderlijk is het dus niet dat de toevoeging van zoveel vaags aan de taal het
onderlinge begrip kennelijk niet schaadt: dat begrip is en blijft immers even globaal.
Wel resteert de vraag, hoe lang het duurt voor een veranderde taal tot een
veranderde wereld leidt. Er zijn filosofen die erin geloven en zeggen dat het ooit zo niet dagelijks - gebeurt. Daarom over woordinflatie maar niet geschoolmeesterd.

Andries J. Baart
andragoloog
Zevenaar
Robert-Henk Zuidinga
free-lance journalist
Amsterdam

In memoriam
Ons erelid, professor W.F.J.M. Krul is op 4 november overleden. Omdat hij in stilte
begraven is hebben wij niet in afscheidswoorden onze dank kunnen vertolken voor
alles wat professor Krul voor ons Genootschap heeft gedaan. Daarom willen wij in
dit maandblad, dat in zijn leven zo'n belangrijke plaats innam, getuigen van onze
gevoelens van grote erkentelijkheid jegens professor Krul, die als bestuurslid - later
als voorzitter en na zijn uittreden uit het bestuur in 1967 als erelid - enige decennia
lang een stuwende kracht in het Genootschap Onze Taal is geweest.
Begenadigd met een sterk taalgevoel, heeft hij in woord en geschrift gestreden
voor een juist taalgebruik.
Door zijn binding met de Technische Hogeschool in Delft kwam hij in contact met
de Neerlandicus dr. Jan Veering en samen zijn zij gedurende vele jaren de spil
geweest van het Genootschap. De samenwerking tussen voorzitter en redacteur,
ieder binnen het kader van zijn eigen verantwoordelijkheid, was ideaal. Zij begrepen
elkaar feilloos en vormden dan ook een efficiënt team, dat jarenlang het Genootschap
heeft geleid.
Helaas is dr. Veering in 1977 ons ontvallen, maar professor Krul bleef, tot op hoge
leeftijd, van zijn liefde voor ons Genootschap getuigen, ook nadat hij als voorzitter
was afgetreden. Als erelid heeft hij geen bestuursvergadering overgeslagen en
steeds heeft hij het bestuur bijgestaan met raad en daad.
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Professor Krul was een perfectionist, zonder op taalgebied te gaan muggeziften.
Hij had zijn duidelijk uitgesproken opvattingen, maar wist tevens te luisteren naar
argumenten van anderen. Strijdbaar kon hij zijn, doch steeds wist hij zijn mening
op milde wijze, veelal met een fijne ironie, te verwoorden. Op stijlvolle wijze heeft
hij gestreden voor onze Nederlandse taal, agressief maar nimmer beledigend,
diplomatiek met een verrukkelijke, nimmer kwetsende humor.
Deze mens te hebben leren kennen achten wij een groot voorrecht. U hebt ons
zoveel geleerd professor Krul, en daarvoor zijn wij u ontzettend dankbaar.

J. Jolles, voorzitter
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Spijkers op Laag Water
Klik
Van heel wat liften is het mechanisme beschadigd doordat men aan de deur begon
te rukken vóór de lift stilstond. Dat gebeurt bij mij in de flat niet. Op de liftdeur zit
namelijk een bordje, waarop in een fraaie schreefloze letter
Deur niet openen voordat u de klik hebt gehoord.
De opsteller heeft enig gevoel voor kortheid, dat blijkt al uit het weglaten van het
lidwoord voor deur. Maar hoe zit het met deur zelf? Zou iemand op het idee kunnen
komen dat de waarschuwing op iets anders sloeg dan op die deur? Deur kan dus
eigenlijk ook wel weg; we wachten gewoon met openen tot we de klik gehoord
hebben. Wat is eigenlijk een klik? Een geluidje, dat klinkt als klik. Met andere
woorden: er kan pas sprake zijn van een klik als we hem horen of gehoord hebben.
Wat dunkt u, zullen we daarom u () hebt gehoord ook maar schrappen? Nu gauw
nog even het voegwoord voordat vervangen door het voorzetsel voor en we houden
over Niet openen voor de klik.
Als de kous hiermee af was, had ik dit stukje niet geschreven. Want, zegt u eens
eerlijk: doet dit uitgebeende zinnetje u prettig aan? Wat vindt u van die
commandotoon; hebt u ook niet liever dat het woord tot u gericht wordt? Is het zelfs
niet een beetje zo, dat de lange vorm gemakkelijker aanspreekt? De
vermageringskuur is een leuk experiment geweest, maar, als we de meeste
vermageringskuren, zonder blijvend resultaat. Niet openen voordat u de klik hebt
gehoord.
Helemaal zonder zin is onze schraplust toch niet geweest: we hebben kennis
gemaakt met het merkwaardige verschijnsel dat toevoeging van eigenlijk overtollige
woorden aan een mededeling, deze begrijpelijker maakt. Overtolligheid heet in het
Engels redundancy, maar als we het woord in de taalkunde bezigen, bedoelen we
er een overtolligheid mee, die toch ergens goed voor is.

Weer
Als het zondag is en heel mooi weer, maar ook wel bij andere weersgesteldheid
laat het KNMI ons via de NOS weten dat de temperatuur die dag waarden zal bereiken
van zeg twintig graden. Maar als het minder mooi is, maar misschien heeft de
omroeper wel haast, moeten we het stellen met: temperatuur zestien graden. Wat
mij betreft: èn mooi weer èn gewoon zestien graden (zo mogelijk méér).

D. de Vries

Het rijmschap
Er is in zee een coelacanth gevonden,
de missing link tussen twee vissen in.
De vinder weende van verwondering.
Onder zijn ogen lag voor 't eerst verbonden
de eeuwig onderbroken schakeling.
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En allen die om deze vis heenstonden
voelden zich op dat ogenblik verslonden
door de millioenen jaren achter hen.
Rangorde tussen mens en hagedis
en van de hagedis diep in de stof,
verder dan onze instrumenten reiken.
Bij dit besef mogen wij doen alsof
de reeks naar boven toe hetzelfde is
en kunnen zo bij God op tafel kijken.
En God zal zeggen: o is dat 'em,
de felle dichter Jac. van Hattum!

In een beminnelijke brief verwijt een lezeres ons dat we zondagsdichters bespotten
en belasteren. Ze merkt op dat er onder beroepsdichters ook ‘zielige broddelaars’
voorkomen, en stelt de gewetensvraag: ‘Waarom zouden er geen zondagsdichters
kunnen zijn die foutloos dichten?’
Klaarblijkelijk hebben we niet duidelijk genoeg verkondigd dat de zondagsdichter
per definitie geen vakman is, en dat zelfs foutloosheid - veelvuldig aan te treffen bij
Schaap bijvoorbeeld - gebrekkig kan zijn, hoe paradoxaal dat ook klinkt. Voorts zal
het nodig zijn te herhalen, dat we veel meer waardering hebben voor het oprecht
gepiep van de herdersknaap dan voor het ideologisch gepiep van een Breuker.
Nevenstaande lyriek is niet slechts erbarmelijk maar ook nog plaatsrovend, zodat
ik van uitvoerige analyse moet en mag afzien.
Wel dient vermeld te worden dat we hier geen zondagsdichter lezen, doch een
kliekjesdagdichter; u zult het betwijfelen, maar dit schreef een echte poëet, die
naslagwerken en bloemlezingen heeft gehaald.
Waarin verschilt dit produkt nu van een typisch zondagsgedicht? Niet in diepgang
of luciditeit. Noch in taalzuiverheid of verstechniek. Enkel en alleen in
zelfgenoegzaamheid.
De zondagsdichter zou, als hij dit gewrocht had, denken: ‘Tja, ik doe mijn best,
ik bedoel het goed, maar ik ben natuurlijk geen dichter.’
De gecanoniseerde kunstenaar echter redeneert: ‘Dit is geheel in orde want het
is mooi; het is namelijk van mij, en ik ben een dichter.’
Genoeg over zondagsdichters
Want we krijgen nu iets veel gewichters:
Op de limerick
Wordt geworpen een blik
Door twee eminente voorlichters

H.H. Polzer
•
‘Blij dat er vers is!!’ heeft mijn bakker op zijn broodzakken laten drukken. Graag zou
ik deze maand met de man meejubelen, maar het mag niet zijn. Eigenlijk houd ik
niet van moppen. Als iemand plompverloren begint met: ‘Ken je die van die...’ word
ik doorgaans schrikkelijk nerveus. Ik weet niet hoe ik kijken moet, ik weet niet
wanneer ik lachen moet, ik weet niet hoe ik lachen moet wanneer ik hoegenaamd
niet moet lachen. Moppen zijn tweedehands olijkheden. En olijkheid is tweederangs
humor.
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Limericks zijn de moppen van de dichtkunst. Soms letterlijk: plezierdichters zonder
inspiratie beijveren zich regelmatig om een oude mop onder te brengen in een
aabba-schema.
Toen eens Moos een relaxhuis verliet
Werd hij door een stel vrienden bespied
Men zei: ‘Wat doe je nou?
Pas eergisteren stierf je vrouw!’
En hij sprak: ‘Weet ik veel, wat ik doe
in mijn verdriet.’

Te veel gist, te weinig zout en zéér oudbakken. Verse limericks echter smaken me
ook zelden. Een volgend keer daarover meer.

Ivo de Wijs
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Niettan?
Amsterdams en Rotterdams
Herkomstig uit Amsterdam en al geruime tijd in Rotterdam wonend, hoor ik nog
steeds merkwaardige uitdrukkingsverschillen tussen beide plaatsen. Een paar dagen
oplettendheid ten aanzien van het taalgebruik langs de Maas leverde de volgende
notities op.
Wat men in hoofdstad onder een gracht verstaat heet hier onveranderlijk een singel.
Een Amsterdamse bakfiets is aan de Maas een onbekend voertuig, maar een
kerrie/carry kan iedereen direct aanwijzen, terwijl elk vaartuig tussen kano en
supertanker met boot bestempeld wordt.
De kwalificatie brutaal of eigenwijs/agenwaas wordt in Rotterdam al gauw
bijdehand, wat nogal verrassend werkt zolang bijdehand ook als gis/gers te boek
staat. En als verduidelijking wenselijk is vraagt men niet hoezo? of hoe bedoelt U?
maar: wel?
Een Amsterdamse helling, die ik daar wel hoorde benoemen met hogie, staat hier
bekend als een hol, maar aan dit woord wordt aan het IJ een heel ander begrip
gekoppeld.
Wat de meeste Amsterdammers als leuk ervaren vinden Rotterdammers gewoon
echt. Dat kan eveneens tot misverstanden leiden bij een ex-Mokummer die ook
minder vaak zal praten over de middenstraat of een dokteres.
De vaak wat verontwaardigde toon van het platte Amsterdams heeft een beetje
zangerig Rotterdams equivalent, waarbij bevestigende volzinnen nogal eens worden
afgerond met een melodieus niet dan?
Hoewel hij het meesterschap op dit terrein van bijvoorbeeld Hagenaars mist, kan
ook de Rotterdammer goed brouwen en woorden als bierbrouwerij, chirurg of
verregaand komen dan even vreemd terecht als de fameuze krotenkoker uit
Crooswijk of Feijenoord/Faaienoogd.
Opvallend is de Rotterdamse gewoonte om het voorzetsel van te gebruiken waar
dit niet hoeft en om het juist achterwege te laten, zelfs in eigennamen, waar het
thuishoort: Toorn (de fa. Van Toorn); Meer & Schoep (Van der Meer & Schoep);
meneer Laar, hij kan er niet van buiten!
In de Maasstad hoort men dikwijls willekeurige werkwoorden met een voorafgaand
doen als 't ware versterken.
Aldus doe ik vaak hele zinnen opschrijven en later doe ik dan weer wat
doorstrepen... Een echt Rotterdamse vermomming voor de zin: ‘Hij had er
belangstelling voor’ luidt dan: Hij deed er z'n eigen voor interesseren. Voor een
taalgevoelig mens klinkt zoiets bepaald niet echt.
Dit alles is slechts een greep, er is waarschijnlijk veel meer. De Amsterdamse
voorkeur naar een taartje gaat bij de Maasstedeling uit naar een gebakkie. In
Rotterdam spreekt men ook eerder dan aan het IJ van peen-en-uien in plaats van
hutspot, veeleer van poes dan van schimmel, eerder van kroten dan van bieten,
eerder van konen van van wangen en vaker van koters dan van kleine kinderen en
men vraagt: waar is dat nodig voor?
Soms is het louter een kwestie van accent of voorkeur ten aanzien van in beide
steden gebruikte uitdrukkingen. Ook bestaan er gezegdes, waarvan ik betwijfel of
ze specifiek Amsterdams of Rotterdams zijn. Zo kan men hier (b.v. na bezoek aan
een dokteres) iemand niet zelden horen verklaren dat de kwaal naar binnen geslagen
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of zelfs door het bloed geslagen is. Een hier veelbeluisterde contaminatie als
onderlaatst zal ook tot de welhaast nationale taalmishandelingen behoren.
In elk geval zijn veel taalverschillen even duidelijk als verschillen in volkskarakter
en er zal ook wel verband bestaan. Maar er berust ook veel op fabels, zoals de
zogenaamde Amsterdamse humor en de zogenaamde Rotterdamse energie.
Tenslotte ben ik nog voldoende Amsterdammer om ervan overtuigd te zijn dat er
maar één Mokum is, maar tegelijk al voldoende Rotterdammer om het hier oh zo
echt te vinden. En wel met Faaienoogd. Niettan?

G. L. van Laar
directie-secretaris, Rotterdam

NS-taal
In de treinen wordt op loffelijke wijze informatie gegeven over eerstvolgende
stopplaatsen, overstappen e.d. Het is verheugend dat dit over het algemeen
geschiedt in een goed taalgebruik, zowel wat woordkeus als wat uitspraak betreft.
Dat zo nu en dan toch wel dialect herkenbaar is kan als een charmant, zeker niet
storend verschijnsel worden beschouwd.
In één opzicht komen de vrouwen en mannen van N.S. echter toch regelmatig op
gespannen voet met het correcte gebruik van de Nederlandse taal nl. als het eindpunt
van een rit wordt genaderd. Dan hebben zij het namelijk niet over dat eindpunt van
die rit, maar over ‘we naderen thans het eindpunt van deze trein’.
Een enkele maal maken zij het nog erger, want dan luidt de aankondiging: ‘Wij
naderen thans het einde van deze trein’. Gelukkig zijn de passagiers kennelijk
voldoende hetzij gehard, hetzij afgestompt in hun taalverwerking, want de
onheilsboodschap van het naderende einde van een trein heeft nog nimmer tot en
toch voor de hand liggende paniek geleid.

J.J. van Kaalte
journalist, Rotterdam
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Het gezegde & co.
Een geweer uiteen nemen en het daarna weer in elkaar zetten, is vast erg moeilijk.
Vooral als het dan ook weer moet kunnen schieten. Ik heb het nooit gedaan, hoop
het ook nooit te hoeven doen, maar heb wel enige ervaring met wekkers. Vóór de
oorlog bestonden er bij de landmacht ezelsbruggetjes voor de volgorde der
onderdelen bij het uiteennemen der toenmalige wapens. De bekendste zijn Geen
meisje of het lacht lief (plus de minder oirbare varianten) en Kan de boer straks
zand laten rijden. De eerste was voor het geweer (model 1895), de tweede voor de
lichte mitrailleur (Lewis, model 1920). G.m.o.h.l.l. stond dan voor: grendel, magazijn,
ontlaadstok, handbeschermer, loop en lade. Omtrent de mitrailleur verkeren mijn
zegslieden in onzekerheid. De k stond er voor kolf of kolfbodem, en de z voor
zuigerstang, maar verder komen we niet. Wie van de lezers?
•
Meer over pi. In voorgaande afleveringen noemden we reeds Van p wilt u graag
onthouden enz., en Wat u door 'n echte ezelsbrug enz. Thans kunnen wij daaraan
nog toevoegen: ten eerste zie ook Battus' Opperlandse taal- en letterkunde p. 141
(drie andere bruggen voor pi); ten tweede: Zoo u ziet o lieve studenten pi eischt
altijd nog rekentalenten; ten derde: Hoe 'k zoek, 't getal benaderen is immers altijd
nog beter.
•
Voor juristen hebben we nog deze, bij het Burgerlijk Wetboek (afdeling onrechtmatige
daad); 1401 breekt een been, 1402 doet niet mee, 1403 zellef nie (??), 1404 schade
door een dier, 1405 dakpan op het lijf, 1406 op de fles, 1407 staat je naar het leven,
1408 goede naam verkracht. Ter toelichting schrijft het ons adviserend
advokatenkantoor: zie de desbetreffende wetsartikelen; 1402 heeft geen zelfstandige
betekenis, omdat het daar bepaalde al voortvloeit uit de jurisprudentie op artikel
1401.
•
Het geschiedenisonderwijs leverde Hol heen bij boer Oost, voor de volgorde van
de vorstenhuizen in Holland: Hollandse, Henegouwse, Beierse, Bourgondische en
Oostenrijkse huis. Mijn briefschrijver voegt er een vraag aan toe die ik graag aan u
voorleg. Moesten de kinderen in Gelderland en Brabant die huizen ook leren?
•
Erg eenvoudig is soscastoa: sinus (overstaande/schuine), cosinus
(aanliggende/schuine), tangens (overstaande/aanliggende). En in de scheikundeles,
als de volgorde der elementen in het periodiek systeem onthouden moest worden:
zeg maar Ha! Helibebcnof; Nee, namgalsips, clak. Het stemmen van een gitaar
geschiedt hier en daar met Een aardige dame ging bananen eten.
•
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Het klinkt misschien raar, maar ik wil graag de aandacht vestigen op de poëtische
waarde van vele gevestigde ezelsbruggen. Het ‘lees maar, er staat niet wat er staat’
van de dichter Martinus Nijhoff is hier volop van toepassing. Helibebcnof, meneer
Van Dale en de quick brown fox leven in de wonderbare wereld van soscastoa's,
de iefiekieliemiet, de barradaz en boer Oost. Flinke burgers, fokschapen, lief lachende
meisjes, de alter Philosoph leren ons, vanuit hun droomwereld, de harde werkelijkheid
leefbaar te maken. Juist doordat ze niet geschapen zijn omwille van schoonheid,
hebben ze, losgezien van hun functie, zo'n stoere dichterlijkheid. Waar nog bij komt
de wereld van de associaties. Helibebcnof ruikt naar rotte eieren; meneer Van Dale
brengt de geur mee waarmee de vloeren van onze school behandeld werden.
Soscastoa, gras, de aap op de bromfiets,..., ik begin te begrijpen waarom zo vele
lezers reageren. Ga vooral door.
•
Het verdient vermelding dat het tijdschrift De Koppeling, maandblad van het
Gemeente-energiebedrijf Amsterdam in december 1977 en maart 1978, artikelen
over ezelsbruggen bevatte. Het energiebedrijf stuurde ze ons toe. We vullen onze
verzameling aan met Piet brengt beschuit met thee. Hiermee kun je de volgorde
onthouden waarin voorrang verleend moet worden aan Politie, Brandweer,
Begrafenis, Militaire colonne en Tram.
Het Amsterdams energiebedrijf stelt ons voor een groot probleem. Men vat daar
onder ezelsbruggen ook zaken als de volgende. Hoe bepaal je de juiste maat van
sokken voor je kinderen? Laat ze een vuist maken; als nu het voetgedeelte van de
sok de vuist precies omvat, is het de juiste maat. Of deze: hoeveel dagen heeft die
maand?
Maak opnieuw een vuist, en tel op de knokkels en de dalen daartussenin:
31-28(29)-31-30-31-30-31. Wie netjes z'n duim in de vuist had gedaan, kan nu terug
tellen, weer beginnende met een knokkel, dus 31, voor augustus. Of deze: de leeftijd
waarop een kind naar school moet, kan bepaald worden door te zien of het met de
arm over het hoofd het oor kan pakken. Dat kunnen ze beslist niet vóór het zesde
levensjaar. Ik vind eigenlijk dat dit geen ezelsbruggen zijn, en verschil hierin dus
van mening met de mensen van het Amsterdams energiebedrijf.
Wat zou dan de definitie moeten zijn van een ezelsbrug? Laten we daar eens
over nadenken. Ter stimulering citeer ik hier alvast de definitie die Battus geeft in
de Opperlandse taal- en letterkunde, blz. 140: ‘een methode om iets te onthouden
door iets groters te onthouden, plus de manier waarop beide informaties aan elkaar
gekoppeld zijn’.

J.M. van der Horst

De modewoorden van 1982
Jaren geleden was het dus. Daarna kwam ergens; vervolgens een stuk. In welk jaar
was gedogen in de mode? Over het voortouw hoor je niets meer. Aankaarten is er
ook al weer uit.
Wat was de taalmode in 1961? Een reële kerel; uit de verf komen; het is zo dat;
besprekingen op hoog niveau; we moeten het anders spelen; dat toneelstuk heeft
geen boodschap.
Wat was de taalmode in 1981? Een idee handen en voeten geven; in mijn optiek;
inspelen op een ontwikkeling; een station passeren; bespreekbaar maken. En 1982?
Adempauze, bediscussiëren,..., inseinen,..., nuloptie,..., tijdpad,.... Op basis van
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suggesties van ruim 14000 lezers van Onze Taal moet toch een mode-ABC van
1982 zijn op te stellen.
Hoe zal men in 2001 de wenkbrauwen fronsen.
De redactie kijkt uit naar uw voorstellen. Een briefkaart naar postbus 140 in De
Lier is snel geschreven.

J.R.
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Van Woord tot Woord
Midwinter
Als u in magie gelooft zou u uw in december geboren zoon of dochter Bert of
Berta/Brechtje moeten noemen. Hoe zou u beter een beroep kunnen doen op het
verdwijnende zonnelicht om weer terug te keren. De naam betekent ‘helder, stralend’
(vergelijk het Engelse bright en in het Nederlands de berk, de boom met de witte
bast) en is dus juist in de donkere nachten voor kerstmis bijzonder actueel.
Er is geen andere periode in het jaar waarin de huiselijke gezelligheid zo centraal
staat en waarin er zoveel geschenken worden gegeven als in de tijd rond nieuwjaar,
de midwintertijd. Al dan niet bewust nemen wij dan deel aan tal van folkloristische
gebruiken, waarvan er sommige van Christelijke, maar ook heel wat van
vóór-Christelijke oorsprong zijn. Men beweert zelfs dat het bijeenbrengen van de
familie in deze weken met oude voorvaderriten te maken heeft, met het vieren van
de nagedachtenis van de doden. Daartoe zou men ook offerdieren eten (de
suikerbeesten met sinterklaas zijn daar een overblijfsel van) en geschenken geven
aan arme mensen die de arme zielen symboliseren. Kerstkrans en adventskrans
zouden het zonnewiel symboliseren. Het midwinterfeest is een zonnefeest. De ‘ster
die stille staat’ in de bijbel is de zon. Met het nieuwe jaar keert de zon terug.
Nieuwjaar omvatte de twaalf nachten (twelfth-night) tussen kerstmis en driekoningen.
De twaalf nachten waren bepalend voor de twaalf maanden in het volgende jaar.
Tegelijk met het licht werd de vegetatiegeest opnieuw geboren. Vandaar de
vruchtbaarheidssymbolen die op alle decemberfeesten aanwezig zijn. Gekruide
koeken, vruchten en noten worden gegeven, gekregen en gegeten. Een
Weihnachtsstol is dubbel vruchtbaar: dit baksel is als brood al een symbool voor
het leven en bovendien bevat het vruchten en amandelen. Lange tijd zijn sinterklaas
en de vier mogelijke nieuwjaarsdagen (kerstmis, 1 januari, 6 januari en pasen) de
enige dagen van het jaar geweest waarop duivekaters gegeten werden. Een
duivekater is eigenlijk een heidens offerbrood. Het woord komt van ‘duivelkater’. De
naam gaat terug op een oud kattenoffer, geofferd aan de demon - volgens de
Christelijke opvatting de duivel - van de vruchtbaarheid. Pas later kwam er een
brood in de vorm van een kat en nog later in de vorm van een scheenbeen in de
plaats van een levende kater.
Vóór de kerstening waren er gedurende de midwintertijd in verschillende landen
van Europa zogenaamde lotsfiguren met goede en slechte zijden. De tweedeling
is heel duidelijk bewaard bij Sinterklaas naast Zwarte Piet. De heilige naast de duivel!
Eén van de lotsfiguren was vrouwe Bercht (= Berta), die verwantschap vertoont met
vrouw Holle en wier cultus is opgekomen tijdens de matriarchale landbouwcultuur,
waaruit ook het heksengeloof voortspruit. Tot haar functies behoorde onder meer
het rondgaan in de langste nacht van het jaar, waarin zij voorspelde dat het licht
weer terug zou komen. Nog vóór zonsopgang kwam zij op bezoek bij de mensen
met goede wensen en geschenken. De langste nacht was volgens Juliaanse
tijdrekening de nacht van 12 op 13 december.
In Italië kende men een andere lichtbrengster, de heilige Lucia. Ook deze naam
betekent ‘de lichtende’. Zij leefde rond 300 en volgens de legende stak zij zichzelf
de ogen uit om niet zo aantrekkelijk te zijn voor een heidense jonge man die haar
beminde. Als beloning kreeg zij nog mooiere ogen terug, maar toch werd zij de
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beschermheilige van de blinden. Later stierf zij de marteldood. Zij kwam uit Syracuse
en haar verering kwam daar in de plaats van de Artemiscultus. Artemis (eigenlijk
een vóór-Griekse vruchtbaarheidsgodin) had juist in de Griekse kolonie Sicilië grote
feesten met vruchtbaarheidsriten. Reeds vóór 1000 had de Luciaverering zich erg
verbreid in de Romaanse landen. Haar feest werd door de kerk doelbewust op 13
december gezet, dus op het feest van de heidense mythevrouw, zodat zij deze bij
de kerstening van de andere landen van Europa wist te verdringen. Maar zij nam
de karakteristieken van de andere lichtvrouwe over. Evenals Artemis had ook
Bercht/Lucia boze tijden. In de traditie ontwikkelde zij zich tot een goede geefster
of tot een boze demon. In de middeleeuwen verschijnt vaak een vrouwelijke duivel,
die de ‘onreine Diana’ genoemd wordt. Diana was de Romeinse tegenhangster van
Artemis. Sinterklaas werd in Zuid-Duitsland vergezeld door angstwekkende vrouwen
die Perchta of Holda heetten. In Bohemen voert de kerstman een geit (= duivel met
bokkepoten) met de naam Lucia met zich mee. De Zweedse lussekatter zijn te
vergelijken met de Nederlandse duivekaters.
Toen de Gregoriaanse kalender werd aangenomen ging het verband tussen de
langste nacht en de Christelijke lichtheilige verloren, zodat in de meeste streken
van Europa het vieren van de feestdag van Lucia als goede geefster geheel
verdween. In Zweden echter werd de Gregoriaanse kalender pas in 1753 ingevoerd,
zodat het gebruik hier gelegenheid kreeg zich zo stevig te wortelen, dat het is blijven
bestaan. In de vroege ochtend van 13 december bezoekt Lucia huizen en scholen
in een wit gewaad met een kaarsenkroon op het hoofd. In de Baltische landen, waar
de Gregoriaanse kalender eveneens laat werd ingevoerd, vinden we ook nog een
zekere Luciaverering.
Midwinter eindigt op 6 januari, in veel landen een belangrijke feestdag. Uit mijn jeugd
herinner ik mij het driekoningenzingen en de grote jaarlijkse optocht, compleet met
echte kamelen. Het doet mij nog altijd een beetje onnatuurlijk aan dat ik tegenwoordig
op die dag gewoon moet werken. In het Oudhoogduits werd 6 januari Perchtennacht
genoemd. Het licht is teruggekomen!

Marlies Philippa

[Mededeling]
□□□□□
■ De laatste tijd bekruipt me een akelig gevoel. Steeds sterker krijg ik de indruk dat
het aantal kentekenborden van auto's met vier letters en twee cijfers met een X, Y
of Z veel groter is dan statistisch aannemelijk gemaakt kan worden, zelfs als we
geen rekening houden met de geringe frequentie die de letters X en Y in onze eigen
taal hebben. Is hier sprake van een van
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overheidswege geleide poging tot taalvervuiling of van taalparanoia mijnerzijds? ■
De populariteit van het woord paranoia is trouwens ook aardig aan het tanen gegaan,
de afgelopen jaren, zonder dat iemand dat expliciet aan de orde heeft gesteld. Sinds
die tijd wordt ook door iedereen het woord ontzettend weer gewoon met een korte,
ongerekte è uitgesproken. Die ontzettende aanstellers van toen heb ik destijds niet
kunnen bekritiseren omdat ik nog niet in de onzetaalsien zat. ■ Zo lijkt het alsof ik
achteraf de zondaars nog een trap na wil geven, maar zo is het niet bedoeld. Eerder
voel ik het op mijn pad liggen om een stukje ongesignaleerde mode postuum voor
het ontzette nageslacht vast te leggen. ■ Wie genoeg geslapen heeft, en er derhalve
mee ophoudt, is uitgeslapen. Wie genoeg gewerkt heeft, en er om die reden mee
ophoudt, is uitgewerkt. Wie genoeg gebuit heeft enzovoorts is uitgebuit. Wie genoeg
geweken heeft, is uitgeweken. Wie genoeg heeft van het scheiden, is uitgescheiden.
■ Wie genoeg gestoten heeft, is uitgestoten. ■ Die heeft het zogezegd verkorven,
wat ons meteen weer op het volgende probleem brengt: wat is eigenlijk het
werkwoord dat bij het kennelijke deelwoord verkorven hoort? Het zal wel verkerven
zijn, maar vreemd dat je altijd achteraf blijkt, het verkorven te hebben en dat nooit
iemand je erop wijst dat je het op dat eigenste ogenblik aan het verkerven bent.
Waar blijft op die manier onze veel geprezen duidelijkheid en directheid? ■ Over
prijzen gesproken: door een prijs te weigeren heeft meesterwerkenfabrikant Wolkers
zich in de markt geprezen en uit het graf geprijsd. ■ Nog zo'n onbestemd deelwoord:
geboren. Heeft natuurlijk iets met baren en minder met boren te maken.
■ Maar eigenlijk wilde ik niet over geboren spreken maar over het voorstadium
van barend: pregnant dus.
Iemand die zich pregnant uitdrukt heeft een zwangere expressie, kunnen we
gevoeglijk stellen. Filologen noemen een woordbetekenis pregnant, wanneer die
slechts indirect met de eigenlijke betekenis te maken heeft. Zo kan een vorm van
taalgebruik pregnant genoemd worden wanneer die veel met sluimerende
betekenissen speelt. Dat is natuurlijk prima en verdienstelijk. Een directe, kernachtige
stijl is ook prima en verdienstelijk, al is die juist niet pregnant in de oorspronkelijke
zin des woords: toch reden genoeg om alles wat prima en verdienstelijk is pregnant
te noemen, zoals we alles wat niet prima en verdienstelijk is, steriel plegen te
noemen. De huidige gebruikswijze van pregnant is dan wel zeer pregnant, hetgeen
ons tot de conclusie brengt dat pregnant zijn eigen nageboorte is. ■ Meer nog over
deelwoorden. Ik las dezer dagen als voltooid deelwoord van het werkwoord douchen
gedoucht. Fout, dacht ik, dat moet gedouchet zijn, want de stam is niet douch, maar
douche. U ziet echter meteen dat mijn onlossing ook niet bevredigend is. Maar welke
is dat wel? Gaarne een antwoord op deze dringende vraag. ■ Wie genoeg gekeken
heeft, is uitgekeken. Zo kunnen wij ons zeer wel voorstellen dat een bepaald soort
medische specialisten voortijdig uitgekeken is op ons uro-genitale stelsel. Zo iemand
is dan een vuturoloog. Tevens kunnen we dit predikaat hechten aan een hoge
ambtenaar-deskundige die erover beslist wanneer het uur geslagen heeft om de
vut in te gaan. ■ Stel even dat het een vrouw is die voornoemde hoge post bekleedt,
die van vuturologe dus. Stel vervolgens dat zij de onder haar ressorterende dienst
oogluikend smeergelden laat innen - is het dan seksistisch om haar wijze van
besturen wanbeheer te noemen en zouden wij niet veeleer van wanbedame moeten
spreken? Of is het seksistisch om een hooggeplaatste dame bij voorbaat in een
kwaad daglicht te stellen? - ik weet het niet, niemand is volmaakt. ■ Maar toch, in
het licht van officiële richtlijnen voor positieve discriminatie dienen we genoeg
zelfbedamesing te kunnen opbrengen om geen flauwe grappen meer te maken over
het emancipatorisch streven. ■ Zo las ik onlangs een advertentie waarin gevraagd
werd naar vrouwen die weliswaar niet radicaal-feministisch waren, maar zich toch
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voor het meidenwerk wilden inzetten. ■ U kunt zich voorstellen dat een en ander
mijn volledige goedkeuring heeft. ■ U weet het natuurlijk: het voltooid deelwoord
afgelast hoort bij afgelasten, niet bij het werkwoord aflassen. ■ Maar dan moeten
we ook consequent zijn, en niet meer spreken over het inlassen van een extra
hoofdstuk of zo, maar over het ingelasten ervan. Ik zie al weer lezers protesteren
die er mij van betichten dat ik een voorstel doe dat taalkundig nergens op slaat, en
gelijk hebben ze. Maar wat vindt u belangrijker: taalkunde of rechtvaardigheid? ■
Voor het samenstellen van deze rubriek heb ik weer geput uit diverse bronnen. Wie
genoeg geput heeft, is uitgeput.

P.C.U.d.B.
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