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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Het Woordenboek der Nederlandsche Taal is bijna voltooid
W. de Clerck - hoofdredacteur WNT, Leiden
Het komt nogal eens voor dat men zijn beroep dient op te geven. In mijn geval
antwoord ik dan: ‘Lexicograaf’. En steeds ben ik verbaasd, hoe weinig mensen dan
weten wat hiermee bedoeld wordt. Veelal volgt er: ‘Wat zegt u?’ En mijn volgende
antwoord is dan: ‘Woordenboekmaker’. Lexicologie en lexicograaf zijn blijkbaar
‘dure’ woorden die niet zo vaak voorkomen. Maar woordenboeken worden dagelijks
gebruikt. We kennen allen Van Dale, Koenen en Kramers. Dat er daarnaast nog een
groot, wetenschappelijk Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) bestaat, dat
eigenlijk de grondslag is van al deze woordenboeken, dat weten maar weinigen. Al
130 jaar vóór de oprichting van de Taalunie (1982) kwam er een Belgisch-Nederlandse
samenwerking tot stand voor de beschrijving van de Nederlandse woordenschat. De
versnelde voltooiing van dit WNT is een van de belangrijkste taken van het te Leiden
gevestigde Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL).
De staatkundige scheiding tussen Noord en Zuid in 1830 en de daarmee
samenhangende vrees van de Vlamingen voor een sterkere invloed van het Frans
gaven in het midden van de vorige eeuw aanleiding tot het zoeken van contact tussen
Noord en Zuid op taal- en letterkundig gebied. De Taal- en Letterkundige Congressen
waren daarvoor het geschikte instrument.

Historische terugblik
Tijdens het derde congres in 1851 te Brussel presenteerde Matthias de Vries het
Ontwerp van een Nederlandsch Woordenboek, dat door een commissie van de
Vlamingen David, Snellaert en Van Duyse, en de Nederlanders Koenen, De Jager
en De Vries zelf, was voorbereid. Het congres besloot onmiddellijk tot uitvoering
van het Ontwerp. De eerste redacteuren waren De Vries, Te Winkel en David.
Wie het Ontwerp en de Inleiding opnieuw doorleest, krijgt een duidelijk inzicht
in de oorspronkelijke opzet. Welk materiaal in het WNT dient te worden opgenomen,
formuleert De Vries als volgt:
‘Alle woorden en spreekwijzen, die men in Nederlandsche geschriften aantreft in
een tijdvak van nu zeven eeuwen, vinden daar hunne plaats; niets wat in eenig dorp
of gehucht getuigenis geeft van den onuitputtelijken rijkdom onzer moedertaal, mag
ongebruikt blijven; alles wat ooit of ergens Nederlandsch was, moet daar verzameld,
gerangschikt en tot een volkomen geheel bearbeid worden. Kortom het moet een
schatkamer der taal, een Nationaal Museum der taalvormen zijn.’
Het spreekt voor zich dat zo'n grootse opzet met een zeer beperkte redactie een lange
bewerkingstijd zou vergen. Pas in 1864 verschijnt de eerste aflevering. Een jaar later,
in 1865, schreef Guido Gezelle, de teleurstelling van velen vertolkend: ‘'t Is waar,
als wy tyd van leven hebben, zoo zullen wy, binnen 250 jaar of zoo, een volledigen
nederlandschen woordenboek hebben... Maar wacht daar achter.’
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In het verleden is de lange bewerkingstijd al vaker aanleiding tot spot geweest.
Zo dichtte Van Vloten, een persoonlijke tegenstander van M. de Vries, bij de afronding
van deel I (AAJUIN) in 1882, de volgende verzen:
‘O, luid weêrklink de lofbazuin!
Het Woordenboek kwam tot ajuin
In dertig jaren al; dat heet
Zijn tijd voorzeker welbesteed!
't Duurt nu geen dertig jaar gewis,
Eer 't tot azijn genaderd is;
Stel voor elk verdre letter maar
Twee derde van die dertig jaar,
Dan staat al na een eeuw of vier
't Geheel gedrukt reeds op 't papier! |
Is 't waar wat Genesis ons zegt,
Dat eens Methuus'lem, de oude knecht, |
Er meer dan negen mocht beleven,
Wel, ziet men aan De Vries dan geven |
De helft maar van dien tijd, voorwaar, |
Zoo krijgt hij 't zelf nog kant en
klaar!’

En in dat zelfde jaar verzuchtte mr. Hubrecht op de begrotingspost Woordenboek:
‘Wat zullen ze blij zijn
Wanneer ze aan de zij zijn.’

Opzet en doel van het WNT
In de laatste decennia zijn er geen spotdichten meer verschenen. Betekent dit dat
men apathisch geworden is? Ik vermoed dat men eerder de optimistische geluiden
gelooft. Want sinds 1976 is er een stroomversnelling op gang gekomen.
De laatste jaren verschenen er gemiddeld dertien afleveringen per jaar (vroeger
twee à drie); vanaf 1986 zullen dat er zestien zijn. Thans (oktober 1986) zijn er 548
afleveringen (in een 31-tal robuuste banden) gepubliceerd. Het WNT is gevorderd
tot een punt waarop nog slechts (!) een gedeelte van de letter V (versterven verzwonden, voort - vozen), en de letters W, X, Y en Z moeten worden bewerkt. Als
definitieve voltooiingsdatum geldt 1998; toch nog altijd 100 jaar minder dan de door
Guido Gezelle voorspelde 250 jaren. Men mag daarbij bovendien niet uit het oog
verliezen dat vergelijkbare 19de-eeuwse ondernemingen, zoals Deutsches Wörterbuch
van de gebroeders Grimm, New (thans Oxford) English Dictionary, het Zweedse en
Deense woordenboek, enz., ook nog onvoltooid zijn, of een bewerkingstijd van méér
dan 100 jaar hebben gekend.
Dat de volgende generaties van redacteuren een aantal onontkoombare wijzigingen
in de oorspronkelijke opzet hebben aangebracht, zal niemand verwonderen. Het
WNT kan thans het best als volgt gekarakteriseerd worden: het is een eentalig,
alfabetisch en historisch woordenboek, dat een wetenschappelijk verantwoorde,
diachrone beschrijving geeft van de in het Nederlands vanaf 1500 tot 1921
aangetroffen woorden en woordbetekenissen, met vermelding van de chronologie
(dus de oudste en eventueel
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ook de jongste vindplaats) en van de geografische spreiding, terwijl ook de frequentie
in het artikel zichtbaar wordt gemaakt. Eigenlijk is het WNT een verzameling van
woordstudies, waarbij - door het opnemen van de bewijsplaatsen - de
controleerbaarheid van de gegeven informatie voorop staat. Als zodanig is het WNT
dan ook een ‘schatkamer’ voor taalkundigen.
Bovendien wordt iedere taalgebruiker indirect met het WNT geconfronteerd, omdat
het de basis is van alle handwoordenboeken in ons taalgebied. Na het gereedkomen
van trekken tot en met tuin in het WNT werd de omvang van het corresponderend
gedeelte in Van Dale met ongeveer 50% vermeerderd.

De bouwstoffen van het WNT
Hoe komt het WNT aan zijn materiaal? Welke bronnen worden er voor het
woordenboek gebruikt? In de beginfase ging alles nog vrij willekeurig. Er werd een
oproep in de dagbladen geplaatst en circulaires werden rondgestuurd aan specialisten
in een of ander vak, met het verzoek materiaal voor het woordenboek bij te dragen.
Talloze vrijwilligers maakten excerpten uit voornamelijk literaire werken. Dat ging
meestal als volgt:
het geselecteerde woord, de auteur, de titel en de bladzijde werden door de
vrijwilliger op een papier geschreven; daaronder het volgende woord dat voor
opneming in aanmerking kwam, met weer dezelfde gegevens. Daarna werd het papier
in smalle strookjes geknipt, die gealfabetiseerd in dozen (aanvankelijk sigarenkistjes)
werden opgeborgen. Als een deel van de letter aan de beurt was, werden de strookjes
opgeplakt in plakboeken, te weten afgedankte tijdschriften, in alfabetische en
chronologische volgorde.
Op deze wijze beschikte de redactie al vroeg over een groot aantal vindplaatsen uit
Vondel, Cats, Hooft, Huygens en Bredero. Ook de mindere goden uit de 17de eeuw
kwamen aan bod: bijvoorbeeld Van Borsselen, Oudaan en Westerbaen. Voor de 18de
eeuw waren Van Effen, Langendijk en Wolff en Deken de geliefde auteurs. Voor de
19de eeuw zijn er te veel auteurs om op te noemen. In de beginfase waren ook
Vlamingen, vooral Conscience, ruim vertegenwoordigd. Naast het excerperen had
men het zogenaamde registeren, een vakterm bij het WNT, om aan te geven dat men
de woorden uit het register van alle mogelijke boeken verzamelde, zodat men de
tekst zelf niet hoefde door te lezen. Met deze methode werden vooral de vindplaatsen
van vaktaalwoorden geregistreerd uit boeken over folklore, geneeskunde, landbouw,
molenbouw, scheepvaart, enz. Voor de redactionele bewerking is het echter
noodzakelijk, dat deze woorden uit registers in hun context worden weergegeven,
zodat de redacteur de betekenis kan achterhalen zonder dat hij het boek zelf hoeft te
raadplegen.
Pas op het moment dat de materiaalverzameling van een bepaald woord volledig is
afgerond, kan de redacteur beginnen met het interpreteren en structureren van de
vindplaatsen en met het definiëren van de verschillende betekenissen, totdat het
WNT-artikel zijn definitieve, persklare vorm heeft bereikt.
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In 1882 reeds schreef Matthijs de Vries dat ‘de verzameling der bouwstoffen van A
tot Z (was) voltooid’. De oorspronkelijke verzameling heeft zich echter voortdurend
uitgebreid. Vergelijking van de in deel I genoemde bronnen en de huidige
(onvolledige!) Bronnenlijst spreekt hieromtrent (letterlijk!) boekdelen. Het WNT
beschikt thans over ongeveer 10.000 bronnen. Een thans bewerkt woord bevat
materiaal uit een minstens vertienvoudigd bronnenbestand in vergelijking met de
oudere delen.

De blokjes laten de betrekkelijkheid van het begrip ‘eigentijds’ zien binnen één deel (sommige delen
hebben een bewerkingsduur gehad van meer dan zo jaar) en van de verschillende delen onderling.

In 1980 waren nog 1.370.000 vindplaatsen van de dan resterende letters ter
bewerking aanwezig, waarschijnlijk veel meer dan De Vries in 1882 voor het hele
alfabet ter beschikking had.

Spreektaal en dialect
Ook al had De Vries in zijn Inleiding (art. 7) erop aangedrongen bijzondere aandacht
te besteden aan het mondeling taalgebruik, toch is de spreektaal in het WNT
onvoldoende aan bod gekomen. In mindere mate geldt dit voor het dialectmateriaal.
In de Inleiding (blz. XLI) wordt gesteld, dat bij verschillende woorden nauwelijks
vast te stellen is ‘of zij binnen den engeren kring van enkele gewesten beperkt zijn,
dan wel tot de gemeenlandsche taal behooren’. Een groot aantal van onze
dialectwoordenboeken en -verzamelingen is trouwens tot stand gekomen onder impuls
van De Vries.
De volgende generaties van redacteuren hebben geleidelijk aan het standpunt over
spreektaal en dialect aangepast aan de gewijzigde wetenschappelijke inzichten, zodat
het WNT het hierboven beschreven karakter heeft gekregen van een
historisch-wetenschappelijk woordenboek. Tot voor kort heeft men steeds één van
de doelstellingen van Matthijs de Vries zorgvuldig gerespecteerd, namelijk dat het
WNT ook de hedendaagse, eigentijdse taal dient te beschrijven. Dit betekent dat het
begrip ‘eigentijds’ - afhankelijk van de verschijningsdatum van de aflevering - een
periode van bijna anderhalve eeuw zou omvatten: deel X bijvoorbeeld behandelt
materiaal tot 1869; het zy-gedeelte zou dan lopen tot circa 1998 (zie het schema met
tijd-as, ontleend aan P.G.J. van Sterkenburg, Van Woordenlijst tot Woordenboek).
In het kader van de versnelde voltooiing is in 1976 dan ook besloten om geen
materiaal van na 1921 meer op te nemen.
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Purisme en normativiteit
Ongetwijfeld zullen verschillende lezers van Onze Taal zich afvragen welk standpunt
het WNT inneemt ten aanzien van bastaardwoorden, vreemde woorden,
taalverbastering, enz. Het aanvankelijke standpunt van De Vries kan ik het best
weergeven aan de hand van zijn Inleiding (blz. XLVII e.v.):
‘Het was de wensch om naar vermogen te waken voor de zuiverheid onzer taal. De
veelvuldige betrekkingen met naburige landen hebben ons overstroomd met een
stortvloed van vreemde woorden, waarvoor men zonder moeite echt Nederlandsche
had kunnen vinden. Terwijl u op onze zeilschepen niets dan zuiver Hollandsch in de
ooren klinkt, wordt gij op onze stoombooten telkens door Engelsche kunsttermen
herinnerd, dat dit nieuwe vervoermiddel niet van uw vaderland uitging. Op onze
spoorwegen hoort gij van waggons en rails, waar gij wagens en sporen meendet te
zien; die al te burgerlijke tramweg moet, met een tint van voornaamheid, tramway
heeten; in de verslagen van sommige ingenieurs leest gij met verbazing van tjoeps
(Eng. tubes) voor hetgeen ieder gewoon mensch buizen of pijpen noemt; onze
rijknechts worden tot jockeys bevorderd; ja zelfs ons oudvaderlandsche jacht keert,
tot yacht hervormd, uit Engeland weder. Het is volstrekt noodig, dat het Woordenboek
het zijne toebrenge om die taalverbastering te stuiten. Daarom behoort het niet alleen
de echt vaderlandsche kunstwoorden zooveel mogelijk te vermelden, maar ook
zorgvuldig aan te wijzen, welke vreemde termen zij kunnen vervangen, om aldus de
zuivering der taal te bevorderen. Den noodlottigen invloed van zoovele germanismen
op het gebied der wetenschappelijke terminologie te keer te gaan: ziedaar eene taak,
waaraan wij ons niet mochten onttrekken.’
En verder (blz. LI en LII): ‘Betoonen wij ten opzichte der vreemde woorden eene
billijke toegeeflijkheid, met volle gestrengheid daarentegen treden wij op, waar de
buitenlandsche invloed onze taal in de hartader aantast. Ik bedoel de zoogenaamde
barbarismen, woorden uit Nederlandsche bestanddeelen, maar in navolging van
andere talen en strijdig met de wetten der onze gevormd. Het is van dien kant dat de
zuiverheid der taal het meest gevaar loopt, oneindig meer dan van woorden,
onveranderd aan vreemde talen ontleend. Daarom beijveren wij ons niet slechts het
Woordenboek van alle barbarismen vrij te houden, maar ook bij voorkomende
gelegenheden er opmerkzaam op te maken.’
Dat het standpunt ten aanzien van bastaardwoorden en barbarismen in de loop der
jaren behoorlijk is verruimd, moge ook blijken uit de volgende anekdote: het in 1890
begonnen deel V kreeg als eerste trefwoord: ‘GLAASJE. Zie GLAS’. Een
ongebruikelijke vermelding van de verkleinvorm, om te vermijden dat later het woord
glacéhandschoen op het omslag zou verschijnen. In 1979 heeft ondergetekende echter
niet geschroomd om deel XVII-2 af te sluiten met tzigane; in 1949 trouwens prijkte
quoyer al in gouden letters op het omslag.

Toekomstige ontwikkelingen
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Dankzij een enthousiast team van medewerkers is het gerechtvaardigd optimistisch
te zijn over de voltooiing van het WNT in 1998. De in 1976 genomen maatregelen
hebben blijkbaar de nodige vruchten afgeworpen. Zowel door de zogenaamde cesuur
van 1921 - d.w.z. het WNT beschrijft nog slechts materiaal tot 1921 en neemt het
aanwezige jongere materiaal niet meer op - als door het feit dat de oudere WNT-delen
lang geleden verschenen zijn, komt de beschrijving van onze hedendaagse
woordenschat in de kou te staan. Pas na de voltooiing van het WNT zullen de
WNT-redacteuren met hun deskundigheid bij het door het INL voorgenomen project,
te weten een wetenschappelijk Woordenboek van het Hedendaags Nederlands, kunnen
worden ingeschakeld. Tot 1998 echter is het WNT terecht het project dat bij het INL
de hoogste prioriteit heeft gekregen.
Het zou echter een levensgroot misverstand zijn, te veronderstellen dat het WNT
nog steeds op een traditionele manier tot stand komt. Een dertigtal afleveringen is
al met behulp van een computer met tekstverwerkingsmogelijkheden naar de
fotozetmachine gestuurd, zodat dit materiaal automatisch toegankelijk is. Daarnaast
is ook in 1984, dankzij een extra krediet van de Nederlandse overheid, begonnen
met een pilot-project Automatisering van het WNT. Afhankelijk van de resultaten
kunnen de gebruikers in de toekomst wellicht beschikken over een WNT als
elektronische databank.
Na de voltooiing van het WNT is er dus nog heel wat te doen binnen het kader van
de Nederlandse lexicografie, niet het minst met betrekking tot de wetenschappelijke
beschrijving van onze hedendaagse woordenschat. Het WNT fungeert thans al als
belangrijkste informatiebron voor de huidige hedendaagse handwoordenboeken van
het Nederlands. Ook in de toekomst zal het WNT de basis blijven van de lexicografie
in de Nederlanden, omdat bijna alle toekomstige semantische beschrijvingen zullen
voortbouwen op de verrichte arbeid. Als zodanig is het WNT een echt
‘cultuurmonument’.

Familienamen als voornamen
Barend Mellink van Griethuysen - Breda
In Trends in voornamen (blz. 126 van het oktobernummer) vermeldt Renee Damstra
dat een wetswijziging uit 1970 het mogelijk maakt dat ouders zelf een naam bedenken
voor hun kind, mits die niet overeenkomt met een bestaande familienaam. Daar haak
ik graag op in.
Een bekende familienaam in ons land is Mellink, een Saksisch patroniem van de
Friese mansnaam Melle. Deze naam kwam in mijn familie doordat mijn
betovergrootmoeder hertrouwde met ene Beerent Mellynck Post, die de stiefvader
van mijn overgrootvader Hendrik werd.
Hendrik kreeg elf kinderen. Uit reverentie tegenover zijn stiefvader gaf Hendrik
zijn vierde kind de voornamen Barend Mellink Post. Dat zou mijn grootvader worden!
Twee bestaande familienamen als voornamen.
Zonder enige moeite bij de burgerlijke stand kreeg ik, vernoemd naar mijn
grootvader, de voornamen Barend Mellink. Een neef van me kreeg daarenboven ook
de familienaam Post als voornaam: Barend Mellink Post van Griethuysen.
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Reacties
Lijdzaam of waakzaam?
J. van Malde - Voorschoten
In het oktobernummer van 1986 (blz. 130-131) geeft de heer Onstenk de heer
Schrauwers naar aanleiding van diens stukje over de veramerikanisering van het
Nederlands (mei-nummer, blz. 66-67) een beetje gelijk, om vervolgens te trachten
dat gelijk min of meer belachelijk te maken aan de hand van een aantal voorbeelden.
Nu zijn die laatste overigens niet allemaal even gelukkig gekozen. Waarom zouden,
om maar iets te noemen, die grote kisten in plaats van containers geen bakken of
desnoods laadbakken kunnen heten? Heeft niet de glascontainer het goeddeels
afgelegd tegen de glasbak? Ook zou computer best vervangen kunnen worden door
brein, dat bovendien nog volop mogelijkheden biedt tot verdere woordvorming.
Nu gaat het er mij niet om alle ‘vreemde’ woorden te vervangen, maar om onze
houding tegenover de brede aantasting van het Nederlands. Wat moet onze houding
zijn nu die Amerikaanse taalvloedgolf ons overspoelt en binnen het Nederlands de
eigen taalschepping, dat wil zeggen de eigen benoeming van het nieuwe, weinig
meer voorstelt? Niets doen, lijdzaam ondergáán?
Verder zijn er de snelle verdubbeling van het aantal uitheemse voornamen (O.T.
1986 blz. 126 e.v.), de twijfelachtige status van het Nederlands in het Europese
Parlement (O.T. 1986 blz. 97), de lauwe reacties op Nederlandse normbladen met
betrekking tot terminologie, enz. Laten we het bij signalering?
Ten slotte wijs ik op de klachten over het gebrekkige Nederlands van studenten
en jonge academici. Die klachten zijn toch te veelvuldig en te juist om ze als ‘klachten
van alle tijden’ af te doen. Moeten we ze alleen voor kennisgeving aannemen?
Al deze vragen cirkelen om de kernvraag van de heer Schrauwers: welke functie
heeft ‘Onze Taal’ eigenlijk? Moet het blad alleen populairwetenschappelijke
taalfenomenen beschrijven voor liefhebberende leken, alleen taalverschijnselen
registreren? Of mogen we van het blad en het genootschap verwachten dat zij trachten
duidelijk invloed uit te oefenen ter versterking van de positie van het Nederlands in
(en buiten!) het eigen taalgebied, ter bevordering van de taalbeheersing van de huidige
en de komende generatie jongeren, ter beteugeling van die Angelsaksische
maalstroom, kortom, mogen wij van beide de vervulling van een taalvormende en
taalscheppende functie verwachten?
Beraad èn beraadslaging over deze vragen lijken mij niet alleen uiterst zinnig,
maar ook dringend geboden.

Taalkritiek: dagbladkoppen
S. Tholhuijsen - Amsterdam
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Na lezing van het artikel ‘Gebruik en misbruik van taalkritiek’, op blz. 110 van het
septembernummer van Onze Taal, haalde ik een stapel kranten te voorschijn, nam
deze door en noteerde binnen een uurtje honderd ‘koppen’ waar taalkundig wel wat
op aan te merken viel. Een nadere analyse leerde dat er sprake was van vier, steeds
opnieuw terugkerende ‘fouten’. De meest opvallende en de meest voorkomende was
het ontbreken van werkwoorden en voorzetsels op plaatsen in de ‘kop’ waar die
volgens de regels voor grammaticale zinnen noodzakelijk zijn: Ontslag briljant
geleerde slag Star Wars-plan of Problemen beveiliging nieuw rijbewijs.
Een tweede onjuistheid was het mijns inziens zonder dichterlijk oogmerk
personifiëren van zaken: Dagbladen voorzichtig ondanks licht herstel en Winkelgebied
dupe aanleg ring.
Ook tegen de regels der semantiek op zinsniveau werd vaak gezondigd: Rotterdam
drastisch op de schop en Kamer tegen duurdere trein en bus.
Ten slotte waren er enkele raadselachtige koppen waar de relatie met het
bijbehorend artikel niet meteen geheel duidelijk was: Zeilklassiekers onder prima
omstandigheden en Nederland dramatisch slecht tegen Tsjechoslowakije.
Deze voorbeelden verontrusten mij, maar wat mij nog meer verontrust, is het feit dat
de heren die verantwoordelijk zijn voor de krantekoppen wel degelijk weten hoe het
wèl moet, omdat tegenover honderd slechte gemakkelijk evenveel goede voorbeelden
te vinden zijn!

IJ = I + j
Hessel Pot - Woerden
In Onze Taal (juli/aug. 1986) wijst G.J. Westerink op blz. 94 nog eens op de narigheid
dat de letterverbinding ij niet in alle naslagwerken op dezelfde plaats te vinden is.
Aan het slot van het stukje vraagt de schrijver om regelgeving in dezen, waaruit ik
afleid dat hij niet bekend is met het feit dat die regelgeving al geruime tijd bestaat.
Want:
1. In de Woordenlijst van de Nederlandse taal staat ijzingwekkend vóór ik. Ik kan
moeilijk aannemen dat die keuze in 1954 lichtvaardig zal zijn gemaakt, al moet ik
toegeven dat er in het Groene Boekje geen expliciete vermelding van die
volgordenorm voorkomt. Daarom verwijs ik nog naar een tweede, wèl expliciete
norm.
2. De FOBID, de Federatie van Organisaties op het Gebied van het BibliotheekInformatie- en Dokumentatiewezen, hanteert zéér gedetailleerde regels voor wat
genoemd wordt het sorteren (het op volgorde zetten)
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van geschreven aanduidingen. Het door deze Federatie in 1981 gepubliceerde deel
6 - sorteerregels in de reeks ‘Regels voor de titelbeschrijving’, maakt uitdrukkelijk
de keuze dat de letterverbindingen ij en IJ gesorteerd dienen te worden als aparte
(sorteer) letters i en j.
Er lijkt mij alle reden toe om het ingeburgerd raken van de hier genoemde norm
te helpen bevorderen. Gewenning in genoemde richting wordt echter door (onder
meer) de volgende factoren bemoeilijkt:
a. Het gebruik om in kruiswoordpuzzels slechts één vakje te reserveren voor de
ij. De puzzelmakers zouden dat makkelijk kunnen veranderen.
b. Het als dubbele hoofdletter schrijven van de IJ. Dit is een overblijfsel van
bepaalde schrijf- en drukgewoonten uit het verleden, dat echter het geaccepteerd
raken van de meest zinvolle sorteernorm tegenwerkt. En waarom eigenlijk wèl
Eibergen, Ierland, Oostenrijk en Australië met één hoofdletter, en niet Ijmuiden en
Ijsland? We zijn ook afgewend om te schrijven AEgypte, AEsculaap en OEuvre. Er
zijn dus best goede redenen om de ‘tweede hoofdletter’ maar te laten vallen.
Een zeer rigoureuze ‘oplossing’ van het probleem van de volgordebepaling wordt
door de PTT in praktijk gebracht in de telefoongids wat betreft de straatnamen, en
in het postcodeboek zelfs ook voor de plaatsnamen: overal waar in een woord de
lettercombinatie ij voorkomt, wordt deze vervangen door een enkele y.
Weet u wat daar het argument voor is? Ik was er erg nieuwsgierig naar en heb het
eens nagevraagd; het is: GELD! De spelling y in plaats van ij scheelt telkens één
geheugenplaats in de computer en is dus voordeliger... Ik kan dit financiële argument
niet weerleggen. Ik kan er alleen tegenover stellen dat de kloof tussen uitspraak en
schrijfwijze er groter door wordt, en dat dat vrij algemeen als een nadeel gezien
wordt. De regel dat de geschreven y klinkt als ie is vrijwel zonder uitzonderingen.
Kent u nog andere dan nylon (voor zover u dat Nederlands vindt) en de los
uitgesproken letternaam bij het opzeggen van het alfabet en in de wiskundeles?

Waarom doordat?
H.P. Winkelman - Hoogeveen
De heer De Rooij vraagt op blz. 137 van het oktobernummer in zijn naschrift op mijn
artikeltje Waarom komt dat, tante ANS?: Waarom zou dat komt omdat krom
taalgebruik zijn, als hoe komt dat? het niet is?’ Dat lijkt me vrij duidelijk. De heer
De Rooij heeft zelf vastgesteld, dat hoe (in hoe komt dat?) dezelfde functie vervult
als waardoor (in waardoor komt dat?). Hij heeft ook vastgesteld dat in de vraag naar
een oorzaak waarom (bijvoorbeeld: waarom komt dat?) geen goed Nederlands is;
dat moet zijn: waardoor of hoe. Niettemin kan naar zijn mening het antwoord op de
vraag naar het waardoor of hoe geformuleerd worden met omdat (dus: dat komt
omdat). Dit nu vind ik weinig consequent en nogal onlogisch. Het komt mij voor dat
er een duidelijke en logische samenhang bestaat tussen waarom?, daarom en omdat,
tussen waardoor?, daardoor en doordat en tussen hoe? (oorz.), zo en doordat.
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Overigens, zou het nu echt zó simpel liggen, dat ‘iemand in de vorige eeuw eens
bedacht heeft’ voor reden en oorzaak verschillende voegwoorden te gebruiken? Maar
zelfs àls dat zo zou zijn, is dat dan voldoende reden om te doen alsof het onderscheid
ook nu nog volkomen kunstmatig is?
Is het per definitie onjuist, bewust sturend in te grijpen in natuurlijke
taalontwikkelingsprocessen? Misschien vinden lezers van Onze Taal dit een aardig
onderwerp om over te discussiëren.

Persoonsvormstapelgek
F. Jansen
(1) De agent die de dief die de poen stal, nazat, viel.
Deze zin bevindt zich op de rand van het begrijpelijke, de volgende gaat eroverheen.
(2) De agent die de dief die de poen die de vrek vergaarde, stal, nazat, viel. Beide
zinnen bevatten een persoonsvormstapel, een reeks niet nevengeschikte
persoonsvormen direct achter elkaar. In Onze Taal jaargang 53, nummer 10, gaf ik
een niet geconstrueerde zin met drie persoonsvormen die wel begrijpelijk is, met de
vraag om langere even begrijpelijke stapels.
(3) Het publiek waarvoor de argumentatie bestemd is, zal, wil de argumentatie
succesvol zijn, altijd impliciet of expliciet met de gekozen uitgangspunten moeten
instemmen.
Waarom is (3) begrijpelijker dan (1)? Mijn geheime vermoeden was, dat de plaats
van de persoonsvorm dat veroorzaakte. In (1) en (2) staan alle persoonsvormen op
het einde van de zin waartoe ze behoren. In (3) niet. Daarin zijn zal en wil
persoonsvormen die structureel op de eerste of tweede plaats van hun zin moeten
staan. Ik hoopte dan ook dat eventuele inzenders vooral met dit type
persoonsvormstapels zouden komen. Die hoop is ijdel gebleken. Van de inzenders,
B. Moree, J. Thijssen en A. Reijnders, geeft alleen de laatste een stapel met meer
dan twee persoonsvormen die vooraan moeten staan:
Als je de tekst, in het geval dat dat dat dat daar staat (1), klopt (2), handhaaft (3),
zal (4), wil (5), beweer (6) ik, de lezer niet tureluurs worden, een en ander hardop
gelezen moeten worden.
Reijnders is met deze serie van zes trouwens de absolute winnaar. Van deze zes
persoonsvormen moeten de laatste drie vooraan staan. Interessant is nu, dat een vierde
voor-persoonsvorm er echt niet bij kan: (4) Zouden, wil, komen, vraag ik, we nu ter
zake, de lezer niet tureluurs worden, teksten hardop gelezen moeten worden?
Met voor-persoonsvormstapels gebeurt dus hetzelfde als met de serie
achter-persoonsvormstapels in zin (1): vier is te veel. Er is ook een verschil tussen
(1) en (4). Een nietsvermoedende voorlezer hapert in (1) pas bij het einde, als de
stapel aan de beurt is. Bij (4) is hij de draad al aan het begin kwijt.
Overigens moeten we, willen we, wat toch de bedoeling is, eerlijk blijven, ons
afvragen of (4), evenals trouwens het voorbeeld van Reijnders, wel grammaticaal is.
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De Woordenaar
Koenen eigentijds
J.J. Bakker
Uitgeverij Wolters-Noordhoff hield vorig jaar oktober als een trotse peetoom de
nieuwste editie van Koenen ten doop: het Wolters' Woordenboek Eigentijds
Nederlands, roepnaam Grote Koenen. Die trots is gerechtvaardigd, want dit
geesteskind van dr. J.B. Drewes ziet er prachtig uit en is in vele opzichten verbeterd
ten opzicht van de vorige druk uit 1974. Het aantal trefwoorden is uitgebreid van
88.000 tot 94.500, en het aantal tekens (letters, cijfers, leestekens) van 7,1 tot 8,5
miljoen. (De getallen berusten op een steekproef en moeten daarom met omzichtigheid
gehanteerd worden.)
Het aantal tekens per trefwoord is toegenomen van 81 naar 90, een weerspiegeling
van zowel inhoudelijke als typografische vooruitgang. Inhoudelijk: er zijn meer
betekenisnuances en voorbeeldzinnen opgenomen. Typografisch: vele trefwoorden
zijn nu volledig uitgeschreven en/of aan het begin van de regel geplaatst. Daarmee
is het boek een stuk gebruikersvriendelijker geworden, ook al door het grotere
letterkorps en de beter te onderscheiden cijfers.

Wat is eigentijds?
Toen dit boek werd aangekondigd, schrok ik een beetje van het woord ‘eigentijds’,
in de veronderstelling dat hiermee ‘synchronisch’ bedoeld zou zijn. Een synchronisch
woordenboek beschrijft alleen de woorden die in een bepaald tijdvak worden gebruikt
(bijvoorbeeld de periode 1974-1986), en dat zou voor dit woordenboek, dat ‘vooral
ten dienste van het onderwijs’ is samengesteld, een barbaarse amputatie hebben
betekend; een ontkoening van Koenen. Na enig speurwerk kon ik vaststellen dat mijn
vrees ongegrond was.
Gelukkig staan er nog veel oneigentijdse woorden in: ellestok, fraise, gewulf, lompen
(w.w.), moriaan, psyché, rampokken, vervaren. Vergeleken met de voorlaatste editie
bleek er betrekkelijk weinig te zijn geschrapt: enkele sterk verouderde woorden (zich
berouwen, turken, turven ‘turftrekken’), diverse doorzichtige samenstellingen
(kleinzerigheid, lompenmand, lonkster, vlootpredikant) en een aantal etymologieën
(achter ‘conclave’ staat niet meer dat het woord afkomstig is van Lat. clavis, sleutel;
vermeld is slechts m.e. Lat.). Hoewel ik van sommige woorden moeilijk afscheid
kan nemen, kan ik toch wel begrip hebben voor het beleid van de bewerker, die als
compensatie een grote hoeveelheid nieuwe lemma's heeft toegelaten: account, ace,
beroepscode, dinky toy (jawel!), ellendelaar, foutparkeerder, frisbeeën, hyperventilatie,
kleinverbruiker, longspecialiste, prudent, reprorecht, stenose, turnover, vlooienband,
yellen, yuppie. Deze greep laat wel zien dat het adjectief ‘eigentijds’ in elk geval
niet onjuist is, al blijf ik het een reclame-achtige en overbodige term vinden (want
wie zou ooit veronderstellen dat een langdurig bewerkte nieuwe druk van een
gerenommeerd woordenboek niet eigentijds zou zijn?).
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Net als alle andere besprekers ben ik zo origineel geweest de Grote Koenen met de
Hedendaagse Van Dale te vergelijken. Laatstgenoemde bevat iets minder woorden
(90.000) maar veel meer tekens (10,4 miljoen); dat verschil wordt verklaard door de
royalere typografie van Van Dale (alle trefwoorden volledig uitgeschreven, minder
afkortingen in de tekst, veel symbolen en cijfers). Bij een
woord-voorwoordvergelijking van een aantal kolommen in beide boeken trof het me
dat de verschillen minder groot zijn dan ik had verwacht, met name op het gebied
van de woordverklaring. Koenen geeft veel mooie, encyclopedische toelichtingen
(meestal vervat in voorbeeldzinnen) maar in heel wat andere gevallen is Van Dale
het meest duidelijk.
Al met al zijn de ‘Hedendaagse’ en de ‘Eigentijdse’ goed aan elkaar gewaagd; op
grond van objectieve kwaliteitsverschillen kan men nauwelijks een keus maken.
Veeleer moet die worden bepaald door specifieke lexicografische behoeften en
persoonlijke smaak.

Vergelijkend warenonderzoek
Laat ik proberen de belangrijkste kenmerken te schetsen. Van Dale heeft een
overzichtelijker lay-out, geeft frequentie-informatie en laat zich wat vaker uit over
het stijlniveau van woorden. Ook somt hij dikwijls synoniemen en antoniemen op.
Samenstellingen en afleidingen van ‘geleerde woorden’ (foto-, hyper-, trans-) zijn
talrijker dan in Koenen. Van Dale is wat scheutiger met betekenisnuances,
voorbeeldzinnen, gebruikswijzen en voorzetselverbindingen.
Koenen is royaal met etymologische informatie en herkomstaanduidingen. Bij de
meeste vreemde woorden wordt de uitspraak vermeld. Onder de lemma's komen veel
mythologische, historische en geografische namen voor, terwijl oudere woorden (zie
boven), Latijnse gezegden en oer-nederlandse samenstellingen (framboze-, fruit-,
turf-) beter vertegenwoordigd zijn. Koenen legt meer nadruk op structurele verbanden,
getuige de vele als trefwoord opgenomen voor- en achtervoegsels, en is meer
encyclopedisch georiënteerd. Die laatste eigenschappen zijn goed te zien in een
artikel als ‘fuchsia’, waarin niet alleen wordt verteld wie Von Fuchs was maar ook
wordt gewezen op soortgelijke namen (camelia, dahlia, forsythia, enz.).
Koenen is wat meer didactisch van opzet en meer gericht op diepte-informatie, reden
waarom hij mij toch het meest aanspreekt. Ook geloof ik dat Koenen nog steeds bij
uitstek geschikt is als schoolwoordenboek. Jammer dan ook dat deze nieuwe uitgave
zo duur is geworden: f 135,-. De uitgever wist mij te vertellen dat er een
geactualiseerde versie zal komen van de ‘gewone’ Koenen, zodat de vrucht van
Drewes' arbeid ook bereikbaar zal zijn voor scholieren en studenten, de publieksgroep
waaraan dit woordenboek tenslotte zijn populariteit te danken heeft.
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Taalwetenschap - dienstmaagd van het bedrijfsleven?
Redactie Onze Taal
In november 1987 hoopt Onze Taal een congres te houden over kansen
en knelpunten van onze taal in het werk. Hierbij zal het onder meer gaan
over de functie die taal in het bedrijfsleven inneemt, en over de problemen
die een rol spelen bij ‘taal in uitvoering’. Als voorproefje een verslag van
het symposium Intercom, waar vergelijkbare onderwerpen aan de orde
kwamen. ‘Het kost veel effort om een stuk commitment bij je medewerkers
te krijgen.’
Het wil nog niet echt boteren tussen bedrijfscommunicatie en taalwetenschap. Dat
bleek wel tijdens het symposium Intercom: communicatie in organisaties, dat op 23
oktober 1986 werd gehouden aan de Katholieke Universiteit Brabant. Drie sprekers
uit de universitaire wereld en drie uit het bedrijfsleven lieten hun licht schijnen over
bedrijfscommunicatie en over de bijdrage die de taal- en tekstwetenschap daaraan
zou kunnen leveren. Uit de lezingen viel echter af te leiden dat een letterenstudent
die op dit gebied zijn brood wil verdienen, zich beter kan laten omscholen tot
video-producer of mediadeskundige. Er gaapt vooralsnog een brede kloof tussen de
theoretische modellen en de praktische toepassingen.

PR en het eigen gezicht
Professor Van der Meijden (Utrecht, massacommunicatie) opende het symposium.
Zijn specialisme is voorlichting en public relations (PR), en dat sluit mooi aan bij
het bedrijfsleven. Hij vermocht zijn publiek te boeien met een reeks grepen uit zijn
rijke adviseurspraktijk. Twee onderwerpen kwamen vooral uit zijn lezing naar voren:
het belang van ‘corporate culture’ (het beeld dat het publiek van een bedrijf of
organisatie heeft) en de relatie tussen PR en bedrijfsleiding, waarbij Van der Meijden
de PR-man of -vrouw een adviserende functie ten dienste van de top toedacht.
Beide elementen kwamen terug in de praktijklezingen. De ‘corporate culture’ van
IBM en de manier waarop deze naar binnen wordt versterkt, werden getoond door
de heer Wilshaus, uit wiens lezing verder duidelijk werd dat audiovisuele
communicatie (AV voor ingewijden) de toekomst heeft. Zo zagen we een film waarin
Rob van Houten als een soort vrolijke robot een nieuw systeem van functiewaardering
uitlegt, en een ‘IBM-journaal’ waarin nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf
afgewisseld werden met zaken als ‘corporate social responsibility’ (in dit geval een
toepassing van IBM-apparatuur bij het leren spreken aan dove kinderen).
Opvallend bij deze lezing (en bij de andere praktijklezingen) was het gebrek aan
analyse, aan theorievorming. Wilshaus stelde bijvoorbeeld dat de produktie met Van
Houten aangeslagen was dankzij ‘een vervelend stemmetje dat eronder gemonteerd
was’, maar vermeldde niet op grond waarvan een en ander had plaatsgevonden.
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Theorie te abstract
Het is niet helemaal terecht om de praktijkmensen een gebrek aan theoretische
diepgang te verwijten: niet alle theorie die aangeboden werd, leent zich voor
rechtstreekse toepassing. Drs. Jaspers, docent tekstwetenschap, zag mogelijkheden
voor zijn afstuderenden bij het helpen schrijven en herschrijven van informatieve,
overtuigende en instructieve teksten. Hij legde er de nadruk op dat voor deze drie
types teksten verschillende maatstaven voor succes bestaan, en dat binnen zijn
vakgebied toetsen zijn ontwikkeld om dat succes te meten. Toch bleef ook in zijn
lezing het verband tussen de gepresenteerde modellen en de concrete schrijfpraktijk
onduidelijk.
Geheel in overeenstemming met de tijdgeest was de lezing van drs. Van Driel die
antwoord trachtte te geven op de volgende vraag: Welke bijdragen zouden
letterenstudenten aan audiovisuele communicatie kunnen leveren? Zijn betoog kwam
erop neer dat audiovisuele produkties in pragmatisch opzicht overeenkomen met
teksten; de overeenkomst tussen bijvoorbeeld een bedrijfsfilm en een brochure is
groter dan het verschil. Van Driel zag vooral mogelijkheden voor zijn studenten bij
het vervaardigen, beoordelen en verdedigen van het draaiboek, waarop elke film
gebaseerd is. Een bemoedigende suggestie, maar hoewel op een abstract niveau de
parallel film-tekst zeker te verdedigen valt, werd ook in deze lezing te weinig ingevuld
welke praktische vaardigheden in dit verband vereist zijn.

KISS-formule
Een zekere angst (of minachting?) voor het concrete en ambachtelijke kenmerkte
ook de andere lezingen. De heer Abma (PTT) hield zich vooral bezig met de relatie
tussen beleid en communicatie.
Beleid moet gecommuniceerd worden, maar dan moet het er wel eerst zijn. Hier
ligt, volgens Abma, een taak voor de communicatiedeskundige. Hij definieerde
interne communicatie dan ook als ‘het continu begeleiden van een permanent
veranderingsmanagement’. Een ambitieuze omschrijving, die echter weinig bijdroeg
tot concretisering van de oningevulde toekomstverwachtingen van de aanwezige
letterenstudenten. Ook met zaken als de ‘KISS-formule’ (= keep it short and simple)
of de toverspreuk ‘E = K × A’ (het effect van een boodschap is het produkt van de
kwaliteit en de aanvaardbaarheid ervan) zullen deze later bezwaarlijk hun brood
kunnen verdienen.
Drs. Taminiau (V&D) ten slotte lichtte zijn gehoor in over het project ‘Denk en doe
richting klant’, dat tot doel heeft het personeel ‘klantvriendelijkheid’ en
‘verkoopassertiviteit’ bij te brengen. Hiertoe was een reeks videofilms geconcipieerd
en geproduceerd door de interne-communicatiedeskundigen. De film was in eigen
beheer gemaakt. Met opzet, want alleen mensen die al bij V&D werken, kunnen het
eigen bedrijfsklimaat overbrengen. Die eigen sfeer was denkelijk te subtiel om onder
woorden te brengen.
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Onduidelijk bleef of de interne deskundigen ook verantwoordelijk zijn geweest voor
de term ‘bedrivenizing’ (= het integreren van een persoonlijke doelstelling in de
bedrijfsdoelstelling; een nieuw dieptepunt voor de aanwezige OT-redacteuren). Waar
deze en aanverwante taalvormen de communicatiekanalen doen dichtslibben, ligt in
elk geval nog een vruchtbaar en concreet werkterrein voor letterenstudenten.

Welke woorden hoeven niet in het woordenboek?
Rik Schuts - medewerker woordenboekredactie, Utrecht
Voor de leek onderscheiden woordenboeken zich vooral van elkaar door het aantal
opgenomen woorden. Je hebt dikke woordenboeken en dunne woordenboeken, en
de opvatting ‘hoe dikker hoe beter’ is vrij algemeen. Toch zijn dunne woordenboeken
niet altijd slecht en is grote omvang geenszins een garantie voor kwaliteit. Het gaat
er natuurlijk om dat juist die woorden zijn opgenomen die de beoogde doelgroep zal
willen opzoeken. Geen wonder dus dat een uitgever die van plan is een woordenboek
voor de basisschool op de markt te brengen, nieuwsgierig is naar de criteria op grond
waarvan je woorden weg kunt laten, zonder dat het woordenboek aan ‘volledigheid’
inboet.
Nu heeft iedere lexicograaf criteria waarmee hij, wel of niet bewust, het bijna
onbegrensde aantal Nederlandse woorden inperkt. Ik noem er enkele:
1 te weinig frequent
2 te specialistisch
3 barbaristisch/buitenlands
4 verouderd
5 doorzichtige samenstelling
6 te informeel
7 incorrect
8 gangbaarder variant is al opgenomen
9 geen ‘woord’ in taalkundige zin

Op intitiatief van een uitgever is onlangs een marktonderzoekje gedaan op een aantal
basisscholen. Alle leerlingen van de klas kregen de beschikking over drie
woordenboeken, en een van de vragen die ze moesten beantwoorden luidde: noem
tien woorden uit de letter E die volgens jou niet in het woordenboek hoeven, en vertel
erbij waarom niet.
De voorbeelden die de kinderen gaven, zijn niet steeds even illustratief, maar de
motivering sluit duidelijk aan bij de gangbare lexicografische praktijk. Ik geef van
elke motivering een voorbeeld:
(1) escudo: zeg je bijna nooit / dat gebruiken de mensen weinig
(2) eg: dat gebruiken we helemaal niet in de taal
(3) employé: Frans: betekent gewoon vrouw
(4) el: dat wordt niet meer gebruikt
(5) elftal: geeft de hoeveelheid spelers al aan
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(6)
(7)
(8)
(9)

etterbak: onbeschoft woord
effe: geen goed Nederlands woord
ede → eed: ze kunnen 't net zo goed bij eed neerzetten
en plein publique/E.O.: is geen woord.

Echter, de jeugdige gebruikers voelden zich duidelijk niet beperkt door de
lexicografische traditie. Er blijkt veel meer uit de woordenboeken geschrapt te kunnen
worden met de volgende, bepaald revolutionaire criteria:
a) voorkomen in een ander naslagwerk: eierwekker (het is geen kookboek)
b) menselijkheid: eskimo (je zet mens er toch ook niet in)
c) dierlijkheid: egel; eekhoorn (dat is gewoon een dier); eland (veel voorkomend
beest, dat weet iedereen wel); eend (omdat iedereen wel weet dat een eend een
vogel is of een auto)
d) plantaardigheid: elfenbankje; eikel (de meeste liggen in het bos); eikeboom;
eekhoorntjesbrood
e) onbewezen existentie: elfje; engel (bestaat niet)
f) temporele implicatie: eergisteren (verleden, is geweest); eeuw
g) verwant woord is al opgenomen: edelman (want even terug stond edele);
eikeboom (bij het woord eik staat precies hetzelfde)
h) merkwaardigheid: emmeren (raar woord); elders (gek woord)
i) te hoge frequentie: en (wordt te vaak gebruikt)
j) algemene bekendheid: eiland (bekend woord); echtpaar (erg gemakkelijk,
simpel); eenzaam (dat weet iedereen wel, niet nodig)
k) alledaagsheid: ei (daar krijg je dagelijks mee te maken / dat weten de kleinste
kinderen nog wel); Europa (weet iedereen wel, je krijgt er proefwerken zat over
/ we wonen er zelf); eetlepel (daar eet iedereen mee); envelop (omdat het zo'n
gewoon woord is)

Je zou zeggen dat de Grote Van Dale op een A4-tje zou moeten kunnen als deze
richtlijnen streng werden toegepast. Toch zal de redactie van het basiswoordenboek
deze suggesties ter harte nemen en proberen zo'n 25.000 woorden de zeef te laten
passeren.

Prijsvraag
Ten slotte zijn er nog een paar motiveringen voor weglating gegeven die zich slecht
laten rubriceren of die heel slecht lijken te passen bij het gegeven voorbeeld. Ik geef
ze hier in twee rijtjes van vijf. Voor ieder die vóór 15 februari 1987 de ‘goede’
combinaties naar de redactie van Onze Taal opstuurt, stel ik graag een exemplaar
van het medio 1987 te verschijnen woordenboek beschikbaar.
a)
b)
c)
d)
e)

geen echt Nederlands
is wel duidelijk
een onbenullig woord
slaat nergens op
zoek je niet zomaar op
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1
2
3
4
5

end
echografie
eclips
eenrichtingsverkeer
eventjes
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De toren van Babel
Het WNT en het zwarte zaad
H. Heestermans
In het woordenboekennummer van Onze Taal 53 (1984) blz. 34 vraagt de betreurde
M.C. Godschalk zich af waarom de verklaring van zegswijzen niet in de
woordenboeken staat. Hij was benieuwd naar de oorsprong van weten waar Abraham
de mosterd haalt en van moeten kiezen of delen. Waarom is het niet alleen kiezen?
Waarom is het: kiezen of delen? Zijn verwondering strekt zich ook uit naar: waar
komt op zwart zaad zitten vandaan, en: hoe moet ik mij iemand voorstellen die met
de helm geboren is? Waarom hangt de lamp scheef?
Voor een oplossing zocht hij in Neerlands twee bekendste woordenboeken: Koenen
en Van Dale. Koenen gaf alleen informatie over op zwart zaad zitten: ‘vergelijking
met de kanarie, die eerst het witte zaad oppikt’. Van Dale vermeldde alleen dat de
helm bij vergelijking wordt gebruikt voor ‘het vlies dat bij de geboorte het hoofd van
sommige kinderen omgeeft en waaraan het bijgeloof vroeger bijzondere
eigenschappen toeschreef’. Vandaar de uitdrukking hij is met de helm geboren, hij
is een gelukskind, of: hij heeft de gave om rampen te zien aankomen. Godschalk
schrijft: ‘Wat is nu eigenlijk de gedragslijn van die lexicografen? Is het misschien
geen gewoonte in dergelijke gevallen opheldering te verschaffen? Of mag het er toch
eigenlijk niet in?’
Het antwoord is betrekkelijk eenvoudig. De verklaring van veel zegswijzen is
onzeker. Het kost veel plaatsruimte om alle gissingen te vermelden. Van Dale en
Koenen moeten woekeren met die ruimte. Bij zekerheid geven ze soms wel de
oorsprong, in andere gevallen niet.

Het favoriete woordenboek
Het was opvallend dat in reacties op Godschalks artikel (Onze Taal 53 (1984) blz.
91) wèl werd gewezen op de Nederlandse Zegswijzen van A. Huizinga en op het
Beknopt Etymologisch Woordenboek van J. Vercoullie, maar niet op het Woordenboek
der Nederlandsche Taal, waar je voor zulke kwesties toch het eerst naar grijpt. Het
is mijn favoriete woordenboek. Ik mag dat eigenlijk niet vaststellen, want ik werk
er zelf aan mee, maar ach, een nieuw exemplaar (31 delen, circa 60.000 kolommen)
kost f 10.000, - (op de veiling treft u er wel eens een aan voor f 3.000,-), dus veel
meer abonnementen dan de huidige 800 zullen we er niet door krijgen.
Het is de grootste inventaris van woorden, betekenissen, uitdrukkingen en
zegswijzen uit de Nederlandse taal van 1500 tot 1921. Het kan de vergelijking met
gelijkaardige buitenlandse woordenboeken (het Deutsches Wörterbuch van de
gebroeders Grimm en de Oxford English Dictionary van James Murray, over wie
kleindochter Elizabeth Murray een vermakelijke biografie publiceerde: Caught in
the web of words) maar op ésén punt niet doorstaan: die andere woordenboeken zijn
voltooid. Wij moeten nog aan de W beginnen.
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Waarom is het kiezen of delen? Het WNT VII, 2839 vermeldt dat de uitdrukking
vroeger ook moeten kiezen en delen was en dat er ook een variant moeten kiezen of
kavelen was. Die uitdrukkingen verwijzen naar de oude rechtsregel ‘volgens welken
men bij scheidingen van goederen, waar er twee deelgenooten waren, den een (b.v.
den oudsten) liet deelen of kavelen (...) den ander van de gezette deelen dat liet kiezen
wat hem het best aanstond’.* Vervolgens wordt er verwezen naar zes boeken en
artikelen waarin nog uitgebreidere informatie wordt gegeven.

Abraham en de mosterd
Met weten waar Abraham de mosterd haalt heeft het WNT het wat moeilijker. De
bewerker spreekt enige vermoedens uit (WNT IX, 1168), maar ruilt die graag in voor
die van Stoett (naar wie hij verwijst) in diens Nederlandsche spreekwoorden,
uitdrukkingen en gezegden. Volgens Stoett moeten we bedenken dat mosterd een
gewoon, alledaags artikel is dat in talloze uitdrukkingen voorkomt. Het 17de-eeuwse
om mosterd gaan is de gewone uitdrukking voor ‘een boodschap doen’ en het Franse
les enfants en vont à la moutarde betekent, ‘het geheim is overal bekend’. Daar zit
ook al het aspect ‘weten’ in. Abraham is een algemeen voorkomende naam. De
uitdrukking betekent dus: hij weet wel waar iemand (die in dit geval Abraham wordt
genoemd) iets (in dit geval mosterd) kan kopen. De sprong naar ‘hij is op de hoogte
van de zaak, hij weet er alles van’ is niet groot. Deze opvatting vindt steun in een
aantal andere zegswijzen die hetzelfde uitdrukken: weten wat ter markt te eten is;
hij weet waar David de wortels gegraven heeft; hij weet wat de boter kost, enz.
De lamp hangt scheef (of: voorover) is terug te voeren naar de tijd van de olielampen.
Als het schraal gesteld is in huis, moet de lamp scheef worden gehangen om de laatste
druppels olie te kunnen gebruiken (Deel VIIII, 962).

Het kenmerk van de uil
Bij het woord uil (Deel XVIIIII, 43 volg.) vinden we dertien kolommen met
uitdrukkingen en spreekwijzen. Waarop berust ieder denkt zijn uil een valk te zijn,
‘ieder vindt het zijne het mooiste’? De uil wordt vaak gezien als minderwaardig, als
van lagere orde (net als de kraaien), zeker in vergelijking met de valk, die door zijn
dapperheid en behendigheid als de meest volmaakte der vogels wordt beschouwd.
(Vandaar dat in de middeleeuwse beeldspraak de valk wordt gebruikt voor de hoofse
minnaar. De valk is in de symboliek het zinnebeeld van adel of hoge geboorte.) Maar
de uil is schuchter, somber, leeft op vervallen plaatsen, is eenzaam en wordt door
andere vogels bespot. ‘Den Uyl wordt van oude en jonghe Voghels versteken. Hy
moet des daeghs schuylen, als de benouden, en vlieghen by duysteren.’
Op die zelfde bespotting door andere vogels berust de Vlaamse zegswijze de uil zijn,
‘het slachtoffer zijn; het voorwerp van spot zijn; de verschoppeling zijn’. In Groningen
zeggen ze: Hij zit 'r tusken als de oel tusken de kraien, hij
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wordt van beide kanten erg aangevallen, bedreigd.
De uil is, zoals uit het bovenstaande citaat blijkt, verbonden met nacht, duisternis,
eenzaamheid. Al die aspecten worden in het WNT vermeld, en als we van die
informatie verstoken zouden zijn, zou een aantal uitdrukkingen onbegrijpelijk zijn.
Bijvoorbeeld het al lang verouderde met den uil vliegen, dat betekent ‘'s nachts op
pad gaan, met erotische bedoelingen’ (te verbinden met het aspect ‘nacht’). Het
betekent ook ‘onder pseudoniem schrijven’, en dat is te verbinden met het begrip
‘duisternis’.
Het WNT is het enige woordenboek dat zulke uitgebreide informatie kan geven,
omdat het de ruimte ervoor heeft en omdat de beschrijving van zo'n woord als uil is
gebaseerd op circa 3000 citaten.
Het boek moest wat meer geraadpleegd worden.

Eindnoten:
* De definities in het WNT worden nog steeds geschreven in de spelling-De Vries en Te Winkel.
Matthijs de Vries, de oprichter van het WNT, ontwierp de naar hem genoemde spelling speciaal
ten behoeve van dat woordenboek.

De Nederlands-Engelse Van Dale
Pieter Nieuwint - anglist, Katholieke Universiteit Brabant
Zoals in Onze Taal van oktober 1986 al werd gemeld, is onlangs de NederlandsEngelse Van Dale verschenen. In het juni-nummer van Onze Taal is het
Nederlands-Franse deel van dezelfde serie besproken, en is ook het een en ander
verteld over het project als geheel. Dat gigantische project is nu dus voltooid, en
heeft een schitterend ogende set van zes vertaalwoordenboeken opgeleverd, plus een
Nederlands woordenboek.
Een naslagwerk als het Groot Woordenboek Nederlands-Engels, zoals de officiële
titel luidt, kan men natuurlijk eigenlijk niet beoordelen dan na maanden- of jarenlang
gebruik; maar de potentiële kopers voelen er natuurlijk weinig voor om zolang op
een recensie te wachten - wat de uitgever daarvan zou vinden, laten we maar even
buiten beschouwing. De lezer is dus gewaarschuwd: de nu volgende bespreking is
gebaseerd op een praktijkervaring van slechts enkele weken, zij het dan dat het hier
niet slechts de persoonlijke ervaringen van ondergetekende betreft, maar ook die van
drie collega-anglisten.
Welnu, de Nederlands-Engelse Van Dale is zonder meer een voortreffelijk
woordenboek, dat z'n prijs van f 120,- ten volle waard is. Dat komt in de eerste plaats
door de opzet, die uitgebreidheid combineert met een codeersysteem dat het mogelijk
maakt om ook in erg lange lemma's snel de gewenste informatie te vinden. Aan dat
codeersysteem, dat trouwens kenmerkend is voor de hele serie, is in de bespreking
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van het Nederlands-Franse deel geen aandacht besteed; daarom zal ik er hieronder
wat dieper op ingaan. Maar eerst iets over die uitgebreidheid: met z'n ruim 1500 zeer
dichtbedrukte, maar desondanks niet hinderlijk vol aandoende pagina's (exclusief
honderd pagina's met o.a. handleiding en spreekwoordenlijst) komt het boek aardig
in de buurt van de (duidelijk minder dichtbedrukte) 1900 pagina's van de driedelige
Jansonius, die evenwel driemaal zo duur is, en laat het de 1000 pagina's van Ten
Bruggencate ver achter zich. Maar uitgebreidheid is eerder een nadeel dan een
voordeel als men voor het vinden van een bepaalde vertaling navenant meer tijd kwijt
is.
De Nederlands-Engelse Van Dale voorkomt tijdverlies door de hoofdvertalingen van
een woord een nummer te geven dat later in het lemma voorafgegaan wordt door
een cijfer, dat weer aangeeft met wat voor woordsoort het woord in kwestie
gecombineerd wordt. Die verschillende woordsoorten zijn genummerd van 1 tot en
met 9, en de mogelijke combinaties worden in het lemma steeds exact in die volgorde
afgewerkt. Dit klinkt natuurlijk een beetje ingewikkeld, en een voorbeeld is dus op
zijn plaats. We willen vertalen Hij neemt alles snel op, en bij opnemen vinden we
onder 0.15 de betekenisomschrijving ‘in de geest laten doordringen’. Op de, op een
handig apart kaartje bijgeleverde, gebruiksaanwijzing zien we dat bijwoorden het
cijfer 5. krijgen. We moeten dus in het lemma zoeken onder de code 5.15 - en
inderdaad: daar vinden we de zin vertaald. Een speciaal symbool wordt gebruikt voor
gevallen waarin geen van de hoofdvertalingen aansluit bij de betekenis die een woord
in een bepaalde combinatie heeft; zo zoeken we bij 1. (voor zelfstandig naamwoord)
gevolgd door dat symbool, als we contact opnemen met willen vertalen. Kortom: dit
codeersysteem kan de gebruiker die even de moeite heeft genomen het onder de knie
te krijgen, op den duur een gigantische tijdsbesparing opleveren.
Dat we in het woordenboek veel eigentijds Nederlands vertaald kunnen vinden, mag
bekend worden verondersteld: of we nu bommoeder of bescheurkalender opzoeken,
het staat erin. Maar eerlijk gezegd vind ik al die modewoorden niet zo vreselijk
belangrijk; om u een idee te geven van waar ik dan wel aan hecht, zal ik besluiten
met de vertaling van een woord, dat ik in de drie Nederlands-Engelse woordenboeken
die hier genoemd zijn, heb opgezocht. Het woord is aftreksel, en in Jansonius vinden
we als vertaling: infusion, extract; in Ten Bruggencate vinden we die zelfde woorden,
plus tincture, en in de nieuwe Van Dale ten slotte vinden we het volgende (de
symbolen en lettertypes kunnen hier helaas niet weergegeven worden): ‘extract,
infusion, tincture; een slap - a weak/diluted e./infusion/tincture; (fig.) a (poor)
apology/excuse (for); (fig.) deze vertaling is een slap - van het origineel this
translation is a poor substitute for/rendering of the original; (fig.) zijn laatste boek
is een slap aftreksel v.h. vorige his last book is a poor/mere rehash of the previous
one; een sterk aftreksel a strong/concentrated e./infusion/tincture.’
Kijk, dat bedoel ik nu.
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InZicht
Interview
Kees Hoekstra
Op 20 januari hoopt Onze-Taalmedewerkster Marlies Philippa in de aula van de
Universiteit van Amsterdam te promoveren op het proefschrift Noord-Zee-Germaanse
ontwikkelingen. Een keur van fonologische, morfologische en syntactische parallellen
op Noord- en Noordzeegermaans gebied.
Het proefschrift gaat in op de parallellen tussen het Noordgermaans, dat werd en
wordt gesproken in de Scandinavische landen, met uitzondering van Finland, en het
Noordzeegermaans, dat gesproken werd en wordt in Engeland en de kuststrook die
loopt van Noord-Friesland tot Frans-Vlaanderen.
In zes hoofdstukken wordt aandacht besteed aan meervoudsvormingen,
terminologische kwesties, de geschiedenis van het verdwijnen van het woord worden
in het Engels, het westelijke Vlaams en het oostelijke Noordgermaans, en de rol van
de zee als brug waarlangs de Noordgermaanse en Noordzeegermaanse talen elkaar
hebben beïnvloed.
Aan de hand van een aantal stellingen van het proefschrift had InZicht een kort
vraaggesprek met de schrijfster.
Stelling 3 luidt: ‘De pijlers van onze cultuur zijn de van buiten gekomen klassieke
beschaving en het christendom, alsmede het inheemse erfgoed uit de voorchristelijke
tijd. Het is een schande dat de vorige regering door het in blinde bezuinigingen
opheffen van alle leerstoelen Oudgermanistiek in dit land, aan een jongere generatie
de mogelijkheid heeft ontnomen de oudste cultuur van haar eigen voorouders te leren
kennen.’
Marlies Philippa illustreert deze stelling met de volgende toelichting: ‘Juist de
studie Oudgermanistiek maakt het mij mogelijk om keer op keer mijn rubriek Van
Woord tot Woord te vullen. Etymologie is alleen mogelijk wanneer je kennis hebt
van taalontwikkelingen vanaf hun vroegste oorsprong. Met het opheffen van de studie
Oudgermanistiek verdwijnt de mogelijkheid tot kennisoverdracht, en daarmee de
kennis zelf. Wie kan er in de toekomst nog voor zorgen dat taal een cultuurbezit
blijft?’
Stelling 7 sluit hierbij aan: ‘Wie zijn taal verloochent, verliest zijn identiteit.’
Marlies Philippa: ‘Het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse leden van het Europese
parlement zich over het algemeen in een van de andere talen van de Europese
Gemeenschap uitdrukken, vanuit het idee dat Nederland toch maar een klein land is.
Er nog van afgezien dat je eigen taal het beste uitdrukkingsmiddel is, zijn er zo'n
twintig miljoen Nederlandssprekenden. Vergelijk deze opstelling eens met die van
de Deense afgevaardigden, die een taalpopulatie van vijf miljoen leden
vertegenwoordigen, en toch aan hun eigen taal vasthouden.’
Marlies Philippa bestrijdt dan ook de opvatting dat Nederland een klein landje zou
zijn. Zelfs geografisch is dit maar relatief. ‘De bewoonbare oppervlakte van
bijvoorbeeld Egypte is niet groter dan die van Nederland.’
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Het verlies van het besef van de oorsprong van taal is de aanleiding voor stelling 2:
‘De runen dienen in Nederland op korte termijn van hun nationaal-socialistische en
andere smetten ontdaan te worden. Het verschijnen van een populair-wetenschappelijk
boek over de runen als eenvoudige letters binnen een schriftsysteem is derhalve
maatschappelijk hoogst relevant.’ Marlies Philippa:
‘De runen zijn niets anders dan tekens binnen een eenvoudig schriftsysteem, het
fuþark (genoemd naar de eerste zes letters van dat systeem; þ = th.) Dat de runen nu
geassocieerd worden met magische tekens (zoals bijvoorbeeld bij Tolkien) of met
nazisme, berust op een hardnekkig levende verkeerde interpretatie. Zo leeft onder
invloed van de nazi-tijd het idee dat de runen een Germaanse oorsprong hebben,
terwijl de wortels van het fuþark in Noord-Italië liggen. Pas rond 150 na Christus
hebben de Germanen het schrift-systeem overgenomen.’
In de loop van dit jaar zal zo'n populair-wetenschappelijk boek trouwens verschijnen.
Het wordt geschreven door Philippa en de oudgermanist Aad Quak. Al is het alleen
maar opdat duidelijk wordt dat de swastika geen runeteken is.

InZicht
InZicht wil u informeren over nieuwe boeken, over congressen en lezingen
in taalkundig Nederland. Voor een zo volledig mogelijk beeld hebben wij
ook uw hulp nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in deze rubriek
thuishoort, laat het ons dan weten!
Kees Hoekstra

Geschiedenis Nederlandse taal
In de taalserie van uitgeverij Nijgh & Van Ditmar is voor de geïnteresseerde leek
een Korte geschiedenis van de Nederlandse taal verschenen.
Joop van der Horst geeft antwoord op vragen als ‘Hoe oud zijn de oudste teksten
in het Nederlands?’, ‘Hoe is het Nederlands veranderd sinds de tijd van Floris V?’,
‘Verandert het Nederlands nog steeds?’, en ‘Wat is de relatie tussen standaardtaal
en dialect?’. Het boek telt 112 pagina's en kost f 24,90.

Etymologie
Ook bij Nijgh & Van Ditmar is een selectie verschenen uit de etymologische artikelen
die Marlies Philippa sinds jaar en dag schrijft voor Onze Taal. Voor de trouwe lezer
is een nadere introductie overbodig. De bundel, van 128 pagina's, heet Woorden
hebben geschiedenis. De prijs is f 24,90.
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Achternamen
Waar komen onze achternamen vandaan? Deze vraag staat centraal in Aangenaam.
Mag ik mij voorstellen? van Riemer Reinsma. We vinden hierin geen uitputtende
opsomming van alle achternamen in Nederland; wel kunnen we iets leren over de
betekenis en

Onze Taal. Jaargang 56

13
het ontstaan van achternamen en over latiniseringen en andere verfraaiingen. Ook
wordt de toptien gegeven (niet Jansen is nummer een, maar De Jong!). Het boekje
van 80 pagina's is uitgegeven door de HEMA, en is aldaar voor f 6,75 te koop.

Bridgebargoens
Ook bridgers hebben hun boeventaal: binnen het bridgejargon bestaat er een
bridgebargoens. Dit bargoens wordt ontsluierd in het boek Bridgebargoens. Hoe
vertel ik het mijn partner van Jaap Veerkamp en Rien Verhoef. Het is uitgegeven bij
Becht te Amsterdam.

Synoniemen
Voor wie eens wil variëren is Wolters Woordwijzer Synoniemen verschenen; 442 zo
neutraal mogelijke trefwoorden worden gevolgd door hun synoniemen. Een alfabetisch
register wijst u de weg. Samensteller is Jef Anthierens. Voor f 35,- krijgt u een
handzaam en overzichtelijk boekwerk in huis.

Boekenservice
Onder het motto ‘minder tijd voor zoeken is meer tijd voor lezen’ kunnen ook
boekenkopers nu de vruchten plukken van de automatisering. Belboek - de Eerste
Nederlandse Bel- en Bestelboekhandel heeft de ± 80.000 leverbare boektitels van
Nederlandse en Vlaamse uitgevers in zijn bestand opgeslagen. U noemt een titel en
hoort of het boek nog verkrijgbaar is. Belboek is 7 × 24 uur bereikbaar, onder nummer
02940 - 80000.
Voor boeken die niet meer direct beschikbaar zijn, kunt u terecht bij Zoekboek. Op
uw verzoek spoort Zoekboek uitverkochte en antiquarische boeken op bij de
tweedehands-boekhandelaar. Zoekboek is gevestigd in 's-Hertogenbosch, Rompertpark
119, 5233 RL. Informatie kunt u krijgen door uw naam en adres op een gefrankeerde
envelop op te sturen naar dit adres.

Renkema hoogleraar
Per 1 december is de voormalige redacteur van Onze Taal, dr. J. Renkema, benoemd
tot hoogleraar aan de Open Universiteit. Professor Renkema zal zich als hoogleraar
Cultuurwetenschappen met name bezighouden met de tekstwetenschap, in welke
discipline hij tevens hoofdmedewerker blijft aan de Katholieke Universiteit Brabant.
Wij wensen Jan Renkema veel succes met zijn nieuwe betrekking.
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Stam zonder t
Bernard van Dijk - Tilburg
In het Nederlands bestaat de onbepaalde wijs van de meeste werkwoorden uit de
stam van het werkwoord plus ‘en’. Er zijn enkele werkwoorden die bestaan uit stam
plus ‘n’. Het zijn er maar vier, meen ik: staan, gaan, doen en zien.
De derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd (de tweede persoon ook, als het
persoonlijk voornaamwoord voor de persoonsvorm staat) wordt gevormd door achter
de stam van het werkwoord een ‘t’ te plaatsen. Lopen: hij loopt; schaken: hij schaakt;
staan: hij staat; gaan: hij gaat; doen: hij doet; zien: hij ziet.
In mijn Tilburgs dialect - mijn moedertaal, en daarom weet ik zeker dat wat ik hier
ga schrijven waar is - vormen we de derde-persoonsvorm enkelvoud ook door achter
de stam een ‘t’ te plaatsen; altijd, behalve bij die vier werkwoorden: staan, gaan,
doen en zien. Hij stao te zingen; hij gao nor bed; hij doe dè nie; hij zie dè nie. ‘Je’
bestaat niet in het Tilburgs (o jee, ook nog: dè bestao nie!). Daar hebben wij ‘ge’,
‘gè’ of ‘gij’ voor, en de persoonsvorm daarachter heeft wel gewoon een ‘t’, ook bij
de vier korte werkwoorden. Ge staot, ge gaot, ge doet, ge ziet. Staat de persoonsvorm
vóór ‘ge’, dan plaatst het Tilburgs ook geen ‘t’. Maar hier is weer wel een complicatie,
doordat mijn dialect het moeilijk definieerbare aanvoegsel ‘de’ aan de stam vastplakt:
staode gij; gaode gij; doede gij; ziede gij; en ook: hòlde gij; maar: lópte gij.
In het Tilburgs en in het klassieke Nederlands zoals G. Reve het hanteert, hoort ook
in de verleden tijd bij klankveranderende werkwoorden een ‘t’ achter de
tweede-persoonsvorm: gij liept, gij zaagt, en naar analogie: gij stondt, gij zoudt. Dat
is een heel ander verhaal. Maar hier is toch misschien wel plaats voor een opmerking
over ‘u zoudt’. Tegenwoordig zie je zelfs heel goede schrijvers rustig ‘u zoudt’
schrijven. Dat is dan naar analogie van ‘gij zoudet’ of moderner ‘gij zoudt’. Maar
het is wel ongrammaticaal, want bij ‘u’ hoort de werkwoordsvorm van de tweede of
derde persoon enkelvoud. Jij zult, hij zal, dus: u zult en u zal. Maar ook: jij zou, hij
zou, dus: u zou. Geen u-zoudtschrijver haalt het in zijn hoofd om ‘u liept’ of ‘u gingt’
te schrijven; dat zou wel de consequentie zijn. Mijn vroegere leraar Nederlands placht
als hij ‘u zoudt’ zag staan, te zeggen: Niks geen zout. Dit ‘u zoudt’ ben ik me altijd
blijven aantrekken.
Wat ik eigenlijk wilde vragen: waarom zeggen sprekers van het Tilburgs ‘hij stao,
gao, zie, doe’? Ik wil die vraag voorleggen aan de ongetwijfeld vele taalkundigen
die Onze Taal lezen, en ik ben zeer nieuwsgierig naar het antwoord.

Naschrift redactie
Het is niet de eerste keer dat een onzer lezers zich ergert aan u zoudt. Al in 1957 (26e
jaargang) hebben wij een artikel hierover van gelijke strekking gepubliceerd.
Niettemin leert de praktijk dat deze vorm bij enkele landgenoten - waarschijnlijk
deel uitmakend van een uitstervende generatie - de voorkeur geniet. Misschien om
zijn indrukwekkendheid?
In een van de volgende nummers van Onze Taal zal de heer Sterenborg de
constructie gaode (ga je) in Brabantse dialecten analyseren.
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Taalcuriosa
Het kalfje van Sandberg
Jules Welling - Best
In de bundel The people, Yes (1936) van de Amerikaanse dichter Carl Sandberg komt
de volgende strofe voor: ‘Of the runt so teeny weeny it takes two men and a boy to
see him.’ In vertaling: ‘(De mensen verhalen) over het kalf dat zo klein was, dat er
twee mannen en een jongen voor nodig waren om het te zien.’ Zo'n klein kalfje heb
ik persoonlijk nooit gezien, ook niet in het bijzijn van een andere man en een jongen.
Maar het moet wel een heel klein kalfje geweest zijn... In de taal kunnen wij vrijwel
alles vergroten en verkleinen. Het verkleinen gebeurt meestal door toevoeging van
voor- of achtervoegsels. Voorvoegsels zijn bijvoorbeeld klein-, kort- en mini-, zoals
in Klein-Zwitserland, kortgerokt en ministaatje. Als achtervoegsels kennen we onder
meer -je, -tje en -ke, zoals in bijvoorbeeld landje, omaatje en meiske.
Sommige ‘verkleinde’ woorden komen alleen als zodanig voor: dubbeltje en
kwartje bijvoorbeeld. De zelfstandige naamwoorden dubbel (in de tennissport) en
kwart (deel) bestaan wel, maar niet in de betekenis van muntstuk. Ook in zegswijzen
is de ‘verkleinde’ vorm meestal onvervangbaar: je haalt geen witte voet, je maakt
geen kop kleiner, je hebt niet ergens een hand van en je geeft iemand geen knie.
Het Nederlands kent het curieuze verschijnsel dat het een begrip stapsgewijs kan
verkleinen: a) Ze had een rok aan, b) Ze had een rokje aan, c) Ze had een minirokje
aan, d) Ze had een kort minirokje aan, en e) Ze had een buitengewoon kort minirokje
aan. Op die manier blijft er bijna geen stof meer over.
De autofabrikant Morris bracht jaren geleden het model Mini op de markt; de
speelgoedhandel volgde met een model op schaal, dat met enig recht een mini-tje
genoemd kon worden. Daarmee sloop een woord in de taal, dat nog slechts bestond
uit een vooren een achtervoegsel, een dubbele verkleining van... niets!
Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik tot de conclusie kom dat het kalfje van
Sandberg in de taal wel degelijk bestaat. Ik ken een Fries die een zo ‘verkleinde’
naam heeft, dat hij eigenlijk helemaal niet behoort te bestaan. Hij heet Tjeke...

Van Woord tot Woord
Telwetenschap in de verkleining
Marlies Philippa
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Tal en taal; tellen en vertellen. Tellen zonder taal is niets, en taal houdt automatisch
tellen in. Een scheiding is onmogelijk. Als Deetman taalwetenschappen wil
elimineren, doet hij de telwetenschap de das om.
Tellen in een vreemde taal is snel geleerd. Het is vaak een van de eerste dingen
die je je eigen maakt, als je je met een vreemde taal gaat bezighouden. Toch worden
juist de vreemde getallen je het minst eigen. Tellen in de moedertaal behoort tot de
diepste, de intiemste verworvenheden. Het is mij vaak opgevallen dat mijn
buitenlandse studenten die goed Nederlands spreken, toch in hun eigen taal blijven
tellen. Kort geleden stond in de krant over een Hongaarse vluchtelinge uit 1956, dat
tellen en bidden het enige was dat ze nog in het Hongaars deed.

Misplaatste beschuldiging
Nico Scheepmaker verwijt mij dat ik niet kan tellen. Dat is bijna een belediging. Het
is zo ongeveer de ergste beschuldiging die je tegen een taalliefhebber kunt inbrengen.
In zijn Trijfel van 15 september in de GPD-dagbladen reageert hij op mijn artikel in
het septembernummer van Onze Taal. Daarin meent hij bij mij een gebrek aan
telvaardigheid te kunnen bespeuren. Dat zelfde gebrek zou ook de redactie van Onze
Taal aankleven, omdat die mijn verkeerde telling liet passeren.
Het gaat om de mate van kleinheid van een trommeltje. De historisch-taalkundige
mate dan wel, want een zeer groot trommeltje is goed voorstelbaar. De reële grootte
is relatief, is een kwestie van persoonlijke smaak. De taalkundige grootte of kleinte
heeft daar niets mee te maken. Ik begon mijn stukje als volgt:
‘Een trommel is een kleine trom; een trommeltje is een kleine, kleine, kleine trom;
een klein trommeltje is een kleine, kleine, kleine, kleine trom. Verkleinwoorden
hebben de neiging verder te verkleinen. Een klein varkentje is te vergelijken met een
klein trommeltje: een viervoudige verkleining. Een klein meisje is trouwens al drie
keer verkleind, evenals een klein jochie’.
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Ik heb me hier niet verteld, al lijkt het zo. Een van de regels van de verteltechniek
is, dat je aan het begin van een verhaal moet proberen de aandacht van de luisteraar
of lezer te prikkelen, waardoor hij ook de rest van het verhaal wil volgen. Die
prikkeling was de functie van mijn eerste alinea. Mijn redenering schijnt op het eerste
gezicht fout te zijn. Zo evident fout, dat het iedereen moest opvallen. Maar door de
herhaling van de veelvuldige verkleining had men - ik schrijf men, want niet alleen
Nico Scheepmaker is erin getrapt - kunnen vermoeden dat er van opzet sprake was.

Herhaalde uitleg
De oplossing van het probleem is, dat ons enige produktieve verkleiningsachtervoegsel
-je - waarvan -tje, -kje, -pje en -etje slechts varianten zijn - historisch gezien dubbel
is: het bestaat uit twee elementen, die beide verkleinen. Mij lijkt dat ik deze oplossing
in mijn stuk duidelijk heb aangegeven. Onder de tussenkop ‘Verwording van klanken’
leest u: ‘Uit -k + -ijn ontstond het dubbelsuffix -kijn, een dubbele verkleining
eigenlijk.’ En onder de tussenkop ‘Verbreiding vanuit Holland’ staat: ‘-ke en -(t)je
zijn dus van oorsprong hetzelfde (dubbel)suffix.’ Dat moet toch genoeg zijn voor
een intelligente lezer!
Iedere verkleining op -je, -ie, enz. is dus per definitie een dubbele verkleining. Als
je daar nog ‘klein’ voor gaat zetten, krijg je een drievoudige verkleining. Enkelvoudige
verkleiningen kennen we niet meer; daar zijn alleen nog resten van over. En zo kom
ik weer terug op trommel, want het achtervoegsel -el is zo'n rest. Die zelfde rest is
ook nog in woorden bewaard als eikel naast eik, stengel naast stang, pukkel naast
pok, druppel naast drop en bussel naast bos. Bij onze zuiderburen is een wegel
beduidend smaller dan een weg.
Ook veel kleine dieren hebben het suffix -el, zoals egel, krekel, hommel, kwartel
en wezel. En ten slotte zien we de -el in ijzel, het dunne ijslaagje, de minieme
ijsvorming. IJzel, een woord dat in januari hoogst actueel kan zijn.
Want we hebben nu eenmaal een klimaat waarin 's winters temperaturen rond het
vriespunt nogal eens voorkomen. En dan is onderkoelde regen of ijsregen goed
mogelijk. Het resultaat is ijzel, een zeer Nederlands verschijnsel. Het Nederlands is
dan ook een van de weinige talen die er een woord voor hebben. De volkeren die de
ijzel niet kennen, zijn in zekere zin benijdenswaardig, maar hun taal is er minder rijk
door.

Taal en bedrijf
Lipton
P.C. Paardekooper - Leuven
Lipton verkoopt theezakjes in kartonnen doosjes. Daarop lees je: ‘Zet een goede
thee.’ (Een?) Allereerst ‘In de theepot.’ Je moet dan ‘een zakje voor twee kopjes’
nemen en daar ‘versgekookt water’ bijdoen. Maar om een veel grotere hoeveelheid
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thee te zetten moet je volgens Lipton een tas nemen; uiteraard een waterdichte, maar
waar koop je die? Het allervreemdste is dat nu ‘een zakje in de tas’ voldoende is.
Maar Lipton toch, welk verschil is er dan nog tussen je thee in de tas en gewoon
kraanwater?

Boekenkorting voor leden
Bestuur Genootschap Onze taal
Met enkele uitgevers heeft het genootschap besprekingen gevoerd om gedaan te
krijgen dat boeken op het gebied van de Nederlandse taal voor onze leden tegen een
lagere prijs beschikbaar komen.
De Staatsuitgeverij en uitgeverij Veen te Utrecht hebben op onze vraag prompt
positief gereageerd. Dientengevolge vermelden wij hieronder vijf boeken die u met
korting kunt kopen als u de ingevulde bon bij uw boekhandelaar inlevert.
Wij hopen en verwachten dat meer uitgevers bereid zullen zijn hun boeken tegen
gereduceerde prijs aan onze leden aan te bieden. In een van de volgende nummers
van Onze Taal zullen wij daar nadere mededelingen over kunnen doen. Uw
lidmaatschap wordt op deze wijze nog meer waard. Overigens houdt het annonceren
van de boeken geen waardeoordeel over de boeken in.
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[Korte berichten]
□□□□□□□□

PCUdB
■ Bij dezen wens ik u dan een gelukkig 1987 toe. Ik hoop dat u al uw plannen en
dierbare wensen zult kunnen vervullen, voor zover ze natuurlijk niet in botsing komen
met mijn plannen en die van de mij dierbaren. ■ Lezers, we worden weer met een
aantal interessante suggesties en gegevens geconfronteerd, geleverd door enkelen
uwer. ■ U herinnert zich misschien dat ik enige maanden geleden het voorstel
lanceerde om de herkomst van de uitdrukking een telefoonnummer draaien in
verzegelde envelop naar de redactie van Onze Taal te sturen, met de bedoeling dat
de envelop over honderd jaar door de dan werkzame vierkantrubricant zal worden
geopend. ■ Mieke-Nelie van der Heijden suggereert om in die zelfde envelop iets
over de afkomst los te laten van het doortrekken van de w.c., dat in letterlijke zin
tegen die tijd wellicht geheel onbekend zal zijn. (M.N. v.d. H. gelooft niet dat
doorspoelen tegen die tijd de overhand zal hebben gekregen, omdat naar haar zeggen
de bezigers van die expressie ook toilet tegen w.c. zeggen - een mij niet
onsympathieke maar wel wat raadselachtige redenering). ■ Jan Bom meldt meer
anachronistische of anachronistisch wordende, of anachronistisch bezig te worden
zijnde zegswijzen: het aanslaan van toetsen op een schrijfmachine, het woord kengetal
in plaats van netnummer, het feit dat in de jaren zestig nog de afdeling woningbouw
in Den Haag Wederopbouw werd genoemd - en, heel mooi, al weet ik niet of dit
precies in het rijtje thuishoort: waarom, vraagt Jan Bom zich af, poetsen wij onze
schoenen, maar vegen wij onze voeten? ■ Mels Meijers deelt naar aanleiding van de
nog steeds tot mijn genoegen voortdurende je = men-discussie mee dat MM's inziens
in plaats van je in de betekenis van men steeds meer u wordt gezegd. ■ In plaats van
je gelooft je ogen niet zou men zeggen (tussen haakjes, let op: als u hier men door
je vervangt krijgt u een totaal andere zin; u hebt van die dingen) u gelooft uw ogen
niet. ■ Nu geloof ik eerlijk gezegd, en met alle respect, Mels Meijers niet helemaal.
■ Ten eerste ben ik wat allergisch voor beweringen als zou een verschijnsel de laatste
tijd steeds meer of steeds vaker voorkomen. Zelf heb ik wat dat betreft leergeld
betaald: ik kan geen modieus verschijnsel aan de kaak stellen, of er is wel een lezer
die mij aan de hand van voorouderlijke dagboeken aantoont dat in 1753 de mensen
ook al zo spraken. ■ In dit geval herinner ik me dat prof. C.B. van Haeringen in het
laatste jaar dat hij college gaf (1962) zich af en toe van de onbepaalde u-vorm
bediende. ■ Ten tweede zou het natuurlijk een mooie paradox zijn dat in een tijd
waarin steeds meer getutoyeerd schijnt te worden, u via een achterdeur het verloren
terrein tracht te heroveren - mooi dus, maar net iets te mooi om waar te zijn. ■ Nu
nog een antwoord aan de heer Bierman. Deze vindt dat in de uit OT-10, blz. 132
geciteerde zin ‘In hetzelfde nummer betwijfelt A.J. Schoonhoven of het Nederlands
van de journalist wel zoveel beter is dan dat van de gemiddelde Nederlander’ als in
plaats van dan had moeten staan vanwege het begeleidende zoveel. Antwoord: hier
had als kùnnen staan, maar dan betekent de zin heel wat anders. Bekijk de volgende
zin maar: Het Nederlands van de gemiddelde journalist is evenveel beter dan dat van
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de gemiddelde Nederlander als het Nederlands van de gemiddelde Nederlander beter
is dan dat van de gemiddelde sportjournalist. ■ Afgezien daarvan schrijft dezelfde
heer Bierman dat hij altijd even verwonderd ‘Hè’ mompelt als hij op de radio hoort
zeggen ‘Twee mannen van tweeëntwintig en vierentwintig jaar’. ■ Mensen kunnen
niet meer dan één leeftijd hebben, redeneert P. Bierman. D'accord, maar zou het hier
niet om twee mannen van zesenveertig jaar kunnen gaan, wiskundig gesproken? ■
Nu ja, grappen en grollen daargelaten, wel is ongetwijfeld correct en logisch: Twee
mannen, een van tweeëntwintig en een van vierentwintig. Gebruikelijk is ook: twee
mannen, van tweeëntwintig resp. vierentwintig jaar (wat logisch in feite niet door
de beugel kan, want de uitdrukking suggereert een volgorde die in het begin niet
gegeven is) en twee mannen, tweeëntwintig en vierentwintig (jaar). Welbeschouwd
maakt de radio van de heer Bierman zich uitsluitend schuldig aan het te veel uitspreken
van het woordje van of aan het niet uitspreken van komma's.
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Gebarentaal in Nederland
Drs. Trude Schermer - psycholinguïste, Universiteit van Amsterdam
De lezers van Onze Taal die het vorige congres hebben bijgewoond, zullen zich zeker
nog de lezing herinneren van Martie Koolhof, die haar tekst uitbeeldde met behulp
van gebaren. De vele vragen die tijdens het congres gesteld werden, vormden een
duidelijke indicatie van de belangstelling voor gebarentaal. In onderstaand artikel
wordt duidelijk gemaakt wat gebarentaal is en hoe ze werkt. Het is geschreven door
een medewerkster aan het GEBARENWOORDENBOEK-PROJECT, dat uitgevoerd
wordt aan de Universiteit van Amsterdam. Het artikel is mede tot stand gekomen
dankzij informatie van drs. Rita Harder en drs. Heleen Bos.
Het ligt voor de hand dat het kijken voor een doof kind de belangrijkste bron van
informatie is. Uit de behoefte om op natuurlijke, gemakkelijke wijze met elkaar te
communiceren, is onder dove mensen een taal ontstaan, die we gebarentaal noemen.
Deze taal bestaat al zolang als er dove mensen zijn en is op dezelfde manier gegroeid
als gesproken talen. In dit artikel zal kort ingegaan worden op de wijze waarop een
gebarentaal is opgebouwd wat betreft gebarenschat en grammatica. Vervolgens zullen
de opzet en werkwijze van het gebarenwoordenboek- project besproken worden.
Wanneer is een taal een ‘echte taal’? Daar is een aantal voorwaarden voor
geformuleerd en één daarvan is dat een taal uit een eindig aantal elementen bestaat
waarmee een oneindig aantal zinnen gemaakt kan worden. Daarnaast moet een
natuurlijke taal toereikend zijn voor de communicatieve behoeften van de
desbetreffende taalgemeenschap. Gesproken talen beschikken over een eindig aantal
elementen waarmee woorden worden opgebouwd, die weer tot zinnen kunnen leiden.
Deze elementen worden ook wel fonemen genoemd.

Opbouw van gebarentaal
Als we kijken naar gebarentalen, dan valt vooral het gebruik van de handen en het
lichaam op. Tot 1960 heeft men het gebaar als een ondeelbare eenheid beschouwd;
dat was voor veel mensen aanleiding om te zeggen dat gebaren-maken een soort
‘plaatjes tekenen in de lucht’ was.
In 1960 publiceerde de Amerikaan Stokoe een boek getiteld Sign Language
structure: an outline of the communicative systems of the American deaf. Hierin
beschrijft hij hoe het communicatiesysteem van dove mensen werkt en op welke
manier het is opgebouwd. Stokoe toont aan dat het gebaar geen ondeelbare eenheid
is; het bestaat uit een eindig aantal elementen, die te vergelijken zijn met de fonemen
uit een gesproken taal. Deze elementen zijn:
1. de handvorm
2. de plaats voor of op het lichaam waar het gebaar gemaakt wordt
3. de beweging
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Later bleek dat ook de palm- en vinger-oriëntatie bij de analyse betrokken moest
worden, omdat deze noodzakelijk zijn om het gebaar ondubbelzinnig weer te geven.
Nog later werd duidelijk dat niet alleen de handen belangrijke informatie geven,
maar ook het gezicht en de lichaamshouding. Het gebaar voor ONTMOETEN bestaat
bijvoorbeeld uit:
1. handvorm: twee 1-handen (wijsvingers)
2. plaats: op schouderhoogte voor het lichaam
3. palm-oriëntatie: naar elkaar toe vinger-oriëntatie: naar boven
4. een beweging naar het midden van het lichaam
5. mimiek: neutraal

De basiselementen vormen samen een gebaar. Een gebaar is te vergelijken met een
woord, en een zin bestaat dan ook uit een reeks gebaren.
De analyse van gebaren door Stokoe had tot gevolg dat taalkundigen geïnteresseerd
raakten in het verschijnsel gebarentaal.
Het onderzoek naar gebarentaal is begonnen in Amerika, maar breidde zich
langzamerhand uit naar Europa. Bij vergelijking van de ‘ontdekte’ talen bleek dat
er geen universele gebarentaal bestaat. Net als gesproken talen, zijn gebarentalen
van land tot land verschillend, hoewel er wel verwantschappen zijn. Er is ooit een
poging gedaan om een Esperanto van gebaren in te voeren, maar dit ‘Gestuno’ is
nooit populair geworden.

Gebarentaal/gebaarsysteem
Voordat ik inga op de grammatica van gebarentaal, wil ik eerst een paar termen
bespreken. Gebarentaal wordt vaak beschouwd als een afgeleide vorm van gesproken
taal of een visuele weergave daarvan. Ten onrechte. Een gebarentaal staat in principe
geheel los van de gesproken taal, en is daar niet van afgeleid. Wel komt het voor dat
een gesproken taal gecombineerd wordt met gebaren uit een gebarentaal. Dit wordt
vaak in het onderwijs gedaan, om de gesproken taal zo goed mogelijk visueel weer
te geven en aan te leren. Deze combinatie van woord en gebaar noemen we echter
geen gebarentaal, maar een gebaar-systeem. Deze systemen zijn kunstmatig en worden
niet door dove mensen gebruikt. Alleen de taal die dove mensen onderling gebruiken,
verdient het predikaat gebarentaal.

Grammaticale principes
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Hoewel gebarentalen dus niet universeel zijn, gelden er wel een paar algemene
principes. Een belangrijke eigenschap van gebarentaal is dat er heel veel tegelijk kan
gebeuren. Een gebarentaal is meer simultaan dan lineair, terwijl gesproken taal meer
lineair dan simultaan is. Hoewel het maken van een gebaar meer tijd kost dan het
uitspreken van een woord, zijn gebarenta-
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len en gesproken talen toch even snel als het om informatie-overdracht gaat. In
gebarentaal wordt bijvoorbeeld de zin ‘Dat is mijn jas niet’ uitgedrukt door
tegelijkertijd:
- te gebaren MIJN JAS
- te wijzen naar de jas
- nee te schudden.

Een tweede basisprincipe van gebarentaal is het gebruik maken van de ruimte voor
het lichaam.
Door een gebaar in de ruimte ‘neer te zetten’ kan er later naar terugverwezen
worden, zonder dat het gebaar opnieuw gemaakt behoeft te worden. Bijvoorbeeld:
‘De beren maken een wandeling in het bos. Vanuit het bos lopen ze naar huis.’ In
gebarentaal wordt dit BEREN WANDELEN BOS, waarbij BOS bijvoorbeeld schuin
rechts voor het lichaam gemaakt wordt. Bij de tweede zin hoeft het gebaar voor lopen
dan alleen nog maar vanuit de positie van het BOS gemaakt te worden, waarna het
gebaar HUIS volgt dat dan links voor het lichaam gemaakt wordt:
1. BEREN WANDELEN BOS
2. (BOS: LOPEN) HUIS

neutraal

r

r→l

Een tweede voorbeeld van het gebruik maken van de ruimte is het aangeven van
tijd. Dit aspect is voor Amerikaanse gebarentaal (ASL) uitvoerig onderzocht. Om
tijd aan te geven wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde tijdslijn. Toekomst
wordt aangeduid door het gebaar ver voor het lichaam te maken, het heden bij het
lichaam, en het verleden op schouderhoogte of iets achter het lichaam.
Ook de relatie tussen zinsdelen kan met behulp van deze ruimte aangegeven worden.
Het werkwoord GEVEN wordt bijvoorbeeld gemaakt van het lichaam af naar voren.
Als het gebaar bij de borst begint (deze eventueel even aanraakt) en dan naar voren
beweegt, dan betekent het IK-GEEF-AAN-JOU (tek. 2).
Beweegt het gebaar naar het lichaam toe, dan betekent het JIJ-GEEFT-AAN-MIJ
(tek. 3). Is de beweging niet recht van of naar het lichaam maar iets schuin, dan
betekent het HIJ/ZIJ-GEEFT-AAN-MIJ of IK-GEEF-AAN-HEM/HAAR (tek. 4 en
5).
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Communicatie zonder handen
Een derde basisprincipe van gebarentalen is de grammaticale functie van de
zogenaamde non-manuele component. Deze component omvat alles wat niet met de
handen wordt uitgedrukt, zoals gezichtsuitdrukking, oogbeweging, lichaamshouding
en bepaalde lipbewegingen. Er zijn twee soorten non-manuele componenten, waarvan
de ene soort in alle gebarentalen voorkomt, en de andere niet. De eerste is de orale
component en de laatste is de gesproken component. De orale component heeft niet
alleen op woord- en gebaarniveau een functie, maar ook op zinsniveau.
Op gebaarniveau kan de orale component essentieel zijn voor de betekenis. Het
blazen is bijvoorbeeld een noodzakelijk onderdeel van het totaal gebaar AANWEZIG
ZIJN. Als er niet wordt geblazen, betekent het gebaar niets. Op zinsniveau kan de
orale component het verschil aangeven tussen ontkennende zinnen, retorische
vraagzinnen, ja/nee-vragen en w-vragen.
De gesproken component bestaat uit het gebruik van lipbewegingen die lijken op de
weergave van een Nederlands woord. Dove mensen gebruiken in zo'n geval niet hun
stem, maar het lijkt of ze tegelijk praten en gebaren maken.

De gesproken component heeft de verschillende functies op gebaarniveau; een daarvan
is het onderscheid maken tussen verschillende betekenissen van een gebaar.
Waarschijnlijk is deze gesproken component een gevolg van de sterke orale traditie
in het dovenonderwijs.

Het gebarenwoordenboek-project
Tot het midden van de jaren zeventig was er in Nederland nauwelijks belangstelling
voor de wijze waarop Nederlandse doven gebaren gebruiken. Veranderingen in de
begeleiding van het jonge dove kind en het onderwijs onder de invloed van de Totale
Communicatie-filosofie hebben ertoe geleid dat in 1982 een begin gemaakt kon
worden met het inventariseren van gebaren zoals ze door dove mensen in Nederland
gebruikt worden. Dit project van de Nederlandse Stichting voor het Dove en
Slechthorende Kind in samenwerking met prof. Tervoort van de vakgroep Algemene
Taalwetenschap van de Universiteit van Amsterdam, heeft tot doel het verzamelen,
vastleggen en beschrijven van gebaren. Uitgegaan werd van de regio's rond de vijf
doveninstituten, waar tegen de verdrukking in toch gebaren zijn ontstaan.
Op basis van een woordenlijst van 2000 trefwoorden in verschillende contexten
werden in Groningen, Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam en Voorburg gebaren
verzameld. Dit leverde zo'n 15.000 gebaren op de videoband op, die een voor een in
een speciaal notatie-systeem werden genoteerd.
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De eerste vraag die we ons stelden, nadat alle gebaren zo beschreven waren, was
‘Hoe groot is nu eigenlijk de variatie tussen de regio's?’ Is het zo dat we 15.000
verschillende gebaren beschreven hebben, of zijn er overeenkomsten?
Voor een antwoord op deze vraag moesten per trefwoord alle gebaren met elkaar
vergeleken worden. Daarbij moest ook rekening gehouden worden met verschillen
in context. Bij het werkwoord ‘vissen’ zijn twee gebaren mogelijk, een voor ‘mensen
die vissen’ en een voor ‘dieren die vissen’. Het woord ‘op’ kent verschillende gebaren,
afhankelijk van de betekenis: ‘op de tafel’ is anders dan ‘het eten is op’. Omgekeerd
komt het ook voor dat een gebaar verschillende betekenissen in het Nederlands heeft.
Bijvoorbeeld het gebaar BROER betekent in Amsterdam ook ZUS, VRIEND en
COLLEGA. Er is met andere woorden geen een-op-een-relatie tussen Nederlandse
gebaren en het gesproken Nederlands; zo'n relatie is er ook niet tussen twee ‘gewone’
talen.

Ieder een eigen dialect?
Uit vergelijking van een groep van 600 trefwoorden werd duidelijk dat we niet alleen
met variatie tussen de regio's te maken hebben, maar ook met variatie binnen de
regio's. Dat laatste is een gevolg van het verschil in gebarengebruik tussen oudere
en jongere doven. De vraag of de variatie tussen de regio's groter is dan binnen de
regio's kunnen we op dit moment nog niet beantwoorden. Wel kunnen we zeggen
dat we voor 600 trefwoorden in verschillende contexten ongeveer 1.200 verschillende
gebaren zullen moeten opnemen in het woordenboek. Daarnaast kunnen we ook
zeggen dat de vijf regio's niet elk een eigen dialect hebben. Er is zeker overlap tussen
de regio's. Van de 600 trefwoorden zijn er bijvoorbeeld 166 waar alle regio's een
zelfde gebaar voor hebben en 202 waarvoor twee gebaren nodig zijn. Gebaren die
in alle regio's hetzelfde zijn, zijn gebaren als ANTWOORDEN, MAKEN, ETEN,
DURVEN, FIETSEN, VAAK, GENOEG en SNEL. Grote variatie zien we bij de
gebaren voor kleuren, familierelaties, dagen van de week en maanden van het jaar.
Bij het vergelijken van de gebaren spelen de volgende overwegingen een rol:
- twee gebaren zijn hetzelfde als ze in niet meer dan één element van elkaar
verschillen en
- de vorm van het gebaar moet niet alleen overeenkomen, ook de betekenis en het
gebruik ervan moet overal hetzelfde zijn.
Dit laatste is belangrijk omdat het nogal eens voorkomt dat een gebaar in de regio
iets heel anders betekent dan hetzelfde gebaar in een andere regio. Bijvoorbeeld het
gebaar GEBRUIKEN in Amsterdam, betekent in Groningen, Rotterdam en Voorburg
‘nodig hebben’. DAG in Voorburg betekent ook ‘maand’. In Groningen wordt
hetzelfde gebaar voor ‘dag’ gebruikt, maar voor ‘maand’ is de plaats net iets anders.

Standaardisatie
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Een veelgehoorde opmerking in ons werk is ‘Waarom doen jullie zoveel moeite om
al die gebaren op te nemen, je kunt toch ook wel één variant opnemen en die
standaardiseren?’. Dit is in andere landen ook wel gebeurd. In Zweden en België
bijvoorbeeld. Die woordenboeken zijn echter nooit geaccepteerd door
dovengemeenschappen waarvan de gebaren niet waren opgenomen. Men is dan ook
alsnog begonnen met het verzamelen van gebaren in alle regio's.
Daarnaast zou het in Nederland vrijwel onmogelijk zijn een regio uit te kiezen waar
alle dove mensen het mee eens zouden zijn. Ook bij gesproken talen is gebleken dat
een standaardisatie die van bovenaf wordt opgelegd, niet werkt. Wij hebben dan ook
gekozen voor een natuurlijke ‘standaardisatie’. Dat wil zeggen, we nemen in eerste
instantie gebaren op die alle regio's gemeenschappelijk hebben, en in tweede instantie
variaties van gebaren die niet overal voorkomen. Op die manier zal het mogelijk zijn
meer eenheid in het gebruiken van gebaren te creëren, zonder dat de eigenheid van
bepaalde regio's wordt aangetast.
Nieuwe gebaren zullen zoveel mogelijk nationaal door dove mensen worden
vastgesteld, zoals bijvoorbeeld nu al gebeurt voor woorden als ‘computer’ en
‘automatisering’. Het is dan ook mogelijk dat men voor woorden waar men zelf geen
gebaren voor heeft, de gebaren kan overnemen uit de regio waar ze die wel kennen.
Zo zijn de gebaren voor kleuren bijvoorbeeld het meest gespecificeerd in de regio
Groningen en kunnen de andere regio's hun gebaren daarmee aanvullen. Op deze
wijze kan de gebarenschat uitgebreid worden en naar meer eenheid groeien.

Stom of spraakloos?
Henk Betten - Leeuwarden
De aanleiding van deze keuzevraag ligt in het feit dat de volksmond altijd een woordje
meespreekt. In dit geval: een koppeling van stom met het woord doof. Men bezigt
dit duo-woord hardnekkig ook voor weldenkende dove mensen.
Het eerste deel van die samenstelling is reeds vele eeuwen oud en als zodanig
algemeen geaccepteerd. En het woord stom heeft exact dezelfde betekenis als
spraakloos. We kunnen ook zeggen sprakeloos. Maar dat zou onjuist kunnen zijn,
want het woord sprakeloosheid laat zoals werkeloosheid - naar ik meen - een tijdelijke
stilstand van handeling zien.
Hooft schreef al in een van zijn brieven van 't spraekloos kindt. Daaruit blijkt
zonneklaar dat dit woord al oud is. Het woord stom koppelde men pas ongeveer 200
jaar geleden ‘willens en wetens’ aan het woord doof. Hierdoor voelen wij doven ons
zeer gedupeerd.
Wie stom zegt, associeert dit namelijk meestal met domheid. Bovendien suggereert
‘stomheid’, dat men het gebrek taal- en onderwijskundig gezien onder één algemene
term kan brengen. Spraakloos lijkt mij meer een term van lichamelijk-technische
aard. Wij hoeven dit woord ook niet meer aan ‘stom’ te koppelen. Indien noodzakelijk
schrijven of zeggen wij ‘doof en spraakloos’. Ook is het mogelijk beide woorden
apart te bezigen.
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Reacties
Nederlands-Vlaamse integratie
G.J.M. Kortman - Eindhoven
Geen enkel nummer van Onze Taal heeft mij tot nu toe zo gegrepen als het
decembernummer van 1986, vooral vanwege de duidelijke, pakkende manier waarop
de onderwerpen door de schrijvers - meest Vlamingen - gebracht werden, en waarbij
de Nederlanders gelukkig niet werden ontzien. Van Vlaamse
minderwaardigheidsgevoelens blijkt bij de schrijvers niets.
Een Vlaming die de eentalige Hollander Ten Braven uit Vrij Nederland tegenover
de meertalige Hugo Claus zet en die de Hollanders durft aan te raden wèl naar Brussel
te komen - maar niet allemaal tegelijk - en tevoren wat Frans te leren, zo'n Vlaming
voelt zich zeker niet minderwaardig aan de Nederlanders. Evenmin als de schrijver
die merkt dat niet één Nederlander de mop Moboeto-Boudewijn (‘Passez-moi un
blanc’) snapt.
De taalvaardigheid blijkt trouwens in de artikelen zó groot, dat daaraan zeker geen
minderwaardigheidscomplex ontleend kan worden. Tijdens spreekbeurten en ook
bij gelegenheidssprekers valt het op hoe welsprekend vele Vlamingen zijn, hoeveel
welsprekender dan vele Nederlanders vaak. De Vlamingen, die de slechte en vaak
lelijke uitspraak van vooral de randstedelingen ondergaan, móéten zich wel bewust
worden van hun eigen voorsprong in vele opzichten. Een voorsprong die ons in de
niet zo verre toekomst de kans geeft uit het Vlaamse taal- en cultuurreservaat te
putten ter verrijking en ‘ontloedering’ van ons eigen taalgebruik.
Graag wil ik aandacht vragen voor enkele punten die in de artikelen niet of niet
voldoende belicht zijn om voor de Nederlanders duidelijk genoeg te zijn.
Om te beginnen, dat de leus ‘la Belgique sera latine ou elle ne sera pas’ voortkomt
uit Franse superioriteitswaan en Frans imperialisme èn... waargemaakt moest worden
door Wallonië Franstalig te houden en tegelijkertijd Vlaanderen via de weg van
tweetaligheid totaal te verfransen. Als de Nederlanders in het algemeen dat eens
wisten, zouden zij dan nog niet de zijde van hun taalgenoten kunnen kiezen?
De Vlamingen van hun kant zouden moeten beseffen dat wij hun ‘Algemeen
Beschaafd Vlaams’ toch wel een mooi Nederlands vinden, ook al is het helaas
doorspekt met gallicismen (oftewel: belgicismen), archaïsmen en purismen. En dat
het ons zou spijten als zij hun taalgebruik verrandstedelijkten of verhollandsten. Wat
niet wegneemt dat wij hun aanraden hun steeds groeiend economisch prestige
tegenover hun anderstalige landgenoten en hun taalgenoten te schragen door in het
contact met hen de goede beheersing van het algemeen Nederlands te tonen in plaats
van zich daarin particularistisch op te stellen.

Ge-van als vaagpraterij
J. Beishuizen - Huizen
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In De inlas van ‘van’ (Onze Taal, november 1986, blz. 146) schrijft C.A. Zaalberg:
‘Een enkele taalwaarnemer zal zich nog herinneren in welk jaar of bij welke
gelegenheid hij tot zijn verbazing voor het eerst zoiets hoorde als Nou en toen zeiden
ze allemaal van we hoeven niks te betalen.’ Zijn vermoeden is juist. Het moet namelijk
ergens in de vroege jaren zeventig zijn geweest dat het oor van deze waarnemer door
een vrij plotseling om zich heen grijpend ‘ge-van’ pijnlijk werd getroffen. Dit
verschijnsel bleek zich niet alleen bij weinig-geletterden voor te doen, maar niet
zelden ook onder mensen, op wier taalbeheersing overigens niets valt aan te merken.
Voorts herinner ik mij er destijds met mijn toenmalige collega-journalist Evert
Werkman over te hebben gesproken. Dit inspireerde hem, groot taalvriend, tot een
stukje in ons beider krant (Het Parool) dat in Onze Taal nog is geciteerd (jaargang
45, blz. 43).
Het ge-van woekerde zo voort, dat meer aandacht ervoor niet kon uitblijven. Zes jaar
geleden signaleerde ‘heer Bie’ het in de VPRO-gids (22/28 november 1980). Terecht
kende hij dit van de betekenis ‘zoiets als’, ‘in de trant van’ of ‘ongeveer’ toe. ‘Elke
onduidelijkheid, alle gezweef, iedere denkfout wordt bij voorbaat geëxcuseerd door
dat woordje van’, aldus Bie. En hij vroeg de kijkers en luisteraars om de namen van
van-zeggers, om die schriftelijk te doen berispen of in ernstige gevallen uit de studio's
te weren.
Enkele jaren later wijdde de taalkundige J.M. van der Horst in het voetspoor van Bie
een boeiende beschouwing aan het fenomeen in NRC Handelsblad (9 september
1982). Daarin gaf hij Bie gelijk ‘dat er van dat van iets mistigs uitgaat, dat de
van-zegger een slag om de arm houdt’. Hij aarzelde echter over de bestrijding ervan.
‘Ik zie niet in’, schreef hij, ‘waarom sprekers, desgewenst, geen slag om de arm
mogen houden.’ Desgewenst... ja zeker. Maar het ge-van is een onstuitbare epidemie
gebleken die, schat ik, zeker tachtig procent van de taalgebruikers in haar greep heeft
gekregen en tot habituele vaagpraters en versluieraars heeft gemaakt. Bestrijding
van deze ordinaire stoplap, die bijdraagt tot de verlelijking van onze taal, is alsnog
geboden. Basisonderwijs: doe er wat aan!
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Tegenwicht voor lichtgedicht
Rob Zuiker - Amsterdam
In het novembernummer van 1986 heeft W. van de Laar het op blz. 146 over de term
‘plezierdichten’. Hij noemt deze misleidend en geeft daarvoor twee redenen: niet elk
plezierdicht is plezierig van aard, en het woord zou suggereren dat ‘andersgeaarde
poëzie niet plezierig (om te lezen) zou zijn’. Als equivalent van ‘plezierdicht’ stelt
hij ‘lichtgedicht’ voor. Plezierdichten is een vorm van ‘light verse’. Het kenmerkt
zich door vormvastheid en wordt geschreven voor het plezier van de lezer, terwijl
in ‘echte’ poëzie de dichter meestal zelf centraal staat.
Dat elk plezierdicht ook ‘plezierig van aard’ moet zijn, is daarmee helemaal niet
gezegd. ‘Plezierdichten is namelijk niet per definitie grappenmakerij. Humor is niet
principieel komiek’ (Drs. P en I. de Wijs, Het rijmschap Compleet, blz. 14). Het
plezier komt voort uit de perfecte symbiose van vorm en (ongekwelde) inhoud.
Lichtvoetigheid, relativering en ironie passen daar meestal beter bij dan tragedie.
Dat andere poëzie niet vermakelijk en leesbaar zou kunnen zijn, is inderdaad onzin
en wordt door het woord ‘plezierdichten’ ook niet gesuggereerd.
Ik zou ‘plezierdicht’ niet graag vervangen zien door ‘lichtgedicht’. Dat laatste is een
(bijna) letterlijke vertaling van ‘light verse’, dat geen synoniem is voor ‘plezierdicht’;
onder ‘light verse’ vallen ook het nonsensdicht en de humoristische poëzie. Als ‘light
verse’ vertaald zou moeten worden, zou ik bovendien de voorkeur geven aan ‘lichte
poëzie’: het woord ‘lichtgedicht’ klinkt lelijk en is vrijwel onuitspreekbaar:
‘liggedicht, ligdichten, ligdichter’. Daarmee blijft de aanduiding ‘plezierdichten’
voor een zelfstandige tak van het light verse echter onaangetast.

Niet onterecht
H.D. Vos - Amsterdam
Ir. J.A. Klaassen heeft bezwaar tegen onterecht. Hij vindt het geen fraai Nederlands
en ik kan dat wel enigszins met hem meevoelen. Ook voor mij is onterecht een typisch
studentenwoord dat ik buiten de kring van mijn oude Leidse vrienden niet gauw zal
gebruiken. Wat mankeert eraan? Bij die analyse ga ik uit van het kernwoord recht.
Dat kan ik in een voorzetselbepaling toepassen, te recht, en met het voorvoegsel onmaak ik het negatief: onrecht. Ook met onrecht kan ik een voorzetselbepaling maken,
ten onrechte, met lidwoord, en dat is dus eigenlijk niet het tegengestelde van terecht
maar van het in onbruik geraakte ten rechte. Een voorzetselbepaling kan men moeilijk
als naamwoord gebruiken en het negatieve on- kan gekoppeld worden aan sommige
bijvoeglijke naamwoorden, en aan daarvan afgeleide abstracties, maar niet aan
voorzetsels. Vergelijk maar: ‘Vader is thuis, vader is advocaat, vader is aardig’. Drie
schijnbaar gelijke constructies, maar ‘thuis’ is bijwoordelijke bepaling van plaats en
niet naamwoordelijk gezegde. Je kan niet zeggen ‘de thuize vader’ of ‘vader is
onthuis’. Maar terecht zien we blijkbaar niet meer als voorzetselbepaling, het is
veradjectiveerd, we schrijven het als één woord en we doen er alles mee wat des
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bijvoeglijken naamwoords is. Het vergelijkbare ter zake is nog helemaal
voorzetselbepaling. ‘Uw (on)terzake opmerking’ is (nog) geen Nederlands. En let
wel, alleen in de betekenis van juist, is (on)terecht volgens het gebruik evenals
(on)tevreden bijvoeglijk naamwoord. Als ik mijn sjaal nog steeds niet heb gevonden,
dan is hij nog niet terecht, maar onterecht is hij niet.

Tie dubbeljoe ee
Drs. A.S. Vader - Voorburg
Op bladzijde 130 van het oktobernummer verdedigt de heer Onstenk het veelvuldig
gebruik van Engelse woorden in onze taal. Daarbij gaat hij uit van de volgende
stelling: ‘Er zijn zaken en begrippen die slechts door een bepaalde term kunnen
worden weergegeven. Dat is nodig om te weten waar we het over hebben.’ Deze eis
is veel te zwaar. In de omgangstaal wordt er maar zelden aan voldaan, en dat is ook
niet nodig, omdat de betekenis der woorden blijkt uit de context. Enkele voorbeelden:
a) 't Is weer mooi weer.
b) Wij zetten straks de bloemetjes buiten.
Wij zetten gisteren de bloemetjes buiten.
c) De man wiens voornaam Alexis is, is zeer voornaam.

In het Engels wordt al helemaal niet aan deze eis voldaan, omdat bijvoorbeeld boiler,
container en computer, woorden die voor ons iets bijzonders hebben, in het Engels
heel gewoon zijn en meer dan één betekenis hebben. Zij betekenen voor de Engelsen
zoiets als koker, bevatter en rekenaar. De Engelsen liggen daar niet wakker van, en
niet ten onrechte.
Dat Onstenk vindt dat in het Nederlands vertaalde woorden gek klinken, komt doordat
hij er niet aan gewend is. Dat mag geen reden zijn om van vertaling af te zien. Maar
Onstenk kan gerust zijn: alles gaat op dezelfde voet door - tenzij er een tweede Simon
Stevin opstaat.
Vaak is bij het gebruik van buitenlandse woorden gewichtigdoenerij in het spel.
Zo ook bij radio en televisie, waar afkortingen worden uitgesproken zoals sie-ai-ee,
es-die-ai, ja zelfs tie-dubbeljoe-ee, terwijl de spreker toch weet dat alleen Nederlanders
naar hem luisteren. En die geloven best dat nieuwslezers Engels kunnen spreken.

Stelling
‘Spiegelplaat’ en ‘spiegelspeler’ zijn geschikte alternatieven voor het Engelse
‘compact disc’ resp. ‘compact disc player’.
Proefschrift van J.W. Weyland, Rijksuniversiteit Groningen, april 1986.
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ParlemenTaal
C.A. van Beurden en L.J.M. Rutten - parlementsstenografen
Hulp
In de adviezen van de Raad van State over wetsvoorstellen worden vaak redactionele
kanttekeningen gemaakt. Meestal hebben die betrekking op onvolledige of onjuiste
verwijzingen of wetstechnische onduidelijkheden. Soms voelt de Raad van State
zich echter geroepen, de regering erop te wijzen dat zij correct Nederlands dient te
gebruiken in haar memories van toelichting. Zo adviseerde de Raad om in de memorie
van toelichting betreffende de goedkeuring van de Europese Akte niet te spreken
van een relance van de Europese samenwerking, maar van een weer op gang brengen
van die samenwerking. De zin De Akte plaatst zich in het perspectief van de Europese
Unie werd op zijn advies gewijzigd in De Akte moet worden gezien in het perspectief
van de Europese Unie. Volgens de Raad was het minder juist te stellen dat de regering
het zou hebben verwelkomd indien een doelstelling was vermeld. Dit werd:
toegejuicht. De zinsnede volgend op de mededeling dat nu voor het eerst een bepaalde
verwijzing in het verdrag is opgenomen en daarmede eerdere politieke verklaringen
ter zake in het verdrag geconsolideerd werd op advies van de Raad veranderd in
waarmee eerdere politieke verklaringen ter zake in het Verdrag zijn geconsolideerd.
Verder werd middels veranderd in door middel van, zijdens in van de kant van en
ziet naar in heeft betrekking op. In een ander geval werd geadviseerd
kostendekkendheid te vervangen door kostendekking en overheidsbetrokkenheid door
betrokkenheid van de overheid. Wie de memories waarop de opmerkingen betrekking
hebben, doorleest, vindt meer woorden of passages waarop de Raad van State
taalkundige kritiek had kunnen oefenen. Het is duidelijk dat dit hoogste adviesorgaan
van de regering in dezen zeer terughoudend is, maar ook dat het wel degelijk let op
het taalgebruik in officiële stukken.
Wij zijn gelukkig niet de enigen die over slecht Nederlands vallen. Zo stootte een
oud-griffier zich aan de zinsnede in een kamerstuk dat aanvaarding van dit
amendement ons zeer zou betreuren. Een lid van de Eerste Kamer viel erover dat in
de Aanmeldingsbrochure voor aanstaande eerstejaarsstudenten wetenschappelijk
onderwijs 1986-1987, uitgegeven door het Ministerie van Onderwijs, werd
meegedeeld: ‘N.B. Bezitters van een niet-Nederlands diploma dienen voor 15 augustus
1986 een bewijsstuk te overleggen van voldoende kennis van de Nederlandse taal.’
Schriftelijk vroeg hij de minister of van de betrokken eerstejaars een kennis van de
Nederlandse taal wordt geëist die uitgaat boven die waarvan de steller van deze
brochure blijk geeft.

Ambtelijke afkortingen
Afkortingen vormen een gruwel, zowel in de ambtelijke stukken als tijdens een debat.
De belangrijkste producenten van afkortingen zijn de departementen. Wat daar niet
allemaal verzonnen wordt! Natuurlijk, afkortingen zijn niet meer weg te denken in
het schriftelijk taalgebruik, maar het is dan wel zaak dat het zinnige afkortingen zijn.
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Wat te denken van HB (huisbrandolie), RI (regionale inspectie), VW (vormingswerk),
GLB (gemeenschappelijk landbouwbeleid) en MOL's (minst ontwikkelde landen)?
Sommige van dergelijke afkortingen worden door kamerleden klakkeloos
overgenomen. Tel uit je winst als men het bij een debat over
ontwikkelingssamenwerking steeds over de MOL's heeft. Dat niet-specialisten zo'n
debat niet kunnen volgen, is evident.
Doordat de afkorting een eigen leven gaat leiden, ligt het gehaspel met het juiste
lidwoord voor de hand. MIP staat voor Maatschappij voor industriële projecten. Toch
hoort men vaak spreken over het MIP. Zelfs een van de bekendste maatschappelijke
organisaties van Nederland - de FNV - wordt vaak voor onzijdig versleten. Sommige
afkortingen worden gewoon niet meer herkend. Hoe vaak hoort men niet spreken
over het HAVO-onderwijs? Het komt ook voor dat een ambtelijke afkorting een
debat binnensluipt en binnen enkele uren een eigennaam wordt. MINSK staat voor:
mogelijkheden van interim-opslag in Nederland van bestraalde splijtstofelementen
en KSA. Al tijdens het debat over de opslag van radio-actief afval werd opgemerkt:
‘Dan stoppen wij die rommel in de MINSK’, waarbij werd gedoeld op de opslagplaats.

Pluim
In onze artikelen hebben wij vaak - en onzes inziens terecht - kritiek gespuid op het
taalgebruik op en rond het Binnenhof. Hierdoor zou de indruk kunnen ontstaan dat
het, wat dit betreft, algehele malaise is. Dat is nu ook weer niet het geval. Er zijn wel
degelijk politici die streven naar helder en onverhullend taalgebruik. Wij beseffen
dat wie dit beaamt, niet kan volstaan met alleen maar een bevestiging; hij dient het
te bewijzen.
Welaan, wij geven u als voorbeeld een zin die een werkelijk briljante typering
inhoudt van een van 's lands bekendste ministers. U raadt zelf wel over wie het gaat:
‘Als een engel der wrake posteert hij zich met zijn vlammend zwaard voor het
klaphekje dat toegang geeft tot het hofje van financiële kuisheid!’

Politieke apologische spreekwoorden
* Het is te lawaaiig, dacht de voorzitter, en hij sloeg met zijn hamer.
* Deze regeling moet worden afgebouwd, zei het lid, en hij stapelde zijn
argumenten daarvoor op.
* Dat houd ik recht overeind, zei de minister van Financiën, want ik moet
ombuigen.
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Hoor en wederhoor
Het Afrikaans: mag het ietsje meer Zuid-Afrika zijn?
Hans den Besten - Universiteit van Amsterdam
Prof. Paardekooper is in Zuid-Afrika geweest en heeft in Onze Taal van juni 1986
een stukje over het Afrikaans gepubliceerd dat mij hevig geïrriteerd heeft door het
neerlandocentrische karakter. Nederlandse dialecten worden er soms met de haren
bijgesleept; vreemdtalige invloed blijft onderbelicht; en het niet-standaard-Afrikaans
van vooral gekleurde Zuidafrikanen krijgt allerlei Nederlandse eigenschappen
toegedicht. Vandaar mijn verzuchting ‘Mag het ietsje meer Zuid-Afrika zijn?’.
Laat ik beginnen met de volgende stelling: ‘Het Afrikaans is een multiraciale taal
met als moedertaalsprekers blanken, kleurlingen en Bantoes. Deze niet-blanke sprekers
hebben in het verleden bijgedragen aan de groei van het Afrikaans: zonder hen zou
er geen Afrikaans bestaan, maar slechts een overzeese variant of een dialect van het
Nederlands.’ De kleurlingen zijn in dezen het belangrijkst. Hun voorouders, Kaapse
Hottentotten en vroegere slaven, hebben zich het Nederlands eigen moeten maken
en daarbij is het een en ander ‘misgegaan’.
Van de Hottentotten kennen wij bijvoorbeeld uit 1672 de volgende uiting: 't Za
lustigh, duijtsman een woordt Calm, ons V Kelum: ‘Hé, rustig! Als jullie Nederlanders
één woord zeggen, zullen we je kelen.’ In het pidgin- Nederlands van de slaven en
de Hottentotten treffen we al vroeg typisch Afrikaanse woorden aan, zoals ons ‘wij’,
die ‘de, het’, doodmaak ‘doden’, etc. De woordvolgorde gaat steeds meer op die van
het Nederlands lijken, maar wordt gecombineerd met typisch Afrikaanse
verschijnselen zoals ons het ‘we hebben’. We hebben hier te doen met halfgelukte
tweede-taalwerving. Dit gebroken Nederlands heeft, verbonden met het dialectische
Nederlands van de blanken, het Afrikaans opgeleverd. Via het gebroken Nederlands
kunnen dan ook structuren uit het Hottentots en uit het Pasar Maleis en het Creoolse
Portugees van de slaven in het Afrikaans gedrongen zijn.

Nauwelijks Nederlands dialect
Van dit alles vinden we in prof. Paardekoopers artikel weinig terug. Het opent met
een trits Nederlandse dialecten, noemt mogelijke invloeden vanuit het Engels, maar
weet bij mogelijke structurele invloeden vanuit niet-Europese talen alleen maar
vereenvoudigingen te noemen (behalve iets over dubbele ontkenning later in het
artikel). Ik vind deze werkwijze nogal onevenwichtig, te meer omdat veel te veel
aan Nederlandse dialecten wordt toegeschreven. Paardekooper wijst terecht op het
werk van Kloeke, die heeft laten zien dat het Afrikaans typisch (zuidelijk)
Zuidhollandse trekken vertoont (boompie, mannetjie, nuut ‘nieuw’, kuns ‘koeien’,
etc.). Als dat dan zo is, moet je voorzichtig worden met andere dialecten, dunkt me.
Maar nee, de verstemlozing van v en z wordt aan een scheepslading Amsterdamse
weesmeisjes geweten, en het Zeeuws zou woorden als ons ‘wij’ en iewers ‘ergens’
geleverd hebben. Nu was ievers vroeger ook Hollands, dus dat bewijst niets. En voor
het overige: zou dit niet halfgelukte tweede-taalwerving kunnen zijn? Al in de vroegste

Onze Taal. Jaargang 56

pidginzinnen treffen we ons ‘wij’ aan, samen met een verward gebruik van jij en
jou: tot jou Husing de dubbeltjies betaalt hemme ‘tot jij aan Husing het geld
(terug)betaald hebt’. Ons is blijven hangen. Jij en jou zijn weer genormaliseerd, maar
in het niet-standaard-Afrikaans van de Hottentotten vinden we nog hy se perd
‘zijn/haar paard’ (ook: hom perd).

Meer vreemdtalige invloed
Ook de vereenvoudiging van de werkwoorden (jy kom, ons kom, hulle het gesing)
kan gezien worden als een kwestie van halfgelukte tweedetaalverwerving: ze is niet
een zaak van vreemdtalige invloed, zoals Paardekooper schijnt te denken. Echt
vreemdtalige invloed blijkt uit Moenie (jy) vir my slaan nie ‘Sla (jij) mij niet’. Moenie
en vir zijn Creools-Portugees; nie is waarschijnlijk Hottentots.
Prof. Paardekooper beweert over dialecten in het Afrikaans dat ‘(...) er vooral
onder niet-blanken afwijkende vormen van het Afrikaans in gebruik zijn die
waarschijnlijk een oudere fase vertegenwoordigen van de taal aan de Kaap en die
dus meer Nederlands dialect laten zien.’ Alles in deze uitspraak klopt, behalve die
ene bijzin met ‘dus’. Standaard-Afrikaans is een vernederlandste variant van het
Afrikaans, en daarom ‘jonger’ dan niet-standaard-Afrikaans. Niet-standaard-Afrikaans
heeft weinig met Nederlands dialect gemeen.

Invloed van apartheid
Ten slotte nog het volgende. Prof. Paardekooper schetst ons in zijn stukje een bijna
paradijselijk beeld van een Zuid-Afrika waar je zowat overal met je ABN terecht
kunt. Alleen een paar vervelende Engelstaligen gooien wat roet in het eten. Laat ik
dan voor
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de lezers van Onze Taal eens een bekende uitspraak van zwarte Zuidafrikanen citeren:
I don't speak that fascist language. Al bestaan er geen fascistische talen, de boodschap
is duidelijk. Grote groepen zwarten keren zich van het Afrikaans af. De enige taal
van Zuidafrikaanse bodem die door meer dan één ras gesproken wordt, dreigt daardoor
vermalen te worden. Dankzij de apartheid.
Afrikaans is de officiële naam van de in Zuid-Afrika uit hoofdzakelijk Nederlandse
elementen gegroeide taal. Het werd in 1925 als tweede officiële taal erkend,
gelijkgerechtigd met het Engels.

Repliek
P.C. Paardekooper
‘Zonder de niet-blanke sprekers zou er geen Afrikaans bestaan, maar slechts een
overzeese variant of een dialect van het Nederlands’, zegt Den Besten. Dat is helemaal
juist; daarom heb ik ook de invloed van niet-Europese talen heel nadrukkelijk
genoemd. Of je dat ‘vreemdtalige invloed’ of ‘tweedetaalverwerving’ noemt, maakt
weinig verschil. Uiteindelijk moeten de kolonisten toch sommige vormen van de
tweedetaalsprekers overgenomen hebben.
Dat ik een bewering doe die niet klopt, is me niet duidelijk. Misschien is er een
misverstand: de oudere taalfases aan de Kaap zullen behalve meer Nederlands dialect
ook wel meer vreemdtalige invloeden laten zien, die dan allebei via onderwijs wat
vernederlandst zijn.
Waarschijnlijk zijn Den Besten en ik het erover eens dat een vergelijking van
verschijnselen in het Afrikaans met eigenschappen van Nederlandse dialecten nodig
is om meer over het ontstaan van het Afrikaans te weten te komen. Daarbij moeten
neerlandici samenwerken met deskundigen op het gebied van het Afrikaans en van
de andere talen die in Zuid-Afrika gesproken werden en worden.
In alle boosheid van dit ogenblik mogen de Nederlandse en de Zuidafrikaanse
regering geen verontschuldiging zoeken om de wetenschap spaken in het wiel te
steken. Ze dienen een dergelijk werkverband krachtig te steunen.

De Woordenaar
Slecht nieuws
J.J. Bakker
Voor taalspelletjes heb ik bepaald een zwak, reden waarom ik een tijdje geleden
aandacht besteedde aan de Tom Swiftie (de spreuk van het type ‘Dat been moet eraf,
zei de chirurg botweg’). Het desbetreffende artikel bracht heel wat pennen van lezers
in beweging. Het grootste deel van de Tom-Swiftie-oogst werd afgedrukt in Onze
Taal van december 1985. Maar ook daarna kwamen er nog reacties binnen. Daaronder
bevond zich een curieuze brief van David Bloch uit Den Haag, die een nieuwe variant
beschreef en overvloedig illustreerde. Het gaat om vondsten als ‘De tabakshandelaar
is de sigaar’, een tweedelig zinnetje dus, bestaande uit een beroep en een bijpassend
werkwoord of werkwoordelijke uitdrukking.
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De briefschrijver had zich laten inspireren door een (niet nader genoemd) kranteartikel.
Zijn variant is inderdaad niet nieuw. Een paar jaar geleden bestonden er al parels als
‘De portier klapte dicht’ (van Ivo de Wijs), terwijl het Engelse standaardwerk The
Oxford Guide to Word Games melding maakt van een taalspel dat er veel op lijkt.
Het is bedacht door Laurence Urdang (de hoofdredacteur van de Amerikaanse ‘Onze
Taal’, met wie Onze Taal een interview had dat binnenkort verschijnt in uw
maandblad) en komt erop neer dat men voor een gegeven beroepsbeoefenaar een
passend einde moet verzinnen: de pedicure ‘defeated’ en Superman ‘dismantled’.
Onderstaande lijst van ‘leedspreuken’ ('t beestje moet toch een naampje hebben) is
een selectie uit de bijdragen van David Bloch, aangevuld door mij. Mocht u op ideeën
komen, laat ze ons dan weten.
- De A.A. is op de fles
- De acrobaat is over de kop gegaan
- De badmeester kan het hoofd niet meer boven water houden
- De ballonvaarder is door de mand gevallen
- De beul legt het bijltje erbij neer
- Voor de bioscopen valt het doek
- De boer is uit het veld geslagen
- De brandweerman is uitgeblust
- De breister voelt zich in de steek gelaten
- De classicus is aan het eind van z'n Latijn
- De DSM zit op hete kolen
- De elektricien is de draad kwijt
- De herenmode is de das omgedaan
- De hyacintkweker is het in zijn bol geslagen
- De kaarsenmaker zit slecht in z'n slappe was
- De kogel is door de kerk
- De KLM zit aan de grond
- De knoflookkweker moet op z'n tenen lopen
- De kousenfabrikant ziet er geen gat meer in
- De lijmfabrikant zit onder de plak
- De machinist is uitgerangeerd
- De masseur begint 'm te knijpen
- De metselaar staat met z'n rug tegen de muur
- De naaister stikt
- De nettenboeter moet de eindjes aan elkaar knopen
- De padvinder wordt de laan uitgestuurd
- De poelier is het haasje
- De reisleiders staan op de tocht
- De scheepswerf staat op de helling
- De schoorsteenveger staat op straat
- De skiffeurs zijn uitgeroeid
- De firma Tefal heeft panne
- De typiste vertikt het
- De wegwerker is uitgeteerd
- De werkster is tot stof weergekeerd
- De wielrijder kan niet meer rondkomen
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- De woordenaar is uitgepraat
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Meertens-Instituut vraagt vrijwilligers
J. de Rooij - medewerker afdeling Dialectologie
Het P.J. Meertens-Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen. Het houdt zich vooral bezig met dialectologie,
volkskunde en naamkunde.
Het Meertens-Instituut kan zijn taak niet naar behoren verrichten zonder de hulp van
vrijwilligers die gegevens verschaffen over de te bestuderen onderwerpen. De
afdelingen Dialectologie en Volkskunde zenden daartoe ten minste eenmaal per jaar
een vragenlijst uit van vier bladzijden of meer; bij het naamkundig onderzoek heeft
het ‘vrijwilligerswerk’ een ander karakter.
De dialectologische vragenlijsten hebben betrekking op de dialecten van Nederland,
met inbegrip van de Friese dialecten (niet de Friese taal als zodanig), en die van
Nederlandstalig België. Er wordt gevraagd naar het dialectwoord voor een bepaald
Nederlands woord of begrip, de vertaling in dialect van een Nederlandse zin, het al
dan niet voorkomen in het dialect van een bepaalde zinsconstructie, enzovoort.
Het gaat hierbij om het dialect zoals dat nu normaal gesproken wordt in de plaats
waarvoor de vragenlijst wordt ingevuld. Dat zal wel niet precies hetzelfde zijn als
het dialect van bijvoorbeeld vijftig jaar geleden. Talen veranderen, dialecten ook.
Het is goed dit uitdrukkelijk te zeggen, want je hoort wel eens dat er tegenwoordig
geen ‘echt’ of ‘goed’ dialect meer wordt gesproken. Dan zouden de vragenlijsten
alleen maar ingevuld kunnen worden door mensen die een vrij hoge leeftijd bereikt
hebben, en dat is beslist niet de bedoeling.
In de volkskundelijsten gaat het om zeer gevarieerde onderwerpen, die altijd
betrekking hebben op het dagelijks leven van vroeger en nu, in het gezin en daarbuiten.
Zo zijn de laatste jaren bijvoorbeeld aan de orde geweest: het broodverbruik, de
inmaak, de indeling en inrichting van de woning, maar ook feesten en
blaasmuziekverenigingen. Het volkskundig onderzoek heeft alleen betrekking op
Nederland.
Het Meertens-Instituut heeft momenteel nog zo'n duizend medewerkers, verspreid
over heel Nederland en Vlaanderen. Dat lijkt misschien veel, maar het is in feite veel
te weinig. Het medewerkersbestand veroudert snel; er gaan veel medewerkers af en
er komen er te weinig bij. Dat blijkt wel uit het feit dat het aantal ingevuld
terugontvangen vragenlijsten in vijftien jaar met bijna de helft is verminderd. Vandaar
deze oproep. Wilt u eens overwegen of u voor ons dialect- en/of volkskundelijsten
kunt invullen? Of kent u misschien iemand die dit zou kunnen doen?
Het is niet zo dat degenen die onze lijsten invullen, dat allemaal ‘op eigen kracht’
doen. Velen halen de gevraagde gegevens bij anderen die goed op de hoogte zijn
van het dialect of van de gebruiken in een bepaalde plaats. Ook al bent u dus zelf
geen dialectspreker of kenner van het dagelijks leven in uw woonplaats, u kunt
misschien toch - met behulp van mensen die u kent - onze vragenlijsten invullen.
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Het is vrijwilligerswerk. Het kost tijd (geen geld: u krijgt antwoord-enveloppen) en
wij kunnen u geen vergoeding geven. Wel ontvangt u jaarlijks ons contactblad en
wordt er af en toe een ‘open dag’ op het instituut georganiseerd. Ook kunt u onze
publikaties tegen gereduceerde prijs verkrijgen.
Als u voelt voor deze vorm van medewerking aan het wetenschappelijk onderzoek
naar de Nederlandse dialecten, gewoonten en gebruiken, of verdere inlichtingen
wenst, kunt u zich wenden tot het P.J. Meertens-Instituut, t.a.v. de heer H.J. Beekveldt,
postbus 19888, 1000 GW Amsterdam; telefoon 020-234698. (Het instituut is gevestigd
aan de Keizersgracht 569-571.) Is de heer Beekveldt afwezig, dan zal ook een van
de medewerkers van de afdelingen Dialectologie of Volkskunde u graag te woord
staan. Bij voorbaat dank.

Opnieuw ‘langsvoegen’
Redactie Onze Taal
In het oktobernummer van 1986 legden wij de lezers op blz. 138 een taalprobleem
voor. Rijkswaterstaat kan geen goede omschrijving vinden voor de randen van
betonplaten die in de lengterichting van het wegdek ongelijk liggen. Weggebruikers
kunnen dit constateren op de Maasroute tussen Waalwijk en Den Bosch. In het
bijzonder worden motorrijders door middel van een verkeersbord gewaarschuwd
voor de gevaarlijke situatie. Veertien lezers kwamen met 23 verschillende
alternatieven voor het zelfstandig naamwoord (!) langsvoeg(en) dat door
Rijkswaterstaat was gekozen om motorrijders over de plaatselijke toestand van het
wegdek in te lichten. Slechts vier suggesties van de 23 werden door meer dan één
inzender genoemd:
uitholling overlangs (2×)
scheuren overlangs
spleet overlangs
richel overlangs
overlangse spleten
overlangse voegen
overlangse naden (2×)
slipgleuf
slipspleet
valspleet
valgleuf
scheurscheuren
wegscheuren
spoorvorming
straatvoeg
voegranden (ook in Frankrijk)
stuiknaden (uit België)
lengtevoegen (3×)
lengtegroeven
lengterichels
lengtenaden (ook bij Rijkswaterstaat in Noord-Holland)
slechte strooknaad
langsgroeven
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Tevens bezitten wij nu een opmerkelijke verzameling alternatieve verkeersborden
met motorrijders in allerlei posities. Ook de suggestie de Maasroute simpelweg snel
te repareren, mag niet onvermeld blijven.
Mevr. drs. L.G. de Graaf uit Leiden voert bezwaren aan tegen voeg, omdat dit woord
een veel beperkter betekenis zou hebben dan naad. Een tegenwerping is dat voeg
meer dan naad aan een niet-aansluitende open of gevulde overgang doet denken,
hetgeen beter bij de werkelijkheid aansluit. Een ander bezwaar tegen voeg(en) is
reëler: voeg(en) roept associaties op met invoegen en uitvoegen, termen die betrekking
hebben op het verkeer en niet op de toestand van het wegdek.
Bij de keuze van een alternatieve omschrijving moet rekening worden gehouden met
de beperkte breedte van een verkeersbord. In dit licht zijn de minst bezwaarlijke
suggesties naar onze mening (in het enkelvoud):
1. lengterichel
2. lengtevoeg
3. lengtenaad
4. slechte strooknaad
5. richel overlangs
met afbeelding en voorafgegaan door ‘Pas op!’
Alle suggesties zullen aan Rijkswaterstaat worden voorgelegd. Wij houden de
Maasroute in de gaten met het oog op eventuele wijziging van de ‘bebording’.

Vraag en Antwoord
Redactie Onze Taal
Vraag:
Wat is het voltooid deelwoord van werkwoorden als blokfluiten en stofzuigen? Moet
je zeggen gestofzuigd of stofgezogen? Bepaalde vormen klinken mij vreemd in de
oren, maar wat de juiste vorm is en waarom is mij niet duidelijk.

Antwoord:
Bij het bepalen van de correcte vorm van het voltooid deelwoord bij samengestelde
werkwoorden moet eerst worden nagegaan of het om een scheidbaar of om een
onscheidbaar samengesteld werkwoord gaat. Houthakken is bijvoorbeeld scheidbaar
(‘hij hakte een stapel hout’), stofzuigen is onscheidbaar (‘hij stofzuigde het hele huis
/ heeft gestofzuigd’).
Bij vervoeging van een onscheidbaar werkwoord worden de samenstellende delen
niet gescheiden. Ge- komt voor de samenstelling: geblokfluit, gestofzuigd,
geraadpleegd. Bij een scheidbaar werkwoord komt ge- tussen de beide delen:
lesgegeven, huisgehouden, houtgehakt. (Blokfluiten is een beetje een bijzonder geval,
omdat het geen samenstelling is van de woorden blok en fluiten, maar een afleiding
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van de samenstelling blokfluit; het is niet fluiten op een blok, maar spelen op een
blokfluit).
Hoe kun je nu zien of een samengesteld werkwoord scheidbaar dan wel onscheidbaar
is? Dat is niet eenvoudig; de ANS besteedt bijna 30 bladzijden aan deze werkwoorden.
Bij de groep die hierboven werd aangeduid - samenstellingen van een zelfstandig
naamwoord en een werkwoord - is in het geval van de overgankelijke werkwoorden
nog wel een ezelsbruggetje te geven. Aan overgankelijke onscheidbaar samengestelde
werkwoorden kan namelijk een lijdend voorwerp toegevoegd worden:
- Hij stofzuigde het hele huis
- Zij heeft een buste gebeeldhouwd Bij scheidbaar samengestelde werkwoorden
neemt het zelfstandig naamwoord uit de samenstelling de plaats van het lijdend
voorwerp in:
- Hij hakte een stapel hout
- Hij gaf Engelse les aan de tweede klas.
In andere gevallen is het verschil niet altijd even duidelijk. Daarom geven we
hieronder een lijstje met de scheidbaar samengestelde werkwoorden (uit deze groep)
die de ANS noemt (blz. 514): ademhalen, huishouden, houthakken, lesgeven,
plaatsgrijpen en schoolblijven. De andere werkwoorden die zij opneemt zijn
onscheidbaar, en een groot deel daarvan treedt bovendien alleen in de infinitiefvorm
op (buikspreken, koorddansen).

De of het?
Prof. dr. H.B.G. Casimir - Heeze
Het woord debâcle wordt de laatste tijd veel gebruikt en daarbij wordt vrijwel steeds
over het debâcle gesproken. Dat stoort me, want ik heb nooit anders dan de debâcle
gezegd.
Ik heb er een paar woordenboeken op nagekeken met het volgende resultaat: Koenen
1923 spelt débâcle en noemt het woord vrouwelijk.
Van Dale 1950 spelt débacle (dus zonder circumflex) en noemt het woord eveneens
vrouwelijk.
Het Groene Boekje (1954) spelt debâcle en zegt v. (m.) en o. geeft dus nog wel
de voorkeur aan v.
Van Dale 1984 volgt het Groene Boekje. Van Dale Frans-Nederlands vertaalt
echter: débâcle financière, financieel debâcle, geeft dus de voorkeur aan onzijdig.
Hebben we hier met een langzaam ingeslopen germanisme te doen? In het Duits is
het woord van oudsher onzijdig.
Er zijn nog andere gevallen waarin een bastaardwoord in het Duits onzijdig maar
bij ons een de-woord is. Het komt me voor dat er bij ons een neiging bestaat ook
daar het Duits te gaan volgen. Het is nog altijd de telescoop, maar het microscoop
(vooral het elektronenmicroscoop) is niet ongebruikelijk. Men spreekt nog wel over
de auto, maar het automobiel ben ik herhaaldelijk tegengekomen, evenals het katheder.
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Ik vrees dat aan het debâcle niet meer te ontkomen is. Voor de automobiel en de
katheder zou ik nog wel een lans willen breken.
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Top-vijftig van misspelde woorden
G. Lansink - Enschede
Onze Taal van juli/augustus 1984 presenteerde onder de kop Toptien van mishandelde
woorden een verzameling van frequent foutief gespelde woorden. Blijkens de vele
reacties op het artikel wordt met zo'n top-tien het woordenleed zwaar
ondergewaardeerd. Vandaar dat we hier - zonder gekweld te worden door angst voor
devaluatie - stevig uitpakken met een collectie van vijftig woorden die in een
identiteitscrisis dreigen te geraken. Met ook nu de zekerheid dat het slechts de
top(vijftig) is van een x-maal zo volumineuze, verraderlijke berg...
Voordat het meteen bittere ernst wordt, eerst een paar relativerende regels. Geschreven
taal dient middel te zijn, géén doel. Wat er geschreven wordt is veelal belangrijker
dan hoe het geschreven wordt. Een foutief gespelde onjuiste visie blijft ook na
verwijdering van spelfouten onjuist, net zoals een defecte, groene auto niet weer aan
de praat komt door hem rood te verven (voor de zekerheid sluit ik hier legervoertuigen
uit).
Toch mag het voorgaande niemand een vrijbrief geven om er maar op los te spellen.
Alleen al uit hoofde van duidelijkheid en beleefdheid jegens de lezer is correct spellen
gewenst.
Daarom hier als waarschuwing vijftig voorbeelden met - voor de goede orde (tussen haakjes) de juiste schrijfwijze.
1. accomodatie (accommodatie)
Twee c's, nou vooruit. Maar twee m's? ‘Overdaad schaadt’, vindt de calvinistische
Nederlander en hij spelt voort... Ook mijnheer Van Dale gaat hier niet vrijuit.
2. dichtsbijzijnde (dichtstbijzijnde)
De b is hier vermoedelijk de boosdoener, want dichtst op zichzelf levert geen
probleem op.
3. barbeque (barbecue)
Afgelopen ‘zomer’ lang zo vaak niet in de tang genomen...
4. onmiddelijk (onmiddellijk)
Zelfs in een artikel van Nico Scheepmaker ben ik deze fout weleens tegengekomen.
Maar hier volgt de revanche onmiddellijk:
5. Cruyff (Cruijff)
In hoofdstuk 5 van Cruijff, Hendrik Johannes, fenomeen brengt Nico Scheepmaker
klaarheid in de y/ijkwestie. Door hun ‘makkelijke’ achternamen moet voor de carrière
van talenten als Van Basten en Been worden gevreesd. Gullit kan nog net.
6. pré (pre)
Vooral veel personeelsadvertenties solliciteren via dit woord naar een corrector.
7. persé (per se)
Bijna altijd goed voor een foutje.
8. intervieuw (interview)
Het wachten is nu op de eerste tokshow...
9. pyama (pyjama)
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Ook correct is piama. Maar alleen al de aanblik van dat woord bezorgt je slapeloze
nachten.
10. gebeurd (o.t.t.) (gebeurt)
Als onderwerp en werkwoordsvorm door een aantal woorden worden gescheiden,
moet gebeurt het bijna altijd afleggen tegen het voltooid deelwoord. Omdat ge- zo
voltooid aandoet?
11. miniscuul (minuscuul)
Is minu-rok dan de overtreffende trap van mini-rok?
12. fietster (fietsster)
Fietsster kan zowel op fietsrijdster als op Joop Zoetemelk duiden.
13. te samen (te zamen)
Samen is natuurlijk nog beter. Maar waarom zullen we makkelijk doen als het
fout kan?
14. hopenlijk (hopelijk)
Maar wel weer gezamenlijk in plaats van gezamelijk.
15. Deventernaar (Deventenaar)
Taal is alfa, dat bewijst dit voor bètamensen onlogische woord nog eens.
16. cassette's (cassettes)
In andere meervoudsvormen kan de apostrof (weglatingsteken?) wel onmisbaar
zijn. Faraos in plaats van farao's zou zelfs de grootste kenner van gesneden stieren
in opperste verwarring brengen.
17. stiekum (stiekem)
Het gaat hierbij dan ook niet om een dorp in Noord-Nederland, maar om een woord
van Hebreeuwse oorsprong.
18. eensgezinswoning (eengezinswoning)
Hoewel het zeker niet rampzalig is wanneer de bewoners van zo'n woonstede
enigszins eensgezind zijn.
19. woordvoerdster (woordvoerster)
Toen alleen mannen het nog voor het zeggen hadden, leidde deze fout een
embryonaal bestaan.
20. fluoriscerend (fluorescerend)
Goed luisteren betekent in dit geval fout spellen.
21. byou (bijou)
Vergeeflijk. Voor ons Nederlanders sluiten uitspraak en spelling hier allesbehalve
naadloos op elkaar aan. Hoewel het voor de PTT-ideologen wel net zo logisch zal
zijn als...
22. vyverlaan (vijverlaan)
Zie de Bybels van ons Staatsbedryf (telefoongids, postcodeboek) waarin het
analfabetisme letterlijk wordt beleden.
23. variéteiten/variëté (variëteiten/variété)
Het kruisbestuivingseffect: als een van beide woorden het loodje legt, zal het
percentage spelfouten meer dan evenredig dalen.
24. chique (chic, sjiek)
De q staat elegant, toegegeven. Doch letterlijk vertaald vanuit het Frans is
tabakspruim nog de meest sjieke mogelijkheid.
25. vijf en twintig (vijfentwintig)

Onze Taal. Jaargang 56

De Engelse ziekte als gevolg van de invasie der spaties. Tegen overlegging van
25 keiharde guldens is De Nederlandsche Bank bereid u te confronteren met een
specimen van vijfentwintig in uiteengerukte vorm. In schaamrood, dat wel...
26. nederlandse (Nederlandse)
Het individu staat tegenwoordig centraal. Moeten daarom massatermen - zoals
bijvoeglijke naamwoorden die nationaliteiten aanduiden - hun hoofdletter inleveren?
27. teveel (te veel)
De overdadige, schadelijke invloed van het zelfstandig naamwoord teveel. Teweinig
komt (nog) niet voor.
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28. carriëre (carrière)
Hoe een verkeerd accent een carrière in de weg kan staan.
29. brei (brij)
Doet een onontwarbare kluwen wol nu eerder aan brij dan aan brei denken?
30. peiler (pijler)
Zonder Maurice de Hond c.s. storten bruggen en maatschappij echt niet in.
31. babies (baby's)
Zo gaan die geadopteerde Engelse kindjes er al wat meer Nederlands uitzien.
32. dagvaardiging (dagvaarding)
Het woord rechtvaardiging is de rechtvaardiging voor het ten onrechte
tussengevoegde ig.
33. behartenswaardig (behartigingswaardig)
Een omgekeerd ig-probleem, vermoedelijk van ritmische aard. Behartigenswaardig
‘bekt’ uiterst lastig. Ideaal als test voor kandidaat-journaallezers (m/v).
34. burgelijk (burgerlijk)
Daar kunnen wij de burgemeester op aankijken.
35. progamma (programma)
Nog niet zo gek, te meer daar gamma in de betekenis van reeks een redelijk
synoniem is voor programma.
36. hardstikke (hartstikke)
Zelfs de nieuwe driedelige Van Dale gaat in de omschrijving van het lemma
hartstikke al door de knieën.
37. corset/korselet (korset/corselet)
Waarmee deze gebruiksvoorwerpen ook taalkundig uiterst boeiend zijn.
38. prullemand (prullenmand)
Prullemand is verdedigbaar vanaf het moment dat de mand zelf rijp is voor de
prullenmand.
39. Filipijnen (Filippijnen)
Het kan en mag zelfs met drie p's: Philippijnen.
40. Havanna (Havana)
Als stad met één n, maar als sigaar (en kleur) met dubbel n en kleine letter
(onderkast). Zo steekt een mens nog eens wat op!
41. Hawai (Hawaii)
Wie dit woord juist spelt, verdient het om omhangen te worden met zo'n fraaie
exotische bloemenkrans.
42. crême (crème)
Omdat veel crèmes zelf al een dekkende werking hebben, is het dakje niet nodig.
43. guerilla (guerrilla)
De bezuinigende invloed van de dubbele I? Of werk van een pacifistische vijfde
colonne? Met enkele r zou het woord in elk geval minder gewelddadig aandoen.
44. sierraad (sieraad)
De spelling is pas 24-karaats als de sier-r schittert door afwezigheid.
45. ommelet (omelet)
Met één m. Zelfs als de kok 'm meer dan voortreffelijk (mmm!) heeft bereid.
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46. geinteresseerd (geïnteresseerd)
Zo wordt onze taal door velen ongewild met gein gelardeerd.
47. milimeter (millimeter)
Met één I is het woord zo'n millimeter te kort.
48. tenminste (ten minste)
Tenminste staat voor althans; ten minste betekent op z'n minst. De tientallen
fabrikanten die op de verpakkingen voor levensmiddelen ‘tenminste houdbaar tot...’
laten drukken, prijzen hun produkten daarmee niet bepaald aan.
49. contrôle (controle)
Bij één van de stempelposten van de laatste Elfstedentocht deed het accent nog
volop mee. Volgende winter beter, hooggeacht rayonhoofd!
50. sateliet (satelliet)
De gekortwiekte versie schijnt zelfs via een Nederlandse postzegel gelanceerd te
zijn. Is er een filatelist in de zaal, die opheldering kan brengen?
‘Foute’ bijdragen aan deze verzameling van vijftig leverden onder meer de heren H.
Haantjes te Leeuwarden, C.M.v.d. Heijkant te Breda, H.E.W. Kielich te Hengelo,
H. Schildkamp te Enschede, L. Smit te Hoofddorp en A. Veenstra te Oegstgeest.

A(g)gressie
Bernard van Dijk - journalist, Tilburg
Onze spellingkunstenaars blinken niet uit in consequentheid, vind ik. Zo verbaas ik
me er bijvoorbeeld over dat de voorkeurspelling wil dat we viaduct en produkt
schrijven, terwijl beide duc(k)ten precies dezelfde afkomst hebben.
Zoiets doet zich ook voor bij ‘agressie’. Ik vind dat het ‘aggressie’ is. Ons ‘agressie’
(met tegenzin schrijf ik de voorkeurspelling) komt van aggressio, dat is ontstaan uit
ad-gradior = aggredior.
Het Latijnse ‘ad’ betekent zoiets als: in de richting van, erbij, erbovenop. Bij de
vorming van Latijnse woorden wordt de -d van ‘ad’ steeds in een bepaalde vorm
gehandhaafd; in het voorvoegsel ‘ad’, of in geassimileerde vorm. Daar zijn honderden
voorbeelden van. Ad-trahere wordt attrahere, attractum; vandaar ons woord attractie.
Ad-finis wordt affinis, affinitas; vandaar ons woord affiniteit. Ad-crescere wordt
accrescere; vandaar ons woord accres.
Ja maar, zou je kunnen zeggen, als de -d van ‘ad’ een -g- wordt, laten we die
assimilatie-g weg. Spelling is een kwestie van afspraak. We spreken dus af dat
aggressio bij ons agressie wordt. Maar waarom wil de voorkeurspelling dan dat we
agglomeratie schrijven? Dat is toch ook: ad-glomerare = agglomerare, agglomeratum
en vandaar ons agglomeratie.
Daar komt nog iets bij. Als een, eventueel via het Frans, aan het Latijn ontleend
woord niet begint met ad of met a- en daarachter een dubbele assimilatiemedeklinker,
maar met a- zonder meer, dan komt die a- niet (nooit) van ad maar van ab. Ab is
ongeveer het tegenovergestelde van ad; het betekent: vanuit, vanaf, uit de richting
van. De voorbeelden in het Nederlands zijn zeldzaam. Ab-movere wordt in het Latijn
amovere en wij zeggen amoveren, verwijderen.
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Agressie, waar zo duidelijk in zit dat het ‘ergens op af’, ‘in de richting van’ is, zou
daarom toch echt wel als ‘aggressie’ geschreven moeten worden.
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Spellingverandering
Redactie Onze Taal
Critisch, kritiseren en criticus. Welke k-klank staat hier fout gespeld? We schatten
dat de meeste lezers nu het Groene Boekje erbij moeten pakken, ofwel de Woordenlijst
van de Nederlandse taal uit 1954. De lijst is verouderd, ‘vergeeld’ om met de woorden
van J. Renkema te spreken (Onze Taal 53: 114). Een heleboel nieuwe woorden staan
er niet in, de lijst staat bol van de inconsequenties, en - vooral - de opzet (met een
voorkeurspelling en een toegelaten spelling) is altijd onhandig geweest. Onze officiële
spelling is te veel lijst en te weinig regeling. Je kunt toch niet van de burgers
verwachten dat ze meer dan 66.000 woorden uit hun hoofd leren. Kortom, het Groene
Boekje is even onhandig als een verkeersreglement zonder voorrangsregels maar
met 1.000 verschillende verbodsborden.
We mogen verwachten dat er nu iets met onze spelling gebeurt. De Taalunie heeft
er vorig jaar topprioriteit aan gegeven, daartoe aangespoord door minister Brinkman:
‘Meer eenheid en meer eenvoud in de spelling, daar kijkt iedereen met verlangen
naar uit. Ik heb de overtuiging dat in brede kring, zowel in Noord als in Zuid, de
bereidheid bestaat om tot een redelijk compromis te komen. De strijders voor een
zeer geavanceerde spellinghervorming vinden minder weerklank dan jaren geleden.
Ik reken dus op een redelijk compromis (...).’ (Openingsrede van de Algemene
Conferentie te Bilzen)
Over enkele maanden zullen er milde voorstellen van de zijde van de Taalunie komen.
Het is geen grote gok om te voorspellen dat die verbale ketelmuziek, ook van
ongeïnformeerden, zullen ontlokken. Wie nu alvast meer over spelling en
spellingverandering weten wil, doet er verstandig aan, het deeltje uit de serie
Voorzetten van de Nederlandse Taalunie te raadplegen (te koop in de boekhandel),
waarvan nu een recensie volgt.

Spelling en spellingregeling
De Taalunie geeft een voorzet
Peter Nieuwenhuijsen - docent taalkunde, Leeuwarden
Terwijl ik bezig was met een bespreking van alle vijf de Voorzetten van de
Nederlandse Taalunie, schoot mij te binnen hoe ik een half jaar geleden mijn
televisietoestel moest afzetten bij het zien van het programma Farce Majeure.
Nauwelijks waren de Voorzetten gepubliceerd, of de Taalunie werd humorloos
gehekeld, omdat zij ‘wanstaltigheden’ zou willen voorschrijven als de spelling kado,
krities, en, stelt u zich eens even voor, klijn. De herinnering hieraan maakte me
duidelijk dat ik met deeltje 4 het gevoeligste deeltje in handen had, en er in mijn
bespreking voorrang aan diende te geven.
De werkelijkheid is anders dan het ‘satirisch’ programma wilde. In werkelijkheid
heeft de Taalunie de heer De Rooij de opdracht verstrekt een notitie over de
problematiek van de spelling te schrijven. Omdat uit deze notitie niet eens kan worden
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opgemaakt welke keus De Rooij zelf op dit moment zou maken, als het erom ging
de spelling te wijzigen, is het rijkelijk prematuur om de Taalunie op grond van dit
werkje een voorkeur toe te dichten. In werkelijkheid, kortom, geeft De Rooij
(hieronder dR) een beknopte samenvatting van het verloop van de spellingdiscussie
na 1954, het verschijningsjaar van het Groene Boekje.

Drie overwegingen gewogen
Hij gaat hierbij uit van de beschouwingswijze die bekend is geworden via Spelling
van Booij e.a. Daarbij worden drie factoren gewogen: leerbaarheid, bruikbaarheid
en sociale aanvaardheid. De deskundigen haasten zich om te verklaren dat zo'n weging
in laatste instantie geen wetenschappelijke kwestie is, maar een politieke. Dit is onder
meer zo, doordat de belangrijke factoren leerbaarheid en bruikbaarheid dikwijls met
elkaar in conflict geraken.
Er zijn vijf wijzigingsvoorstellen die door dR worden onderworpen aan een
beschouwing. Hij overweegt daarbij de leerbaarheids- en de bruikbaarheidsfactor en
uit zijn vermoedens omtrent de sociale aanvaardbaarheid. Dit laatste kan hij mede
doen op grond van een indicatie van de ingrijpendheid van de voorgestelde wijziging:
hoeveel veranderingen brengen ze gemiddeld per regel teweeg?
De vijf voorstellen zijn:
1. ei wordt ij; au wordt ou. Volgens dR heeft de commissie Pée-Wesselings
overtuigend aangetoond dat een eventuele wijziging op dit punt déze richting zou
moeten hebben, en niet de omgekeerde.
2. Het opheffen van de gelijkvormigheidsregel, waardoor hond hont wordt. Het
paar hont-honden is volkomen vergelijkbaar met muis-muizen.
3.1. Het opheffen van de analogieregel, waardoor de werkwoordspelling wordt
vereenvoudigd: wordt wordt word.
3.2. Het aanpassen van de gelijkvormigheidsregel op een door dR zelf bedachte
manier, waardoor spellingen ontstaan als hij herhaald, zij heefd. Hoewel hij
uitdrukkelijk heeft aangekondigd alleen voorstellen te bespreken die in het verleden
serieus naar voren zijn gebracht, laat de auteur dit idee niet onvermeld. Ik kom er
nog op terug.
4. Regeling van de tussenklanken s en n in samenstellingen op een makkelijker
leerbare manier (boekekast).
5. Regeling van de bastaardwoorden, met name de c-k-kwestie. In de praktijk doen
zich daarbij drie alternatieven voor: a. kiezen voor de huidige voorkeurspelling, b.
over de hele linie de niet-vernederlandste spelling kiezen, en c. over de hele linie de
wèl vernederlandste spelling kiezen. Tussen b en c zijn nieuwe compromissen
mogelijk.
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De Rooij kent aan 5 ‘de hoogste prioriteit’ toe. Hij laat doorschemeren dat hij eerder
naar voren gebrachte bezwaren tegen 5c niet overtuigend vindt.

Omvang van de veranderingen
De besproken wijzigingsvoorstellen zijn in het algemeen ingrijpend. Alleen van 4
zouden we niet zoveel merken, en het effect van 3.1. valt erg mee: slechts één
wijziging op zo'n achttien regels. Van de overige wijzigingen zouden we ten minste
één keer per vijf regels het effect bespeuren. Van 2 zelfs bij elke regel. Althans, dit
is het resultaat van een kleine steekproef die de lezer kan controleren. Voorzetten 4
bevat namelijk een bijlage van enkele tekstjes en een overzicht van de veranderingen
die er in deze tekstjes zouden optreden. In een andere bijlage vinden we documentatie
betreffende de uiteenlopende soorten ‘dubbelvormen’ die in 1954 zijn gecreëerd.
Ik wil deze bespreking besluiten met een paar kritische kanttekeningen. Op blz. 24
neemt dR een overzichtje over uit Booij e.a., waarin de zo belangrijke
bruikbaarheidsfactor als volgt lijkt te worden opgevat: een spellingsysteem is het
bruikbaarst als het (a) een optimale weergave verschaft van de fonologische
representaties, en (b) een optimale ‘transfer’ mogelijk maakt bij het leren van een
andere taal in hetzelfde cultuurgebied.
Naar mijn mening is deze operationalisatie niet de bedoeling van Booij e.a. en is
het overzichtje op blz. 100 een voorbeeld van een inconsistentie in het boek.
De bruikbaarheidsfactor wordt in hoofdstuk 5 door Booij e.a. in de eerste plaats
ingevuld als ‘leesbaarheid’: helpt een bepaalde schrijfwijze om efficiënt te kunnen
lezen? Ook coauteur Verhoeven ziet dat zo, blijkens een door dR op blz. 27
aangehaalde uitspraak. Hij formuleert dé grote vraag bij het wegen van
spellingsystemen als: ‘Wat moet het winnen: levenslang telkens een paar seconden
winst (dat is de bruikbaarheidsfactor ingevuld als leesbaarheid, pn) of één keer een
paar maanden winst (de leesbaarheidsfactor, pn). Het is daarbij duidelijk dat
Verhoeven de twee factoren als conflicterend opvat.
De leesbaarheid van een spellingsysteem vormt vooral het terrein van de Leidse
onderzoeker V. van Heuven. Deze is tot de voorlopige bevinding gekomen dat de
gelijkvormigheidsregel wèl, maar de analogieregel niet tot duidelijke voordelen voor
het lezen leidt (aangehaald door dR op blz. 26).

Vald hij in herhaaling?
Nog even een opmerking over dR's eigen voorstel. Hij stelt voor de derde persoon
enkelvoud, o.t.t., van werkwoorden die in de verleden tijd -de krijgen, of zouden
krijgen als ze niet sterk waren (!), op een d te laten eindigen: hij vuld, zij vald. Dit
om minimale paren als herhaalt/herhaald uit de wereld te helpen. Tot zijn
argumentatie hiervoor behoort de redenering: ook nu kijk je voor de spelling van

Onze Taal. Jaargang 56

deelwoorden die je niet kunt verlengen (bijv. gedraafd) naar de verleden tijd; er is
dus niets op tegen om ook voor de spelling van de tegenwoordige tijd te kijken naar
de verleden tijd. Naar mijn smaak ziet hij daarbij over het hoofd dat de mogelijkheid
om deelwoorden te verlengen (bijv, gestrafte, geroofde) bewijst dat de slotklank van
deelwoorden variabel is (t of d). Er is echter geen enkele aanleiding om te
veronderstellen dat de slotklank van de 3e persoon enkelvoud o.t.t. dat ook is. Dat
is een groot bezwaar voor wie fonologische bezwaren ernstig neemt.
Tot slot wil ik nog even ingaan op het feit dat dR zich heeft willen beperken tot eerder
naar voren gebrachte voorstellen. Expliciet sluit hij daarbij het idee van bespreking
uit, om gespannen (‘lange’) klinkers in open lettergrepen ‘dubbel’ te spellen (dus:
lettergreepen). Toevallig is dat idee een der zeer weinige die zowel de factor
leerbaarheid als de factor leesbaarheid gunstig beïnvloeden, en dan nog wel in hoge
mate! Ik wil het daarom hierbij ‘serieus’ naar voren brengen. Overigens stel ik, om
redenen van sociale aanvaardbaarheid, niet voor om letter in leter te veranderen.
Spelling en Spellingregeling. Inhoudelijke aspecten. J. de Rooij, serie Voorzetten
van de Nederlandse Taalunie, deel 4; Groningen/Leuven, Wolters Noordhoff/Wolters.

Man
A.W. van der Kooij - Spijkenisse
Een zonnige oktoberdag. Twee jonge meiden stappen voort door het centrum van
mijn woonplaats. Het is ongewoon warm voor de tijd van het jaar. ‘Lekker wéér,
man!’ roept de een tegen de ander.
Man, in plaats van meid. Ziehier het bewijs, uit het gewone leven gegrepen en uit
vrouwenmond opgetekend, dat man niet alleen man betekent maar ook kan slaan op
een vrouw.
Er is niets discriminerends aan woorden als mankracht, bemannen, enzovoort.
Man is een ruimer en rijker begrip dan sommige feministen denken!
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Spelling en de diversiteit in taal en spraak
J.L. Rijsdijk - Ridderkerk
De natuur bezit en toont diversiteit. Een boomstam is rond, maar nooit precies rond.
Elk boomblad heeft een eigen grondvorm, maar geen twee bladeren aan dezelfde
stam zijn volkomen aan elkaar gelijk. Diversiteit ontstaat onder invloed van een groot
aantal factoren, die de mens niet kan overzien. Diversiteit is er ook in de ons ‘van
nature’ gegeven spraak. Bijvoorbeeld in meervoudsvormen: markt - markten, rund
- runderen, koe - koeien, hoen - hoenders; of in werkwoordsvormen: ik rookte, ik
sliep, ik stond, ik ging, ik werd, ik was.
Deze diversiteit zouden wij moeten respecteren, door haar in de spelling zo
nauwkeurig en getrouw mogelijk weer te geven. Dat doen wij helaas niet.
Wij zeggen koort - koorden. Het onderscheid tussen enkelvoud en meervoud blijkt
niet alleen uit de meervoudsuitgang ‘en’, maar ook uit de ‘t’ in het enkelvoud, naast
de ‘d’ in het meervoud.
Wij schrijven echter koord - koorden. Met d's zowel in het enkelvoud als in het
meervoud. Daarmee wordt een van de meervoudskenmerken tenietgedaan, terwijl
bovendien de woordklank onjuist wordt voorgesteld. Op school wordt dat nader
verklaard. Wij schrijven ‘koord’ met een ‘d’ omdat (?) het meervoud is ‘koorden’
en daarin horen wij een ‘d’. - Horen wij de ‘t’ in het enkelvoud dan niet? En waarom
wordt het meervoud erbij gehaald? ‘Koord’ is enkelvoud. Het meervoud is in dit
woord niet aan de orde.
Zulke spellingen noem ik ‘navolgingsspellingen’, omdat er altijd een spelling
wordt nagevolgd die helemaal niet aan de orde is; een meervoudsvorm, een stam,
een oude spelling, een spelling in een vreemde taal, enz.
Navolgingsspellingen zijn dus spellingen waarbij, met voorbijgaan aan de
woordklank, een spelling gevolgd wordt van een andere vorm van het betrokken
woord, die niet aan de orde is.
Geen navolgingsspellingen schrijven, wil dus onder meer zeggen: geen ‘d’ of ‘dt’
voor een ‘t-klank’ en geen ‘b’ voor een ‘p-klank’.
De meeste en hinderlijkste gebreken van onze spelling, waarover scholieren (en ook
studenten en kamerleden) altijd weer struikelen, vallen in de categorie
‘navolgingsspellingen’. De fouten verdwijnen vanzelf zodra men volgens de
woordklank spelt, zodra men schrijft wat men hoort in de spraak.
Als wij niet spellen volgens de woordklank, volgens wat moeten wij dan wèl
spellen? Zodra wij de woordklank loslaten, vervallen wij tot menselijke willekeur.
Het Groene Boekje (Woordenlijst van de Nederlandse taal, samengesteld in opdracht
van de Nederlandse en Belgische regering) geeft daarvan menig treffend voorbeeld.
Het boekje gaat uit van niet minder dan vier verschillende grondbeginselen.
Het begint heel hoopvol op bladzijde XXV met: ‘De spelling van Nederlandse
woorden is de spelling van spraakklanken waaruit ze bestaan.’ Maar op de volgende
bladzijden worden achtereenvolgens aangevoerd: het beginsel der gelijkvormigheid,
dat van de overeenkomst (analogie), en dat van de afleiding (etymologie).
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Geen van de bovengenoemde beginselen wordt in de huidige spelling consequent
doorgevoerd. Dat kan ook helemaal niet, omdat ze van tegengestelde aard zijn. Dus
moeten door de ‘spellingmakers’ de nodige compromissen worden opgesteld, die
allemaal door de opeenvolgende generaties geleerd moeten worden. De spraak
behoort bepalend te zijn voor de spellingwijzen en niet de spitsvondigheid of de
mening van mensen.
Bijzonder ergerlijk is de officiële spelling van de neutrale ‘e’. Die komt in de spraak
veel vaker voor dan de spelling doet vermoeden. Wat klinkt als wollege en eerleke,
werd door onze voorouders ‘versierd’ tot wollige en eerlijke. Dat men volgens de
geldende regels (na een doffe of gedekte klinker) eigenlijk zou moeten spellen
slordigge en groenigge, trachtte men achteraf te verklaren met het twijfelachtige
bestaan van ‘onduidelijke’ klinkers. Het Groene Boekje spreekt van spellingen die
‘door het gebruik moeten worden geleerd’, zonder ze evenwel te motiveren.
In de oplossing van het moeilijke probleem twintig klinkers voor te stellen in slechts
vijf lettertekens, is onze spelling daarentegen wonderlijk goed geslaagd. De klinkers
a, e, o, u worden tegenwoordig zeer terecht in beginsel met een enkel letterteken
geschreven; dat wil zeggen alle doffe (of gedekte) klinkers, alle ‘eenzame’ klinkers
(a-del, o-pen) en ook de neutrale ‘e’ uiteraard.
Als wij ooit een goede spelling willen hebben, zullen wij moeten leren op een nieuwe
manier over ‘spellen’ te denken. De spelling wordt maar al te vaak met de taal
vereenzelvigd. De spelling behoort echter de ‘nederige dienares’ van de taal te zijn.
De spelling is een ‘gereedschap’. Dat moet vóór alles doelmatig en eenvoudig
hanteerbaar zijn; iedereen moet het immers gebruiken. En dat gebruik moet voor
kinderen makkelijk en snel te leren zijn.
Tot 1800 spelden onze voorouders min of meer ‘volgens de laatste mode’. Op een
zeker ogenblik heeft de overheid de toen heersende ‘deftige’ mode voor het onderwijs
en voor officiële stukken bindend verklaard. Zo héél veel is er sedertdien niet aan
de spelling veranderd. Het slecht zittende ‘uniform’ dat wij nu van staatswege
verplicht zijn te eren, maakt in onze dagen een potsierlijke indruk, en het zou de
moeite lonen onszelf in dat pakje, in de spiegel eens heel goed te bekijken; liefst elke
dag opnieuw. Misschien komt het dan nog weer eens tot daden op het gebied van
onze spelling.
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Naschrift
J. de Rooij - schrijver van Spelling en Spellingregeling van de
Nederlandse Taalunie
‘Als wij ooit een goede spelling willen hebben, zullen wij moeten leren op een nieuwe
manier over “spellen” te denken’, schrijft J.L. Rijsdijk. Daar ben ik het in principe
van harte mee eens. Maar als we dat doen, zal blijken dat er aan spelling meer vastzit
dan in een kort artikel - laat staan in een nog korter naschrift - aan de orde kan komen.
De heer Rijsdijk wil de diversiteit van taal en spraak in de spelling tot uitdrukking
brengen, bijvoorbeeld door koort naast koorden te schrijven, omdat we het zo zèggen.
Zo nieuw is dat niet: de ‘Vereniging voor Wetensgappelike Spelling’ (VWS)
propageert deze ‘opheffing van de regel der gelijkvormigheid’ (want daar gaat het
om) al bijna een kwart eeuw. Maar wie consequent volgens de klank wil spellen,
moet ook het verschil tussen ei en ij en tussen au en ou opheffen, en de eerste k van
zakdoek (die klinkt als de g van het Engelse bag) anders schrijven dan de laatste. Het
eerste propageert de VWS niet, het tweede is bij mijn weten nog nooit door wie dan
ook gepropageerd.
Dat volgens de klank spellen niet zonder meer als ideaal te beschouwen is, heeft
onder andere te maken met de verschillende functies van de spelling. Spelling is om
te schrijven en om te lezen. Voor de schrijver is bijvoorbeeld de spelling koort
(volgens de uitspraak) doelmatiger en eenvoudiger, maar voor de lezer heeft koord
een voordeel; hij ziet dat het ‘hetzelfde woord’ is als koorden. Onderzoek heeft
aangetoond dat we bij het lezen inderdaad steun ondervinden van deze
‘gelijkvormigheid’. En we lezen nu eenmaal veel meer dan we schrijven.
Ook al zouden we een in alle opzichten ideale spelling kunnen ontwerpen, dan moeten
we nog rekening houden met het feit dat er al een spelling van het Nederlands bestáát.
Die spelling zullen we dan moeten wijzigen. Naarmate wijzigingen ingrijpender zijn,
zijn de consequenties groter: wie ouder is dan een jaar of zeven, zal een nieuwe
spelling moeten leren, de boeken van nu en vroeger worden minder goed leesbaar,
heel wat bestaande teksten zullen omgespeld moeten worden, enzovoort.
Vandaar dat we, vóór we overgaan tot ‘daden op het gebied van onze spelling’,
wel goed moeten (blijven) denken.

Woont u in Stede Broec?
C.A. Zaalberg
Waar eens Bovenkarspel en Grootebroek lagen, wappert nu de gemeentevlag van
Stede Broec. Die plaatsnaam is onlangs door de heer Van Naslaan uit de Camera
Obscura ontdekt in een middeleeuws handschrift en staat al in de wet.
De praktische vraag rijst: wat voor tuinbouw- en andere produkten komen er uit
die nieuwe gemeente? Stede Broecse, Stede-Broecse of Stedebroecse? Gelukkig dat
we tegenwoordig een Taalunie hebben, die is geschapen om ons uit zulke
moeilijkheden te redden.
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De volgende vraag is ook niet zomaar te beantwoorden: hoe heet een inwoner van
Stede Broec? Laten we kortheidshalve aannemen dat op de vorige vraag beslist is:
Stedebroecse. Dan heet ook een inwoonster zo. Maar haar manlijke wederhelft?
Stedebroecer kan niet, zomin als we een Kelt een Celt kunnen noemen of een
trukendoos een trucendoos. Maar Stedebroeker kan evenmin, want het is ondenkbaar
dat je zoiets antieks en gedistingeerds als een c zou vervangen door een vulgaire k.
In ons koninkrijk staan aardrijkskundige namen buiten de spelregels. Zutphen zal
nooit een f krijgen, Gorinchem mag geen inch wijken, al zou het liever Gorkum
heten, en Acquoij houdt ten eeuwigen dage zijn cq.

Wat nu?
Het Groene Boekje biedt uitkomst. Het moest het woord chic opnemen, een Frans
zelfstandig naamwoord dat ook als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt: elle est
chic. Des Bens chic. Onze voorouders hebben het overgenomen, maar konden het
adjectief niet onverbogen laten. Zo gaf het WNT al tachtig jaar geleden tot voorbeeld:
een chieke hoed. Maar een halve eeuw later gaven de officiële Woordenlijsters een
echt mooie buigingsvorm, waarmee Louis Couperus hun al was voorgegaan: chique.
Dat is wel geen Frans (behalve als het ‘tabakspruim’ betekent of ‘een soort vlo’)
maar het stáát sjieker dan sjiek. Naar dit voorbeeld moeten we de voormalige
Grootebroekers (foei!) en Bovenkarspelaars betitelen: Stedebroequers. Ik denk niet
dat de Taalunie van dit advies kan afwijken.
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Van Woord tot Woord
Kleintjes
Marlies Philippa
Maagdelijn en maagdeke: woorden die in hedendaags Nederlands nog mogelijk zijn.
Magedijn, magedelijn, magedekijn: drie Middelnederlandse varianten met de betekenis
‘meisje’. Drie verkleinwoorden. De eerste met een enkelvoudig achtervoegsel en de
andere twee met een dubbelsuffix. Ik heb het al eens eerder gezegd (in het
septembernummer van vorig jaar en in het januari-nummer van deze jaargang):
verkleinwoorden hebben de neiging verder te verkleinen.
Het gaat hier om drie oude achtervoegsels: -ijn/-en, -(e)k en -(e)l. Van het
enkelvoudige verkleiningssuffix -k is in het Nederlands niets bewaard, van -en en -l
wel, vooral in namen van kleine dieren zoals kuiken, veulen, krekel en egel.
Populairder werden de dubbele verkleiningen -l + -ijn/-en of -k + -ijn/-en. Ook in
het Duits komen deze voor. In het Zuidduits -lein, bijv. Schäflein, Kindlein en in het
Middelduits -chen (afkomstig van -ken), bijv. Schäfchen, Kindchen. Bij ons werd
-kijn/-ken/-ke de enige produktieve vorm. -je (huisje) komt er vandaan, evenals -tje
(appeltje), -kje (harinkje), -pje (darmpje) en -etje (dingetje).

Vertrouwen en vervrouwen
De betekenis van verkleinwoorden is lang niet altijd verkleinend zonder meer. Een
schattig huisje kan dan wel ongeveer hetzelfde zijn als een aardig stulpje of een leuk
optrekje, de reële grootte blijft relatief. Klein kan ook ‘jong’ zijn: een lammetje en
een kindje zijn een jong lam en een jong kind. Iets wat klein of jong is, wordt vaak
lief gevonden. En zo kunnen verkleinwoorden als koosnamen, als vleivormen worden
gebruikt. Verkleinwoorden drukken vertrouwelijkheid uit. Als je iemand met zijn
verkleinnaam mag aanspreken, als je hem Keesje mag noemen in plaats van Kees,
dan kan dat betekenen dat je met Kees op vriendschappelijke of intieme voet staat.
Verkleinwoorden kunnen ook denigrerend zijn. Wie ‘Dag mevrouwtje’ zegt, laat
blijken zichzelf heel wat beter te vinden dan de aangesproken persoon. Een ‘aardje
naar zijn vaartje’ duidt ook weinig goeds aan.
Soms dient het verkleiningsachtervoegsel tot vervrouwelijking. Dat kan het geval
zijn bij namen zoals Hansje en Jopie, maar ook bij gewone zelfstandige naamwoorden;
collegaatje en kennisje bijvoorbeeld. Is dit gebruik ontstaan doordat vrouwen meestal
kleiner zijn dan mannen, doordat ze ‘lief’ horen te zijn of doordat er op hen wordt
neergezien??
De verkleiningssuffixen hadden oorspronkelijk niet alle dezelfde betekenis. Dat heeft
te maken met de verschillende functies die verkleinwoorden kunnen hebben. Zo gaf
het suffix -l de afstamming aan. Afstamming wilde zeggen ‘het jong van’, dus de
verkleining. Het achtervoegsel met een -l- kwam niet alleen in de Germaanse, maar
ook in de Romaanse talen voor. Een filiolus was in het Latijn een kleine filius, een
zoontje, en een filiola een dochtertje. Maar een filiola kon ook een sarcastische
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benaming voor een ‘verwijfd mens’ zijn, en een servulus was behalve een jonge slaaf
ook een arme slaaf. De woeste Hun Attila is onder een Germaanse naam de
geschiedenis ingegaan. Atta is evenals papa een kindertaalwoord voor ‘vader’. Attila
‘vadertje’ was een vleinaam, die vast diende om hem gunstig te stemmen.

Woordvervorming
Woorden als glaasje, lootje en scheepje hebben niet alleen een achtervoegsel
gekregen, ook het hoofdwoord is veranderd. Dat komt doordat dit nieuwe enkelvouden
zijn, die van meervoudige verkleinwoorden werden gevormd. Glaasjes, lootjes en
scheepjes zijn kleine glazen, loten en schepen. Het Nederlands en het Fries hebben
veel verkleinwoorden, meer dan het Duits en zeker meer dan het Engels en het Frans.
Franse achtervoegsels als -on (chaton ‘katje’) en -eau (lionceau ‘leeuwewelp’) zijn
tot slechts enkele woorden beperkt en hebben een zeer nauwe betekenis. In het Engels
is alleen -y/-ie/-ey, het achtervoegsel in daddy, Charlie en jockey, produktief. Denk
maar aan de laatste koninklijke bruiloft met Fergie! Maar dit Engelse suffix heeft
nauwelijks een verkleinende functie. Alleen het vertrouwelijkheids-, vlei- en
koosaspect zijn aanwezig. In een taal als het Zweeds komen de verkleinende
koosachtervoegsels uitsluitend bij namen voor: Lasse-Lars, Nisse-Nils, Bosse-Bo,
Janne-Jan.
Het bijzondere van het Nederlands is, dat alle functies van de verkleining bij
zelfstandige naamwoorden benut zijn en dat er zelfs bijwoorden met een verkleinend
achtervoegsel bestaan. Netjes bijvoorbeeld, eventjes, stilletjes en KLEINTJES. Het
Nederlands is een rijk taaltje.

Taal interpreteren
Redactie Onze Taal
Wie een TV met afstandsbediening heeft, kent het plezier van het snelle
overschakelen: binnen twee minuten kun je een korte indruk krijgen van acht of meer
verschillende programma's.
Waar gaan die programma's over? Hoeveel seconden heb je nodig om dat te
bepalen? Wie is de boef? Wat zal er het volgende moment gebeuren? Het gemijmer
daarover verstrooit in de ware zin des woords.
Met een beetje geluk kun je zelfs gissenderwijs rijk worden. Quizzen en andere
spelletjesprogramma's hebben vaak een onderdeel waarin deelnemers een klein
fragment te horen of te zien krijgen en zo snel mogelijk moeten raden wie de spreker
is of wat het geheel voorstelt.
Quizdeelnemers kunnen dat, gewone mensen ook. De vraag is alleen: hoe kan het
dat zij het kunnen? Welke ei-
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genschappen van de taal in zo'n fragmentje bepalen de interpretatie? De Groningse
taalbeheerser Ensink heeft zich die vraag gesteld en een proefschrift over die
interpretatieaanwijzingen (ofwel contextualisation cues) geschreven.1
Ensink selecteerde fragmenten van ongeveer twee minuten uit radio- en
televisieprogramma's en uit eigen bandopnames. Daar maakte hij verschillende versies
van, waaronder ook een uitgeschreven versie die woord voor woord of zin voor zin
aangeboden kon worden. Proefpersonen moesten zeggen wat ze eruit konden
opmaken. Alles wat ze zeiden, werd opgenomen en geanalyseerd. Omdat dit een
uitermate bewerkelijke methode is, moest Ensink ‘bezuinigen’ op zijn proefpersonen:
slechts 22, waarvan de meesten student.
Er blijken twee manieren van interpreteren te zijn. De eerste komt neer op het in snel
tempo verzinnen van zo veel mogelijk interpretaties in de hoop dat één ervan wel
raak zal zijn. De tweede strategie is een interpretatie kiezen en deze zo lang mogelijk
vasthouden. Zo gauw in een fragment het woord compositie valt, meent de
proefpersoon dat het fragment over muziek gaat. De rest van het fragment wordt dan
in dit muzikale kader gewrongen, hoe onwaarschijnlijk dat ook uitpakt. Vooral de
laatste strategie maken we mee in het dagelijkse taalgebruik. Hoe vaak niet zien we
misverstanden ontstaan doordat de hoorder hardnekkig vasthoudt aan een eerste
interpretatie? Ook op dit terrein heeft Ensink zich bewogen. In een artikel stelt hij
een indeling van misverstanden in gewone gesprekken voor.2
Hoewel Ensinks onderzoek wordt ondersteund door de laatste Amerikaanse snufjes,
gaan zijn observaties niet veel verder dan die in Stutterheims Taalbe-schouwing en
taalbeheersing.3
Dat smijdig geschreven boekje gaat eigenlijk net zo goed over
interpretatieproblemen, al waren Stutterheims fragmenten gedichten, en zijn
proefpersonen kandidaten voor het eindexamen. Een moderne onderzoeker kan
ongetwijfeld veel kritische kanttekeningen bij de werkwijze van Stutterheim plaatsen.
Toch lijkt Stutterheim meer inzicht te bieden in interpretatie en de mislukking daarvan
dan Ensink.
Tot slot nog een verbazend resultaat uit Over Interpretatie. Ensink heeft geen
aanwijzingen gevonden dat verschillende bevolkingsgroepen verschillend
interpreteren. In het bijzonder zijn niet-gestudeerde proefpersonen pakten hun taak
niet wezenlijk anders aan dan de studenten. Dat is verbazend omdat iedereen dagelijks
grote verschillen op dit punt kan waarnemen. Neem bijvoorbeeld een meester in de
interpretatie: Remco Campert. Zijn verhaaltje Corn-chips bestaat uit de volgende
eerste zin. ‘Heeft u van die corn-chips, of hoe heten die dingen? vroeg een nette
meneer die voor mij in de nette kruidenierszaak stond.’
De rest van het verhaaltje is een beredeneerde interpretatie van dit ene fragment. Het
beroep, de gezinssamenstelling en geestelijke gesteldheid van de nette heer worden
eruit afgeleid, alsmede de motieven die hij gehad zal hebben om zijn bestelling zo
1
2
3

T. Ensink, 1986, Over Interpretatie. Een studie in cognitieve sociolinguïstiek. Dordrecht:
Foris.
T. Ensink, 1985, Misverstanden. Gramma 9: 217-237.
C.F.P. Stutterheim, 1970, Taalbeschouwing en taalbeheersing. Amsterdam: Polak en Van
Gennep.
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te plaatsen. En dan gaat het er nog niet eens over, wat Sherlock Holmes, inspecteur
Clouseau, Hercule Poirot en collega's met een contextualisation ‘clue’ weten aan te
vangen.

Opbergen van Onze Taal
Bestuur Genootschap Onze Taal
Er is meermalen gevraagd naar inbindbanden om de jaargangen van Onze Taal in
op te bergen. Aangezien dergelijke banden en het inbinden zelf erg kostbaar zijn,
hebben wij altijd van het verstrekken van deze banden moeten afzien.
We kunnen nu wel aan deze verzoeken voldoen, zonder dat er van inbinden sprake
is. We hebben namelijk cassettes laten maken, met de opdruk Onze Taal, waarin
minstens zes jaargangen van Onze Taal kunnen worden opgeborgen. Na een nummer
van Onze Taal gelezen te hebben, kunt u de aflevering zo in de cassette plaatsen.

Cassette thuisgestuurd
Als u f 10,90 overmaakt op gironummer 42 659 02, dan levert het secretariaat de
cassette via de post zonder verdere kosten bij u thuis af. We hopen hiermee bij veel
leden in een behoefte te voorzien.
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[Korte berichten]
□□□□□□□□

PCUdB
■ Hoe het op het ogenblik te uwent is, weet ik natuurlijk niet, maar mij moet van het
hart dat het bitter koud is. ■ In onze toch zo rijke taal ontbreken superlatieven
daarvoor. Niettemin, niet alleen uit traditie maar ook en vooral uit overtuiging wens
ik u voor de zoveelste keer een gelukkig nieuwjaar toe. ■ De lange winteravonden
noden ons weer wat gezellige spelletjes met ons taalsysteem uit te halen. ■ En ook
kan het zijn dat in uw tijd de lente weer voor de deur staat en dat de natuur neigingen
vertoont uit de winterslaap te ontwaken. ■ Des te meer redenen om ook nu wakker
te blijven en ons taalkundig niet te laten onderdompelen in algehele lethargie. ■
Allereerst wordt het tijd dat we ons niet door allerlei nieuwe trends laten meesleuren,
maar dat we zelf enige trends gaan zetten, gaten in de markt zoeken en wat dies meer
zij. ■ Laten we derhalve bijvoorbeeld beginnen met een zodanige uitbreiding van
het vocabulaire dat het nageslacht zich niet zal kunnen voorstellen dat men er ooit
zonder kon. ■ Een beginnetje. ■ Het lijdt geen twijfel dat het Nederlands over allerlei
subtiele woorden beschikt om nauwelijks onder woorden te brengen nuances in
mededelingen over te brengen. Iemand bijvoorbeeld die het woord eigenlijk gebruikt
in een zin van het type ik heb hier eigenlijk geen zin in - wat wil die taalgebruiker
daar eigenlijk mee zeggen? ■ Nu heb ik eigenlijk niet zo'n zin om dit met u te
behandelen - dat zou te veel ruimte vergen en te weinig overlaten voor de taalkundige
revolutie die we nu op gang gaan brengen. ■ Neem nu het volgende geval. U hebt
ergens geen zin in, hebt er behoefte aan dit duidelijk te maken aan iemand die het
van zijn of haar kant op prijs zou stellen als u het karweitje in kwestie zou klaren,
bent bereid de relatie met de persoon in kwestie om die reden op de helling te zetten,
maar wilt tegelijk een niet al te beroerde herinnering bij deze persoon achterlaten. ■
U voelt het al: de zin ik heb hier eigenlijk geen zin in benadert ongeveer wat hier
allemaal wordt uitgedrukt, maar is toch bij lange na niet in staat om het volledige
pakket aan informatie afdoende en onderhuids (niet al te expliciet dus) te verschaffen.
■ Voor dit gebruik reserveren we nu in het vervolg het woord veigenlijk. ■ Nog een
creatie. ■ U meldt aan een persoon X die sociaal en/of hiërarchisch boven u is
geplaatst, en wie u deze positie misgunt, uit overwegingen zowel van persoonlijke
als van ideële aard (u vindt rangen en standen tot daar aan toe, maar dan moet de
persoon X daar eerder het slachtoffer dan de profiteur van zijn - eigenlijk, ik zou
haast zeggen ‘veigenlijk’ (veiligheidshalve, om u weer niet voor het hoofd te stoten),
hebt u dus een hekel aan die X) dat zijn (of haar) huis in brand staat. ■ Wat zegt u
nu? ‘Uw huis staat lekker in brand’ klinkt te kinderachtig, maar dat is wel ongeveer
de mededeling die u wilt doen. ■ ‘Uw huis staat helaas in brand’ is ronduit hypocriet,
en die karaktertrek van u wilt u in geen geval laten doorklinken. We scheppen voor
dit geval het woord helekker. ■ Het een en ander ter meerdere glorie van ons dierbaar
taalgebruik. ■ Al met al zijn we veigenlijk nog niet erg veel opgeschoten, maar dat
is dan de bedoeling ook weer niet: aan u de eer om dit pionierswerk voort1 te zetten.
■ Als altijd u zonderdanig, eindig ik dit schrijven. Helekker.
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[Nummer 4]
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Lekenmoraal voor juristen
A. Maes - Letterenfaculteit Tilburg
De taal van de jurist, net als die van de ambtenaar en de medicus, wordt harder dan
ooit bestookt, gedeeltelijk om redenen van toegankelijkheid en inspraak. Maar de
kritiek wordt mede mogelijk gemaakt doordat we nog niet voldoende weten over
vaktaal. De taalkundige kennis die over de taal van de jurist is vergaard, is grotendeels
onder het kopje ‘taalverzorging’ onder te brengen. Dat is niet verwonderlijk: juridische
teksten stellen een taalverzorger op jacht naar curieus taalgebruik niet teleur. Toch
is het niet terecht dat taalkundigen hun aandacht voor de juristentaal daartoe beperken.
Taalcritici kunnen ‘de’ ontoegankelijkheid van ‘de’ rechtstaal niet zonder meer
toeschrijven aan de taalcuriosa die in juridische teksten zijn te vinden. Anderzijds
mogen juristen die rariteiten niet zonder meer verdedigen met de frase: ‘wij hebben
nu eenmaal evenveel recht op onze vaktaal als de slager en de timmerman’ (vergelijk
de discussie tussen de heren Van Schellen en Knorren op blz. 98 van jaargang 1986
van Onze Taal).

Een traditionele dagvaarding
Heden, de 15de november 1984, ten verzoeke van J.C., bakker, wonende Beierstraat
15 te A., te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van de advocaat en procureur
Mr. B.F. die door mijn rekwirant wordt gesteld tot zijn gemachtigde om hem als
zodanig in rechte te vertegenwoordigen,
heb ik, V.P., deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank te A., en aldaar
kantoorhoudend aan de P. gracht 14
GEDAGVAARD
P.d.G., wonende te A., aldaar te zijnen woonhuize aan de Sterstraat 12 mijn exploot
doende, sprekende met en afschrift dezes latende aan A.Z., echtgenote van de
gedaagde,
Om op maandag de 22ste november 1984 des voormiddags te 9.00 u. in persoon
of bij gemachtigde te verschijnen ter terechtzitting van de kantonrechter te A., alsdan
aldaar te houden in het kantongerecht aan de K. singel 28,
TENEINDE
alsdan namens mijn rekwirant als eiser te horen eis doen en concluderen dat,
Aangezien eiser op zo augustus 1984 in zijn woning aan gedaagde heeft verkocht
een bakkersoven van het merk Ideal, met bijbehorende mengkuip, dit alles voor de
prijs van f 2900;
Aangezien de gedaagde op 25 augustus 1984 des voormiddags omstreeks 11 u. in
bijwezen van de eiser de gekochte goederen heeft opgehaald met zijn bestelwagen;
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Aangezien eiser en gedaagde alstoen aldaar mondeling hebben afgesproken dat
gedaagde de hierbovenvermelde goederen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
vóór 25 september 1984 zou betalen;
Aangezien eiser op 25 september 1984 nog geen betaling ontvangen had;
Aangezien, nadat de onderhavige vordering opeisbaar geworden was, eiser op 10
oktober 1984 gedaagde per aangetekende brief heeft aangemaand om tot betaling
over te gaan, zulks met de mededeling dat bij gebreke van tijdige voldoening vanaf
laatstgenoemde datum aanspraak zou worden gemaakt op vergoeding van de rente
krachtens de wet, aan welke vermaning de gedaagde geen gevolg heeft gegeven;
MITSDIEN
bij vonnis van genoemde kantonrechter, uitvoerbaar bij voorraad, voorzover de wet
zulks toelaat, niettegenstaande verzet of hogere voorziening en zonder borgtocht,
gedaagde zal worden veroordeeld om aan de eiser tegen behoorlijk bewijs van kwijting
te betalen de som van f 2900 ter zake van voormelde gronden verschuldigd,
vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 1286 BW over dit bedrag
vanaf 10 oktober 1984 tot aan die der voldoening en met veroordeling van gedaagde
in de kosten van het geding.
De kosten dezes van mij, deurwaarder, zijn f 45.
Deurwaarder

Erkennen van de leek
De toegankelijkheid van de rechtstaal is een relatief begrip dat afhankelijk is van ten
minste twee factoren. Allereerst is van belang, in welke fase van de juridische
besluitvorming de tekst thuishoort: een tekst die het einde vormt van een langdurige
gerechtelijke procedure, een arrest bijvoorbeeld, zal al gauw minder toegankelijk
zijn dan een tekst die een procedure inleidt, zoals een dagvaarding. Ten tweede is
de toegankelijkheid afhankelijk van de mate waarin de leek-lezer als
communicatiepartner bij de zaak betrokken is, met andere woorden, van de plaats
die de leek als lezer mag opeisen.
Dat betekent bijvoorbeeld dat de leek geen toegankelijke teksten mag verwachten
in die gevallen waarin hij geen betrokken partij is, bijvoorbeeld in de communicatie
tussen juristen onderling. Dat spreekt vanzelf. Maar dat betekent omgekeerd ook dat
de leek als lezer hoffelijk moet worden behandeld in die teksten waarin hij wordt
opgevoerd als geadresseerde of als beklaagde, lener, verkoper of gedaagde.
Dat is in de praktijk niet het geval: notarisakten, arresten, vonnissen en
deurwaardersakten worden door de opstellers nog te veel opgevat als onderdelen van
een juridisch dossier, met een uitsluitend juridische functie. Niemand kan echter
ontkennen dat die teksten ook een informatieve functie vervullen voor de leek-lezer:
ze zijn immers aan hem gericht. Ik weet wel dat de leek in vele situaties
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bijgestaan wordt door juristen, maar dat is niet voldoende reden om de leek in
juridische teksten als lezer buitenspel te zetten.
Rekening houden met de leek-lezer hoeft niet de eerste en zeker niet de enige zorg
van juristen te worden: die gedachte is naïef. Die zorg hoeft ook niet te leiden tot
onnauwkeurigheid of onwettelijkheid; daar is niemand mee gediend. Wel eist de
hoffelijkheid dat de jurist in zijn schrijfwerk de leek als volwaardig(e) lezende partij
erkent. Dat zou moeten blijken uit een aantal tegemoetkomingen aan de leeklezer
op het gebied van de aanspreking, de omgang met vakterminologie, juridische
verwijzingen en juridische tradities. Deze onderwerpen zal ik nu uitwerken.

Aanspreken van de lezer
Juridische teksten zijn traditioneel geschreven vanuit het perspectief van de
rechtsbeoefenaar. Die presenteert de tekst als een verslag van de juridische
handelingen die een rechtsbeoefenaar heeft verricht. Het verslagstramien van
bijvoorbeeld een verkoopakte luidt als volgt:
Heden......
verschenen voor mij,......, notaris met standplaats te...... X en Y, die verklaren te
zijn overeengekomen wat volgt:......
Waarvan akte. Verleden te......, op de hierboven vermelde datum.
Na voorlezing hebben de partijen met mij, notaris, getekend.
Dit schrijfperspectief is kenmerkend voor de positie die aan de leek wordt toebedeeld.
Die wordt in de tekst zelf niet rechtstreeks aangesproken. Dat kan ook moeilijk: in
de meeste gevallen komen immers verschillende partijen voor. Bovendien zijn
juridische teksten grotendeels beschrijvingen van standen van zaken waarbij
rechtstreeks aanspreken niet past. Wel is het denkbaar dat een juridische tekst begeleid
wordt door een soort van leeswijzer of gebruiksaanwijzing waarin de leek rechtstreeks
wordt aangesproken.
In elk schrijfadviesboek staat in dikke letters dat de inleiding erg belangrijk is. De
lezer dient eruit te kunnen opmaken wat hem te wachten staat. Dat geldt nog meer
voor een juridische tekst: de leek is immers niet alleen nieuwsgierig naar de inhoud
en de opbouw daarvan, maar ook naar de bedoeling en de status.
Een lekeninleiding bij een juridische tekst zou dan ook twee vragen moeten
beantwoorden. Ten eerste: wat voor soort tekst is dit, welke plaats neemt die tekst
in de juridische procedure in? - informatie die voor elke tekst van hetzelfde type
gelijk is. Ten tweede: wat vind ik in welke volgorde in deze tekst? - de voor de leek
belangrijkste informatie kort en ‘simpel’ samengevat.
Zo'n inleiding hoeft geen enkel probleem op te leveren voor de rechtsgeldigheid
van de eigenlijke tekst. Ze kan worden beschouwd en gepresenteerd als een woord
vooraf dat niet behoort tot de eigenlijke tekst. Zo'n inleiding is voor de leek even
belangrijk als voor de jurist de administratieve gegevens die nu veelal aan het begin
van een juridische tekst staan. Ook die horen er te staan, maar dan wel duidelijk
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gemarkeerd als administratie- of identificatiegegevens, die voor de leek van geen
belang zijn.

Vakterminologie
Een tweede uiting van lezersonvriendelijk gedrag is het gebruik van vaktermen en
juridische verwijzingen in juridische teksten. Het voorkomen hiervan wordt nagenoeg
uitsluitend verdedigd met juridische argumenten: juridische correctheid,
rechtsgeldigheid, waterdichtheid, overname uit juridische bronnen... Wat ontbreekt,
is een kritische afweging van de juridische noodzaak en de ‘lekenbegeleiding’ bij
die termen. Zo'n afweging moet leiden tot twee soorten ingrepen ten behoeve van
de toegankelijkheid. Ten eerste kunnen vaktermen in de tekst zelf ‘lichter’ worden
gemaakt. Dat kan als volgt gebeuren:
- vaktermen weglaten waarvan de juridische noodzaak (in een bepaalde context)
ontbreekt
- vaktermen vervangen door juridisch evenwaardige synomiemen die gebruikelijker
zijn (door deze ingreep wordt bijvoorbeeld een geding een proces, een
pro-deo-advocaat een gratis advocaat, en comparanten partijen)
- vaktermen door een omschrijving vervangen (seponeren = niet vervolgen;
contradictoir vaststellen = door de twee partijen vaststellen)
- vaktermen zodanig inbedden dat uit de context de betekenis blijkt (dagvaarding
→ met een dagvaarding de verdachte voor de rechtbank oproepen).
Als een dergelijke tekstinterne begeleiding van vaktermen tot te grote omslachtigheid
leidt, blijft daarnaast de mogelijkheid bestaan om vaktermen toegankelijk te maken
buiten de eigenlijke tekst. Voor de hand ligt een verklarende woordenlijst bij juridische
teksten. Evenals de inleiding (of als onderdeel daarvan) kan die lijst een aantal
basisbegrippen van de tekst uitleggen. Bij die verklaring kan desnoods worden
verwezen naar andere (liefst voor de leek bereikbare) bronnen waarin meer te vinden
is over die termen. Over de status van deze toevoegingen hoeft de jurist zich weer
geen zorgen te maken: ze zijn alleen als tegemoetkoming aan de leek bedoeld, niet
als rechtsgeldige bron. Zo'n lijst hoeft niet bij elke individuele tekst afzonderlijk te
worden opgesteld. Een vaste woordenlijst per type tekst zal al veel leesongemak
verhelpen.

Juridische verwijzingen
Voor verwijzingen naar wetteksten geldt ongeveer hetzelfde als voor vaktermen. Die
moeten in de eerste plaats juridisch correct zijn, maar toch ook zo toegankelijk
mogelijk voor de leek. Ze kunnen op twee manieren inzichtelijk worden gemaakt;
ten eerste door een verklaring in de tekst zelf. De jurist kan proberen kort de relatie
aan te geven tussen zijn tekst en de tekst waarnaar hij verwijst. Vaak is het al
voldoende de vage omschrijving ‘overeenkomstig artikel...’ te specificeren als
‘waarvan de precieze voorwaarden zijn vastgelegd in artikel...’, ‘zoals dat verplicht
wordt gesteld door artikel...’, ‘zoals artikel... uitdrukkelijk toestaat’, enz. In die
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gevallen waarin de verwijzing een centrale plaats in de tekst inneemt, kan letterlijk
worden geciteerd.
Verwijzingen kunnen ten tweede ook buiten de tekst, maar binnen het bereik van
de leek met citaten worden toegelicht. Samen met de woordenlijst en de inleiding
vormt de verwijzingenbijlage daardoor een aardige sleutel en wegwijzer bij juridische
teksten.

Juridische schrijftradities
Juristen moeten het van de traditie hebben: oude teksten en bestaande modellen
vormen een veilige bescher-
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ming. Juridische teksten fungeren daardoor nog wel eens als bastion voor uitstervende
taalverschijnselen. Ik pluk er enkele uit een recente dagvaarding: plechtige en/of
archaïsche schrijftaalrelicten, veelal verbuigingsvormen, als heden, ten verzoeke van,
te dezer zake, ten kantore van, in rechte, des voormiddags, te zijnen woonhuize, in
bijwezen van; onvoltooide deelwoorden als wonende, exploit doende, woonplaats
kiezende; zware verwijswoorden als aldaar, voormeld, alsdan, onderhavig, zulks;
zwaarwichtige voegwoorden als teneinde, mitsdien, niettegenstaande.
De traditiegebondenheid blijkt ook uit vaste uitdrukkingen en presentatievormen.
Zo is er de gewoonte om de hele akte of het hele vonnis in één zin te gieten, een
achterhaalde traditie die geen juridische functie heeft. Het enige effect is een geknoei
met de inbedding van deelzinnen, met interpunctie en hoofdletters.
Vanuit het perspectief van de leek is er op dit soort rariteiten de scherpste kritiek
te leveren. Ze zijn immers in geen enkel opzicht juridisch noodzakelijk. Toch is de
macht van de conventie niet te onderschatten, evenmin als de moeite die het kost om
te ontkomen aan de conventies, vooral ook omdat ze voorkomen in
modellenverzamelingen.
Gelukkig krijgen individuele juristen steeds meer van boven af georganiseerde hulp.
Hier en daar zien modellen het licht waarin behalve de juridische degelijkheid ook
de toegankelijkheid centraal staat. Toch zijn dat nog te marginale voorzetten. Het is
belangrijk dat gezaghebbende instanties deze modellen snel verder ontwikkelen en
er reclame voor maken. Pas dan is er enige kans dat de toegankelijkheid van juridische
praktijkteksten op grote schaal toeneemt.

Hetwelk doende, enz.
C.A. Zaalberg
De oeroude, zelfs voor een hoogleraar in de rechten ondoorgrondelijke slotformule
in verzoekschriften (zie Onze Taal 1986, blz. 34 en 99) was voor Gerbrand
Adriaenszoon Bredero, de gemeenteambtenaar-dichter-schilder wiens 400ste
verjaardag we onlangs hebben gevierd, volmaakt duidelijk. Hij wist dat Hetwelk
doende niet sloeg op de ondergetekende maar op de geadresseerde. Een enigszins
ironisch gedicht van hem - de zelfspot wordt onmiskenbaar door een woordspeling
met zijn eigen naam - is de klacht van een ongelukkige minnaar voor de deur van
het meisje, die gesloten blijft. Bredero schrijft er Requeste boven. De nog niet
aanvaarde aanbidder smeekt dat ‘dit ampt’, we begrijpen welk hij bedoelt, ‘maar
voor mij open staat’. En hij besluit zijn sollicitatie kort met Dus doende sult wel
doen. Als je dat doet, verricht je een weldaad, smeekt de rekestrant.
In proza bezigde Bredero dezelfde uitdrukking, letterlijk. Hij verzocht in een brief
aan zijn leermeester Badens uit naam van zijn vader een schilderij te leen: Ist u wil,
hoe eerder hoe liever; dus doende sult wel doen.
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Maar hij had het, ook toen al, nog korter kunnen zeggen. In De nieuwe taalgids
van 1962 heeft professor Van Haeringen de neerlandici erop attent gemaakt dat een
Leidse drukker in 1596 een rekest aan Burgemeester en Curatoren eindigde met
Twelck doende etcetera.

Nogmaals: juridische frase
Mr. J.G. van der Steenhoven - Dordrecht
Op mijn bijdrage in het juli/augustusnummer van 1986 (blz. 99) over de juridische
frase Hetwelk doende, enz., ontving ik zeven reacties van lezers. Alle inzenders zeg
ik dank voor hun reactie.
Bij de briefschrijvers bestaat geen eenstemmigheid over de betekenis van de
afkorting enz. Vooral de militaire dienst blijkt, wat dit betreft althans, leerzaam te
zijn geweest. De heren Nieuwenhuijze, Tromp en Dikkers verklaren ieder voor zich
in hun diensttijd met deze uitdrukking kennis gemaakt te hebben. De uitleg die zij
verkregen, varieert:
‘... Gij een Gode welgevallig werk zult verrichten en den Hemel zult verdienen’
‘... hebt gij welgedaan en rekwestrant zal God voor u bidden’
‘... zult gij wel doen’.
De inzenders Van den Brand en Scheffer kenden de verklaring
‘... zult gij wel doen en God zal u ervoor zegenen’
‘... zult gij wel doen en zullen wij God voor u bidden’.
Een aanzet voor onderzoek is de reactie van de heer Zaalberg, die op deze pagina
is opgenomen.
De frase - aldus de heer Zaalberg, Bredero citerende - slaat zonder twijfel op de
geadresseerde. ‘Doende’ kan in dit geval alleen betrekking hebben op degene die
volgens de verzoeker iets ‘doen’ moet, en dat is de geadresseerde.
Een hoopvol zoeken in Van Dale, elfde druk, leverde alleen maar op ‘Hetwelk doende,
gewone formule als besluit van een rekest’. Eigenlijk niet juist, daar ‘enzovoorts’
tot op de huidige dag (bijvoorbeeld) in Modellen voor de rechtspraktijk (formulier
42) niet ontbreekt onder een modelrekest aan de president ener rechtbank.
Merkwaardigerwijs wordt het in die verzameling onder de meeste
modelverzoekschriften weggelaten.
Maar ook al zal deze wijze van redigeren van een verzoek geheel en al in onbruik
raken, dan blijft het nog een aardige bezigheid om na te gaan hoe de frase eruitzag,
toen etcetera, respectievelijk enzovoorts nog niet de plaats innam van de volledige
wens (dat één uniforme bewoording gevonden zou worden, leek mij twijfelachtig).
Een onderzoek in oude drukken van model- en formulierboeken leverde tot dusver
niets op. En de bijdrage van de heer Zaalberg brengt naar alle waarschijnlijkheid
mee, dat het onderzoek zich tot in de zestiende eeuw moet uitstrekken. Ik blijf daarom
‘doende’ en zal een eventueel resultaat alsnog aan de redactie laten weten.

Onze Taal. Jaargang 56

41

Reacties
Waakzaam en toch lijdzaam
Anne-Marie Schoofs - Den Bosch
De bijdrage van J. van Malde op blz. 5 van het januari-nummer toont iets van de
schizofrenie in mijn bestaan. Van Malde roept velen op de krachten te bundelen in
de strijd tegen taalvervuiling en het veramerikaansen van onze taal.
Als beroepsdeskundige in het onderwijs is het onder andere mijn taak de leerlingen
te wijzen op verkeerd woordgebruik en foutieve constructies. Daarbij bekruipt mij
vaak het gevoel uit het bekende kinderliedje ‘hihihi, hahaha, ik stond erbij en ik keek
ernaar’. Ondanks al mijn inspanningen en die van verschrikkelijk veel collega's blijkt
taal zich vrij autonoom te ontwikkelen. Iedereen kan constateren dat de
‘hun-constructie’ (Hun zeggen...) oprukt. Zo'n constructie, schriftelijk aangeboden
aan examenklassers van het mavo, wordt niet meer spontaan als fout ervaren. Een
dergelijke zin wordt wel spontaan fout genoemd door volwassen cursisten op een
administratieve cursus. Beide groepen echter gebruiken in hun mondeling taalgebruik
deze constructie.
Een ander voorbeeld. De staatssecretaris van Emancipatiezaken gaf aan een groep
vrouwelijke taalkundigen opdracht een lijst op te stellen van neutrale beroepsnamen.
De benaming ‘timmer’ haalde het programma van Sonja, veroorzaakte wat hilariteit
en verdween samen met de andere benamingen van de lijst naar de achtergrond. Bij
mijn weten worden de namen nergens gebruikt, zelfs niet in feministische kring.
Evenmin werden uitdrukkingen als menskracht in plaats van mankracht gemeengoed.
Kennelijk is het feminisme als drijvende kracht om taalverandering te bewerkstelligen
te klein. Taal volgt eigen wetten.
Toen het Latijn van Cicero tot het mooiste Latijn, hèt klassieke Latijn werd
verklaard en norm werd, was dat de doodsteek voor deze toen nog levende taal. Het
Latijn kon zich niet meer aanpassen aan veranderende behoeften.
Misschien is het beroepsdeformatie, maar bij iedere rode streep, iedere fout die ik
hoor en die ergernis oproept, is er tegelijkertijd de verwondering dat sommige fouten
langzamerhand structureel worden. Een proces van taalverandering: ik stond erbij
en ik keek ernaar.

Leerzaam!
A. Minderhoud - Middelburg
In het januari-nummer op blz. 5 pleit J. van Malde onder de titel Lijdzaam of
waakzaam? voor beraadslaging over de vraag welke functie Onze Taal eigenlijk
heeft. Uit zijn bijdrage (die vrijwel geheel uit retorische vragen bestaat!) maak ik op
dat hij van het blad verwacht dat het tracht ‘duidelijk invloed uit te oefenen’ onder
meer ‘ter bevordering van de taalbeheersing van de huidige en de komende generatie
jongeren’. Ik ondersteun hem daarin gaarne.
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Van Malde wijst op de klachten over het gebrekkige Nederlands van studenten en
jonge academici. Ik ben advocaat, een beroep waarvoor misschien wel als voor geen
ander de noodzaak van een goede taalbeheersing geldt. Juist vanwege de genoemde
klachten en de gevoelde noodzaak van voortdurende scholing (Frans durf ik in dit
blad niet te gebruiken) behoort Onze Taal sedert 1 januari 1987 tot de vakliteratuur
van mijn kantoor. Het eerste nummer van dit jaar voldoet wat mij betreft al meteen
aan de verwachtingen. Na de veronderstelling van de redactie dat ik deel uitmaak
van een uitstervende generatie zal ik nooit meer ‘u zoudt’ durven schrijven (blz. 13).
Bovendien zal ik het WNT, dat onze bibliotheek siert, vooral na het stimulerende
artikel van Heestermans (blz. 10) zeker wat meer gaan raadplegen.
Van Malde pleit voor waakzaamheid. Hij (m/v) schrijft zelf: ‘Nu gaat het er mij niet
om alle vreemde woorden te vervangen, maar om onze houding tegenover de brede
aantasting van het Nederlands.’ Heb ik het mis als ik (waakzaam als ik moet zijn)
opmerk dat aan het eind de woorden ‘te bepalen’ zouden moeten worden toegevoegd?

Koppenmaken in de praktijk
F.J. Rekké - redactie Gooi- en Eemlander
Het stukje ‘Taalkritiek: dagbladkoppen’ op blz. 5 van het januari-nummer zal ervaren
eindredacteuren wellicht aanleiding geven tot een licht schouderophalen. Op deze
plaats wil ik als hun pleitbezorger optreden, door uit te leggen onder welke
omstandigheden koppen tot stand komen.
Welke taken heeft de eindredacteur? Snel kopij doorlezen en corrigeren; terzelfder
tijd fungeren als ‘verkeersagent’ die stapels berichten en verhalen verdeelt over vele
editiepagina's; beoordelen waar de kopij thuishoort. Inmiddels blijven regioredacteuren
hun kopij via de onverdroten ratelende telexen doorseinen. Een collega-eindredacteur
is druk doende met scheuren en selecteren. Je werkt zo snel mogelijk omdat
verwerking van nieuwe kopij alweer wacht.
Landelijke dagbladen beschikken meestal over ‘koppensnellers’. Bij de meeste
regionale dagbladen werkt de eindredacteur aan de koppen. In beide gevallen is er
sprake van een haastklus. De eindredacteur voelt de ogen

Onze Taal. Jaargang 56

42
van de chef-opmaak(redacteur) priemen (Komt er nog wat van?) als de produktie uit
de hand dreigt te lopen. Immers, ook de opmaak mag maar zeer kort duren. De krant
móét op tijd klaar. Er wachten nog zovele handelingen in het produktieschema. De
drukkers, de expeditie en honderden krantenbezorgers rekenen erop op een vast
tijdstip hun aandeel te kunnen leveren.
Het kàn niet anders of (ook) de eindredacteur glijdt wel eens uit onder een
dergelijke tijdsdruk.
Raadselachtige koppen mag de heer Tholhuijsen terecht veroordelen. Dan is de
eindredacteur-koppenarchitect verkeerd bezig geweest. Hij moet zich wel terdege
van de essentie van het artikel vergewissen.
De journalist geeft meestal een kopsuggestie aan; zo hóórt het althans. Maar dan
nog kan die kop cryptisch uitvallen omdat (bijvoorbeeld) twee derde van het artikel
geschrapt is. De schrijvende journalisten kunnen op afstand niet beoordelen hoe het
kopijaanbod van die dag eruitziet. Zij vertrouwen hun produkt toe aan de eindredacteur
en de opmaakredacteur. Die bepalen uiteindelijk de vormgeving. Ik zou de heer
Tholhuijsen willen vragen bij voortduring verontrust te blijven. Als het werkelijk
‘op de krant’ de spuigaten uitloopt, zal de hoofdredactie er ongetwijfeld ook wel iets
van zeggen. Wellicht valt te overwegen de eindredactie ‘dan maar’ uit te breiden?
Nu dwaal ik af naar de personele (beleids) sfeer. Een reden om dit commentaar te
beëindigen. In de hoop dat er enig begrip ontstaat.

Kom maar kijken
Achttien lezers van Onze Taal nodig ik uit om een aantal uren het produktieproces
van een klein, zelfstandig dagblad in Hilversum te volgen. Eén voorwaarde: we
starten uiterlijk om 12.30 uur. Dit is noodzakelijk om de produktiegang ook
daadwerkelijk van A tot Z mee te maken. Bij een groter aantal aanmeldingen valt er
ook nog wel iets te regelen. Uw reactie s.v.p. richten aan F.J. Rekké, Postbus 15,
1200 AA Hilversum.

Niet in het woordenboek
Rik Schutz - medewerker woordenboekredactie, Utrecht
end

slaat nergens op (d)

echografie

zoek je niet zo maar op (e)

eclips

is geen echt Nederlands (a)

eenrichtingsverkeer

is wel duidelijk (b)

eventjes

is een onbenullig woord (c)
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Althans volgens de helft van de 87 inzenders is dit de ‘oplossing’ van de prijsvraag
op blz. 9 van het januarinummer. Daarin werd gevraagd om de ‘juiste’ motivering
voor weglating uit het woordenboek te geven bij de vijf genoemde woorden.
In hoeverre de inzenders met deze oplossing hun eigen standpunt over deze
woorden weergeven of dat ze zich slechts verplaatsen in de leerlingen van de
basisschool, zullen we wel niet kunnen achterhalen.
Toen ik zo royaal een woordenboek ter beschikking stelde voor elke goede
oplossing, speculeerde ik erop dat de oplossers zouden zoeken naar de logica achter
de antwoorden. De relatie tussen de gegeven voorbeelden en de redenen voor
weglating leek zo onlogisch. Ik heb goed gegokt, want de ‘correcte’ oplossing is niet
ingezonden. Die staat al op blz. 9 van het januari-nummer: al, b2, c3, d4 en e5. Eén
exemplaar van het woordenboek gaat naar de bibliotheek van het Genootschap Onze
Taal.

Stelling
In volgende edities van Nederlandse woordenboeken dient het werkwoord klûnen
op de volgende manier opgenomen te worden:
klûnen, (kluûnde, gekluûnd)
(< Fries),
1. het met ‘ijs’-ingwekkende snelheid van de sloot op de wal raken;
2. (fig.) de loper uitleggen. In samenstellingen: kluûn 'plaats, m. (-en),
wegomlegging;
kluûntraject' o. (-en), (< scheik.) overgangsfase van de vloeibare naar de vaste
toestand.
Proefschrift van B.K. Vriesema, Rijksuniversiteit Groningen, april 1986.

Vraag en Antwoord
Redactie Onze Taal
Vraag:
Is het nu ‘Zowel Piet als Jan is gekomen’ of ‘Zowel Piet als Jan zijn gekomen’?
Volgens mij is de tweede variant goed, want de zin kan vervangen worden door ‘Piet
en Jan zijn (beide) gekomen’.

Antwoord:
Bij deze zogenaamde onderwerpsnevenschikkingen met zowel-als geldt de regel dat
de persoonsvorm in het enkelvoud moet staan wanneer de nevenschikking vervangen
kan worden door een nevenschikking met en waarbij de persoonsvorm in het
enkelvoud staat. Dat betekent dat in de volgende zin:
(1) Er is zowel goud als zilver gevonden
de persoonsvorm in het enkelvoud moet staan, omdat dit ook het geval is in de zin
(2) Er is goud en zilver gevonden.
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Wanneer bij de nevenschikking met en het meervoud vereist is en wanneer er een
keuze is, bestaat er bij de parallelle zowel-als-constructie ook keuze:
(3) Piet en Jan zijn gekomen (meervoud verplicht)
(4) Zowel Piet als Jan is/zijn gekomen (beide mogelijk).
Omdat het enkelvoud bij voorbeeld (2) verplicht en bij voorbeeld (4) toegestaan
is, kunt u deze vorm dus altijd gebruiken. Er zijn bovendien goede redenen om het
enkelvoud te gebruiken. (4) kan namelijk worden beschouwd als een samentrekking
van de volgende constructie:
(5) Zowel Piet is gekomen als Henk is gekomen
waarbij het eerste is gekomen is vervallen.
We kunnen u dus het volgende adviseren: gebruik bij zowel-als-constructies steeds
het enkelvoud.
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ParlemenTaal
C.A. van Beurden en L.J.M. Rutten - parlementsstenografen
Hoofdletters
Sedert 1955 gelden voor het gebruik van hoofdletters in ambtelijke stukken de regels
van het Groene Boekje, gepreciseerd in de circulaire van de minister-president van
6 september 1955 nr. 44375. Volgens die regels moeten met een hoofdletter worden
geschreven de eigennamen en de hoofdwoorden die in eigennamen voorkomen. De
belangrijkste groepen eigennamen zijn in de circulaire vermeld. Dit voorschrift leidt
tot veel hoofdletters in ambtelijke stukken, omdat daarin vaak lange eigennamen van
openbare lichamen, raden, commissies, departementale afdelingen, enz. enz.
voorkomen.
Wist u dat er bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer een Centrale Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen is, die een
bureau Rijkssteun Volkshuisvesting, Huuren Woonruimtezaken, Minderheden en
Bijzondere Aandachtsgroepen heeft gekend?
Een andere belangrijke oorzaak van veel hoofdletters in ambtelijke stukken vormt
de hoofdletter als eerbewijs (waardigheidskapitaal) en als middel tot onderscheiding.
De departementsambtenaar heeft het nog altijd over de Staat, de Ministerraad, 's
Rijks kas en de Regering, hoewel de minster-president al in 1955 bepaalde dat deze
namen met een kleine letter moeten worden geschreven. De gemeenteambtenaar
schrijft een advies dat zijn College van Burgemeester en Wethouders aan de Raad
voorlegt. In stukken over de Europese Gemeenschap heeft men het over de Commissie
als men de Europese Commissie bedoelt, en over de commissie als het om een andere
commissie gaat. Volgens het Reglement van orde van de Tweede Kamer betekent
de Voorzitter de kamervoorzitter en de voorzitter ieder ander lid dat een vergadering
voorzit. Het is maar een weet. Van oudsher hebben wij het in de Handelingen over
de Kamer; men mocht anders eens denken dat een huiskamer of een rederijkerskamer
bedoeld is. Nog een voorbeeld. De Voorzitter (inderdaad die met een hoofdletter)
begint de voorlezing van een ingediende motie:... ‘overwegende, dat in het
Georganiseerd Overleg geen overeenstemming is bereikt’, onderbreekt zijn voorlezing
en vraagt: ‘Dat is het overleg voor ambtenarenzaken?’ De indiener: ‘Het staat met
hoofdletters geschreven. Dan wordt het overleg met de ambtenaren bedoeld.’ De
Voorzitter onthoudt zich van commentaar en leest de rest van de motie voor. Dacht
natuurlijk: Wat dom van mij; dat had ik moeten weten!
Bij de grondwetsherziening van 1983 is bewust gekozen voor een zo beperkt mogelijk
gebruik van hoofdletters. Ook in de ‘Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek’ van
1984 staat de aanbeveling ‘wees spaarzaam met hoofdletters’. In beide gevallen is
op sommige punten al afgeweken van de regels van 1955, maar een gemakkelijk te
hanteren systeem voor het hoofdlettergebruik wordt niet geboden. Reeds eerder werd
een poging tot vereenvoudiging ondernomen en wel door de Nederlands-Belgische
commissie voor de spelling van bastaardwoorden, die in 1966 een rapport uitbracht
(gepubliceerd in 1967) dat stormachtige reacties veroorzaakte. Het advies werd niet
opgevolgd; alles bleef bij het oude. Ook de Commissie voor de spelling van
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buitenlandse aardrijkskundige namen bepleitte in haar advies van 1980 een
vermindering van het hoofdlettergebruik en wel door alle afleidingen van
aardrijkskundige namen met een kleine letter te schrijven. Men heeft er in de
ambtelijke wereld en elders niet aan gewild. In de krant ziet men in het algemeen
wel steeds meer kleine letters.
Wij menen dat het niet moet blijven bij een aanbeveling om weinig hoofdletters te
gebruiken, maar dat er nieuwe regels voor het gebruik van hoofdletters in ambtelijke
stukken moeten komen die duidelijk en gemakkelijk te hanteren zijn. Door de
automatisering van de tekstverwerking worden teksten tegenwoordig precies zo
gedrukt als de auteur die geschreven (getypt, nog moderner: ingetoetst) heeft; de
eenheid van schrijfwijze wordt niet langer bewaakt door de correctieafdeling van
een drukkerij. Men ziet het in de kamerstukken en in de kranten.
Beperking van het hoofdlettergebruik volgens logische regels is eenvoudiger gezegd
dan gedaan. Minder hoofdletters gebruiken betekent: kiezen wat wel en wat niet met
een hoofdletter moet worden geschreven. Het is ondoenlijk om hiervoor een sluitend
systeem te bedenken; elke keuze leidt tot inconsequenties. De Stenografische dienst
worstelt ook met dit probleem. Getracht wordt, tot een wezenlijke beperking te komen
door een uit de ‘Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek’ al bekende regel, namelijk
‘één hoofdletter aan het begin van de naam’ op een groot aantal categorieën van
namen toe te passen en in een aantal andere gevallen consequent voor kleine letters
te kiezen. Eenieder is het erover eens dat duidelijke aanwijzingen voor
hoofdlettergebruik nodig zijn, maar over de vraag hoe ver men met de beperking
moet gaan, is het laatste woord nog niet gezegd.

Zoals bijvoorbeeld zo optimaal mogelijk
De betekenis van ‘optimaal’ is gedevalueerd. De betekenis was: zo goed, hoog,
gunstig mogelijk. In de kamers hoort men echter vrijwel dagelijks ‘zo optimaal
mogelijk’ en ‘de meest optimale situatie’. Optimaal betekent nu dus gewoon: goed.
In Van Dale NN staat dan ook: ‘in afgezwakte betekenis: goed’. Zo is ook de betekenis
van ‘zoals’ afgezwakt: het ‘zoals bijvoorbeeld’ is niet van de lucht. In beide gevallen
is het gevoel voor de intrinsieke waarde van het woord kennelijk verloren gegaan.

Uitspraken van de maand
• Het is de bedoeling om de zaak waterdicht rond te breien.
• Er zijn heel wat touwtjes die niet naar Den Haag lopen.
• Dat leidt tot achteruitholling.
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Hoor en wederhoor
Vlaanderen en de Vlaamse Beweging
dr. Yvette Stoops - hoofdredacteur Nederlands van nu, Brussel
De taaltoestanden in Vlaanderen zijn en blijven ondoorgrondelijk voor
buitenstaanders, Nederlanders niet uitgezonderd. Het was dus een interessant initiatief
het decembernummer van Onze Taal aan dat thema te wijden. Uiteraard worden in
zo'n publikatie dan meningen verkondigd waarmee men het niet eens is. De bijdrage
van Benno Barnard op blz. 160 bevat onnauwkeurigheden en zelfs flagrante
onwaarheden. Een aantal ingeroeste vooroordelen krijgen daarmee weer nieuwe
levenskracht. Het kan hier niet de bedoeling zijn op alle slakken zout te leggen, zodat
ik me tot twee problemen beperk: de Vlaamse Beweging en de omgangstaal in
Vlaanderen.
Barnard is wel bijzonder slecht geïnformeerd over de Vlaamse Beweging. Volgens
hem markeert 11 november 1918 het begin van de massaal georganiseerde Vlaamse
Beweging. Iedereen die een beetje verstand heeft van de Nederlandse literatuur, weet
dat het begin van de Vlaamse Beweging te vinden is bij de publikatie van Consciences
Leeuw van Vlaanderen, niet in 1918, maar in 1838! Met wisselend succes is er sprake
van Vlaamse Beweging in de hele negentiende eeuw en juist voor de Eerste
Wereldoorlog kwam er een massale belangstelling los voor de vernederlandsing van
de Gentse universiteit. Door de collaboratie - toen sprak men van activisme - kreeg
de Vlaamse Beweging inderdaad een terugslag. Maar de vlucht van de Vlaamse
Beweging na de Eerste Wereldoorlog is níét in de eerste plaats te zien als een reactie
op de represailles tegen de activisten; tijdens de oorlog hadden talrijke Vlaamse
soldaten aan het front af te rekenen gehad met anti-Vlaamse pesterijen en
onrechtvaardigheden. Uit hun rangen komen heel wat vooraanstaande figuren in de
taalstrijd.
Mijn tweede punt betreft het Nederlands in België, dat volgens Barnard uit een
‘ongebreidelde verzameling dialecten’ bestaat.
Het Vlaamse dialectlandschap is inderdaad bijzonder sterk geschakeerd, maar
Barnard vergeet hierbij te vermelden a) dat er geleidelijke overgangen tussen de
dialecten bestaan (geen enkel dialect wijkt in alle opzichten van de naburige dialecten
af) en b) dat niet alle dialecten dezelfde uitstralingskracht en impact hebben. Barnards
volgende zin is gewoon prietpraat: ‘De gemiddelde Vlaming spreekt het gemiddelde
van al die dialecten...’ Dat doet geen enkele Vlaming, dat wil hij niet en dat kan hij
zelfs niet! Geen enkele Vlaming - ook niet de beste dialectoloog - kent al die dialecten.
Een spreker van een dialect met een groot prestige - het Antwerps bijvoorbeeld denkt er in de verste verte niet aan, bewust elementen uit een minder prestigieus
dialect (het Westvlaams van Claus bijvoorbeeld) in zijn taalgebruik te incorporeren.
Bovendien is een dialect geen samenraapsel van taalelementen maar een taalsysteem,
waaruit men niet zo maar elementen ad libitum kan isoleren.
Wat spreekt de Vlaming dan wel? In veel gevallen een mengtaal, maar dan géén
gemiddelde van een aantal dialecten: het is een taal, gebaseerd op het dialect van de
spreker en aangevuld met elementen van diverse oorsprong: boekentaal, uitdrukkingen
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die zijn overgenomen van vooraanstaande sprekers (die taalkundig ook niet stevig
in hun schoenen staan) en hypercorrecte vormen (men weet dat men de h moet
uitspreken en dat men dat wel eens vergeet: dat levert dan hengelen in de emel op).

De problemen die deze situatie oplevert, worden nog vergroot door het besef dat de
integrale overname van ‘Hollands’ Nederlands niet mogelijk is.
Er zal nog heel wat water door de Schelde vloeien, eer het taalgebruik van de
meeste Vlamingen de kritische toets van correctheid en spontaniteit zal kunnen
doorstaan. We weten dat de taak niet gemakkelijk zal zijn en dat we in binnen- en
buitenland op veel onbegrip stuiten. Daarom betreur ik het nogmaals dat met het
opnemen van het artikel van Barnard een kans gemist werd om de lezers van Onze
Taal objectief en degelijk voor te lichten.

Nederlands van Nu, Vlaams van toen?
Benno Barnard - Antwerpen
Grappig is dat. Iedere keer als ik iets schrijf dat de gemiddelde Vlaming onwelgevallig
is, krijg ik te horen dat ik erg jong, heel Hollands en volslagen onwetend ben.
Dat ik onder andere in Maatstaf en in lezingen voor mijn landgenoten al de Vlaamse
kwesties al jaren uitvoerig en breedsprakig toelicht - weet mevrouw Stoops veel, die
leest alleen linguïstische tijdschriften.
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Barnard slecht geïnformeerd? Grappig. Dat zeiden eerdere critici (bijvoorbeeld
Gaston Durnez in de Standaard) ook al. Het is blijkbaar een Vlaamse retorische truc:
zodra een Nederlander een kritische mening over Vlaanderen heeft, wordt zijn mening
als mening gedesavoueerd en verdraaid tot vooroordeel.
En waarover ben ik dan zo bijzonder slecht geïnformeerd, ik die wel honderd boeken
over Vlaanderen en alle bewegingen in dat gewest heb gelezen, van Conscience tot
Van Isacker en van Rodenbach tot Anthierens? De geschiedenis van de Vlaamse
Beweging, die volgens mevrouw Stoops in 1838 en volgens mij in 1302 begon? Ach,
mevrouw Stoops toch. Ik heb het niet over het begin van de Vlaamse Beweging,
maar over het begin van de massaal georganiseerde Vlaamse Beweging, die op de
electorale vleugelen van de Frontpartij bijvoorbeeld Borms in het parlement zou
brengen. Als mevrouw Stoops Maatstaf las, zou ze overigens weten dat ik de executie
van Borms na de Tweede Wereldoorlog als een historische blunder beschouw.
In elk geval markeert, in mijn woorden, 11 november 1918 zowel het begin van
de massale organisatie van Vlaamsgezindheid als het begin van de represailles tegen
collaborerende Vlaamsgezinden: voor zover er tussen beide feiten een loopgraaf
gaapt, is die inderdaad gevuld met een contingent getreiterde Vlaamse recruten. Als
ik de ruimte had gehad, zou ik dat allemaal nog eens uitvoerig uit de doeken hebben
gedaan. Maar dat had ik al zo vaak gedaan; en toch blijf ik volgens het Vlaamse
Vlaanderen een randstadschoffie van twaalf dat zijn huiswerk niet naar behoren heeft
gemaakt.
Waarover ben ik verder slecht geïnformeerd? De dialecten. Ja, ik ben geen linguïst
en ik druk mij dus ook niet als zodanig uit. Ik overdrijf onacademisch, in mijn teksten
proef je zó het kunstmatig najagen van literair effect. Ik ben namelijk schrijver en
maak derhalve gebruik van zwierige hyperbolen, adjectivistische krullen en syntactisch
verguldsel. En toen ik twaalf was, wist ik al dat het dialect van mijn Gelderse dorp
Rozendaal leek op - en toch niet identiek was met - dat van de naburige stad Arnhem.
Ik wist ook dat het dialect van Arnhem meer impact genoot dan dat van Rozendaal.
Impact: dat is nu zo'n woord uit het door mij verafschuwde gemiddelde van al die
Vlaamse dialecten, dat natúúrlijk geen samenraapsel van West-, Oost-, Zuid- en
Noordvlaams is, maar wel een kreupele lingua franca, bestaande uit woorden die van
de IJzer tot de Gulp min of meer verstaanbaar en courant zijn. Dat ik dàt bedoel, en
niet wat mevrouw Stoops ervan haspelt, is zelfs voor een gemiddelde Hollander
duidelijk.

De Woordenaar
Angelsaksisch
J.J. Bakker
Was het Genootschap Onze Taal niet al opgericht, dan zou dat alsnog moeten
gebeuren. Niet, zoals in 1931, om de opmars van germanismen te stuiten, maar om
verzet te bieden tegen de vloedgolf van Engelse woorden en uitdrukkingen die ons
overspoelt. De oorzaak van deze dijkdoorbraak is natuurlijk de dominerende rol die
het Angelsaksisch in het openbare leven speelt; denk aan mode en reclame,
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televisieseries, films en popmuziek, wetenschap en techniek. Het kan niet anders of
die culturele en economische overheersing laat sporen in de taal achter. Op zichzelf
is dat niet onrustbarend of onwenselijk - het leeuwedeel van onze woordenschat
danken we per slot aan de Romeinen, Grieken, Fransen en Duitsers.
Nu zijn de Britten en vooral de Amerikanen aan de beurt, en over een eeuw klagen
we misschien over slavismen of japanismen. Wel zorgwekkend is de mate waarin
het Engels zich heeft verspreid en ingedrongen in het Nederlands. Is het niet
merkwaardig dat we voor zo'n huiselijk begrip als baby een vreemd woord gebruiken?
We hebben toch de keus uit diverse synoniemen: kleintje, kindje, zuigeling,
pasgeborene. De verklaring zal wel zijn dat ‘baby’ zo'n handzaam begrip is: ruimer
dan zuigeling en pasgeborene maar specifieker dan kleintje of kindje. De kortheid
en de zachte alliterende klanken zullen bovendien de populariteit hebben verhoogd,
waar nog bijkomt dat ‘baby’ beantwoordt aan de wetten van de internationale
zuigelingentaal die ook woorden als ‘mama’ en ‘papa’ heeft opgeleverd. In dit licht
is het begrijpelijk dat het Frans en het Duits het woord eveneens hebben overgenomen.
Kunnen we ‘baby’ dus gerust een aanwinst noemen, voor veel andere leenwoorden
staat dat nog maar te bezien. De overneming van Engelse woorden is niet exclusief
voor Nederland, evenmin als het verzet ertegen. Fransen spreken afkeurend van
anglomanie, Duitsers van Engländerei. Opvallend in Nederland is de gretigheid
waarmee de spraakmakende gemeente van Amerika en Engeland leent, een gretigheid
die trouwens scherp afsteekt bij de veronachtzaming van de leenwoordenschat door
onze taalbeschrijvers - nu bedoel ik niet de makers van verklarende woordenboeken,
maar de etymologen. Nederlandse etymologische woordenboeken zijn buitengewoon
puristisch en menen de lezer in het ongewisse te moeten laten omtrent zulke
doodgewone woorden als baby, sorry of handicap. Dat men die Engelse import
afkeurt, kan ik begrijpen, maar negeren gaat me te ver.
In Frankrijk en Duitsland bestaan heel aardige ‘anglicismen’- woordenboeken, die
een wat minder dubbelhartige houding jegens het Engels verraden en bovendien enig
inzicht geven in het waarom van de anglomanie. Er zijn genoeg redenen om die
vreemdsprekerij te veroordelen, maar ondertussen gebeurt het wel, op grote schaal.
Er moeten dus sterke motieven bestaan vóór het gebruik van Angelsaksische woorden
en uitdrukkingen. De volgende keer verdiepen we ons in de psychologie van de
americomanie. Anders gezegd: Nederland likt de laarzen van Uncle Sam, en waarom
smáákt dat toch zo lekker?
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Discrimineren woordenboeken?
E.J. van der Spek
Taal is een neutraal middel, dat echter aangewend kan worden om allerlei bedenkelijke
ideeën tot uitdrukking te brengen. Racistische vooroordelen en discriminerende
gedachten worden met behulp van taal kenbaar gemaakt. Sommige van die
vooroordelen ‘stollen’ zelfs in vaste taalvormen: op die manier zijn woorden als
negerzweet (bargoens voor koffie) en jodenlijm (‘schertsend’ voor speeksel) ontstaan.
Wat moet een woordenboekmaker doen die deze woorden aantreft in het corpus dat
hij onderzoekt? Moet hij ze weglaten omdat ze de neerslag vormen van vooroordelen
die maatschappelijk ongewenst zijn, of moet hij ze opnemen? Alle woorden lenen
zich voor taalbeschouwing, en ten aanzien van alle woorden zijn er uitspraken
mogelijk over betekenis en gebruik. Moet een woordenboekschrijver nu woorden
gaan discrimineren bij de beschrijving omdat de taalgebruikers gediscrimineerd
hebben bij het gebruik?

Strafvervolging?
Deze discussie is niet nieuw; in 1970 werd er al een kort geding aangespannen tegen
de samensteller en de uitgever van de grote Van Dale, in verband met negatieve
uitdrukkingen waar het woord ‘jood’ of ‘joden’ in voorkwam. De uitgever werd bij
die gelegenheid in het gelijk gesteld. De vraag is echter weer actueel geworden door
het verschijnen van De Scheveningse Woordenschat, dialect van een vissersdorp,
van D. Roeleveld. Hierin komen uitdrukkingen voor als ‘k zel 'n ouwe jood motte
slachte’, gezegd door iemand die weinig geld heeft. De Stichting Bestrijding
Antisemitisme (Stiba) heeft hier aanstoot aan genomen, en is van plan een verzoek
tot strafvervolging tegen samensteller en uitgever in te dienen.
De houding van Stiba vertoont overeenkomsten met de despotische gewoonte waarbij
de boodschapper die slecht nieuws brengt, onthoofd wordt. De Scheveningse
Woordenschat heeft niet de intentie racisme te propageren; het rapporteert slechts
dat bepaalde uitdrukkingen gebruikt worden (of werden, want dit woordenboek dient
vooral ter registratie van een verdwijnend dialect). Het weglaten van deze
uitdrukkingen zou een misleidende lacune in onze taalbeschrijving opleveren; het
zou erop lijken dat deze uitdrukkingen er nooit geweest zijn (een versterking van de
mythe van Nederland als tolerant land). Bovendien zou het weglaten van de gewraakte
uitdrukkingen een ongewenst precedent vormen voor alle groepen en individuen die
vinden dat onze woordenschat hun goede naam onrecht aandoet (iedereen met de
voornaam Jan, bijvoorbeeld).
Van Dale - om ons maar te beperken tot een gezaghebbend woordenboek - geeft niet
duidelijk aan wat voor normen het in dit soort gevallen hanteert. Wel stellen de
inleiders op verschillende plaatsen dat zij trachten een nauwgezette weergave te
brengen van de taal zoals die gebruikt wordt, ‘een getrouwe spiegel van de
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conventionele taal, waarin conventie moet worden opgevat in de meest eigenlijke en
tevens de ruimste zin van het gebruik’.
Bovendien geven ze aan: ‘aan de vermelding(...) van schimpnamen zal voorts geen
redelijk denkend mens de imputatie (= aantijging, red.) willen verbinden dat het
woordenboek het gebruik van die termen sanctioneert’ (inleiding blz. XVIII).
De hierboven vermelde opvatting houdt in, dat het niet de taak van een
woordenboekschrijver is morele oordelen uit te spreken over taalgebruik.
Taalgebruikers hebben nu eenmaal bepaalde opvattingen en vooroordelen, en als die
wijd genoeg verbreid zijn, vinden ze vaak hun neerslag in de taal. De
woordenboekschrijver kan deze vooroordelen betreuren, en hij kan zich er zelfs tegen
verzetten (bijvoorbeeld als actievoerder of essayist) maar niet als taalkundige.

Verantwoordelijkheid
Betekent dit nu dat een woordenboekschrijver geen enkele verantwoordelijkheid
heeft voor de beschrijving die hij geeft, en dat hij geen rekening hoeft te houden met
gekwetste lezers? Dat is mijns inziens niet het geval. Deze verantwoordelijkheid
dient tot uiting te komen in de labels die een woordenboek hanteert, en waarmee
lezers gewaarschuwd worden over de gebruikssfeer van een woord en, daarmee
samenhangend, de effecten die het gebruik van zo'n woord kan hebben.
In 1984 schreef Onze Taal al dat er weinig lijn bestaat in de wijze waarop beladen
woorden omschreven worden; soms worden ze zonder meer opgenomen, soms worden
ze voorafgegaan door aanduidingen als ‘Bargoens’, ‘oneigenlijk’, ‘minachtend’ of
‘metaforisch’, soms ook wordt in de omschrijving zelf aangegeven dat de term in de
omschreven betekenis alleen in negatieve zin gebruikt kan worden. Er lijkt echter
wel een ontwikkeling gaande te zijn waarbij aanduidingen zoals ‘plat’ of ‘vulgair’
terrein verliezen ten koste van informatie over de taalsfeer waarbinnen een woord
thuishoort. Koenen karakteriseert bijvoorbeeld bepaalde termen als
‘NSB-terminologie’. Dit type informatie zou misschien ook uitkomst kunnen bieden
bij de behandeling van discriminerend taalgebruik.
De opvattingen van Stiba over discriminerend taalgebruik lijken op sommige vormen
van feministische taalkritiek. Ook daarin werd immers geconstateerd dat er een groot
aantal vooroordelen over vrouwen in taal was vastgelegd (‘vrouwengeklap’ tegenover
‘mannenpraat’), en ook in dit geval werd door sommigen de consequentie getrokken
dat de taal veranderd zou moeten worden. Woorden als menskracht zijn daarvan het
resultaat; ‘herstory’ op de plaats van ‘history’ (his story) heeft het bij mijn weten
nooit gehaald.
In dit verband is er echter wel een parallel te trekken waaruit Stiba hoop zou kunnen
putten. Onder invloed van het feminisme is het denken over
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vrouwen in bijvoorbeeld de arbeidsmarkt veranderd, maar het zinnetje ‘bij gelijke
geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw’ zal daar meer invloed op
hebben dan af en toe een advertentie met hij/zij. Actievoeren tegen discriminatie is
noodzakelijk, maar het lijkt naïef om vooroordelen te bestrijden door de talige
weergave ervan uit de woordenboeken te weren.

Bloempjes van Catharina
C. Kostelijk - oud-leraar Nederlands, Sassenheim
Bij het lezen van de proeven van Management en organisatie: theorie en toepassing
(Keuning/Eppink, Stenfert Kroese, Leiden) las ik op blz. 97: ‘Soms zal zelfs
afgeweken worden van vroeger ooit eens vastgestelde regels, zeker als dit instructies
blijken te zijn die hun geldigheid hebben verloren, niet meer aansluiten op de feitelijke
en actuele situatie en waarvan eigenlijk niemand (meer) weet waarvoor deze
voorschriften bedoeld waren. Dit worden bloempjes van Catharina genoemd.’
Deze uitdrukking was voor mij geheel nieuw. Daar de gebruikelijke naslagwerken
geen enkele informatie hierover geven, heb ik de heer Keuning om nadere
bijzonderheden gevraagd. Ik werd door hem gewezen op H.J. van der Schroeff,
Leiding en organisatie van het bedrijf, blz. 128-129: ‘Het gevaar is latent aanwezig,
dat voor incidenteel optredende afwijkingen corrigerende bepalingen in de instructies
worden opgenomen, die na enige tijd hun geldigheid hebben verloren. Lering kan
worden getrokken uit een anekdote omtrent Catharina de Grote, waaruit men kan
zien tot welke vreemde consequenties het incidenteel opnemen van voorschriften
leidt. De lezer wil mij toestaan, dat ik deze anekdote hier weergeef.
Eenmaal wandelde Catharina de Grote door de tuin van haar paleis, toen zij een
soldaat tegenkwam, die bij haar nadering in de houding sprong aan de zijkant van
het perk. Catharina zag hoe hij met zijn zware soldatenlaars op het punt stond een
madeliefje in het gras te vertrappen. Zij beval hem een pas achteruit te gaan en gaf
hem opdracht daar de wacht te houden. Teruggekeerd in haar paleis vaardigde zij de
order uit, dat op die plaats een schildwacht zou worden gezet, opdat dit bloempje
niet door anderen zou worden vertreden... Twee eeuwen na dato stond ergens in het
park van het keizerlijk paleis een schildwacht en... niemand wist waarom!
Er zijn - dunkt mij - in de organisatie (trouwens ook in het leven!) vele bloempjes
van Catharina. De zin van deze anekdote is, dat de instructie telkenmale zal moeten
worden herzien.’
Mochten auteurs van spreekwoordenen gezegdenboeken ook deze Bloempjes van
Catharina willen opnemen, dan behoeven zij - volgens de heer Keuning - niet te
zoeken naar Franse, Duitse en Engelse equivalenten. Deze bloempjes gedijen alleen
in ons land, en naar ik vermoed is de naam alleen bekend in de besloten wereld van
de economen.

Een mooi gelegenheidsgedicht
Harry Scholten † - R.U. Leiden
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Gelegenheidspoëzie moet twee heren dienen die met elkaar op gespannen voet lijken
te staan. De gelegenheid vraagt om een tekst van ondubbelzinnige strekking, poëzie
moet het juist hebben van meerzinnigheid. Veel gelegenheidsgedichten laten het al
gauw afweten: ze laten meer gelegenheid horen dan poëzie.
Maar er bestaat ook gelegenheidspoëzie die van haar netelig probleem iets moois
maakt. Zij laat de gespannen voet tussen haar beide heren ontspannen en geeft
zodoende de lezer gelegenheid tot ruimere interpretatie. Een voorbeeld van geslaagde
gelegenheidspoëzie trof ik onlangs aan in de Volkskrant. Het was een tweeregelig
gedichtje en het stond te midden van berichtgeving over en commentaar op de
ingebruikstelling van de Oosterscheldedam, op zaterdag 4 oktober 1986. Het versje,
van de hand van dichter Ed Leeflang, luidt aldus:
hier gaan over het tij
de maan, de wind en wij

Ik vind deze twee regels een blijk van mooie gelegenheidspoëzie omdat ze een gedicht
vormen dat bij alle gelegenheid ook zichzelf laat horen. Beide aspecten komen samen
in de meervoudige betekenis van ‘gaan over’. Het betekent zowel ‘eroverheen gaan’
en ‘beheersen’, als ‘vergankelijk zijn’. De gelegenheid lijkt op zijn wenken bediend
te worden met de eerste twee betekenissen, waarbij het onderwerp van ‘de maan’ tot
en met ‘wij’ in beslissende volgorde de hele geschiedenis van stormvloedgevaar tot
dambouw treffend samenvat en naar een indrukwekkende climax voert. Maar de
gelegenheid krijgt toegevoegde waarde door de derde betekenismogelijkheid, waarbij
alles - van ‘het tij’ tot en met ‘wij’ - van absoluterende grootheidswaan en
eeuwigheidspretenties wordt ontdaan. Echt mooi, die respectabele dam-prestatie en
dat vergankelijkheidsmotief ineen. En dan, of het niet op kan, staat er onder het
gedicht ook nog een naam die aan genoemd motief een extra dimensie verleent: Ed
Leeflang.

Stelling
Dat clichés een grote mate van waarheid bevatten blijkt vaak pas wanneer zij worden
gebezigd door personen die niet gewoon zijn zich van clichés te bedienen.
Proefschrift van H.W. van Essen, R.U. Groningen, juni 1985.
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De toren van Babel
Jeugdtaal
H. Heestermans
Er is in Nederland weinig aandacht besteed aan de taal van de jeugd. Voor zover ik
weet, heeft alleen Frank Jansen zich ermee beziggehouden. In Duitsland ligt de
situatie anders. Daar wordt over het algemeen veel meer onderzoek gedaan naar
groepstalen (in de ruimste zin van het woord). Er zijn talrijke werken over het
naziwoordgebruik, de taal van de oorlog, van socialisten, van vrouwen, enz. En al
sinds de jaren vijftig houdt men zich bezig met het steeds groter wordende onderscheid
tussen de talen van West- en Oost-Duitsland.
Onlangs is er een boek verschenen van de hand van de Heidelbergse taalkundige
Helmut Henne: Jugend und ihre Sprache (Walter de Gruyter, Berlin, 1986; 38 DM,
354 pag.). Hij heeft zowel de huidige als de vroegere jeugdtaal verzameld en
geprobeerd haar in categorieën in te delen. De meeste plaats wordt uiteraard
ingenomen door positieve en negatieve waarderingen. Dat is in Nederland ook zo.
Frank Jansen wees onder andere op scheldwoorden als limbo (een dom persoon),
dombo (idem) en socio (een ‘half-zacht’ iemand). De meeste van de door Jansen
verzamelde woorden zijn misschien al weer verouderd. Een kenmerk van de jeugdtaal
is immers dat ze snel verandert. Woorden mogen niet te lang gebruikt worden (en
vooral niet door andere groepen worden overgenomen), anders verliezen ze de
magische kracht der groepsgebondenheid.

Boppe vogel
Inez van Eijk stuurde me onlangs de collectie jeugdwoorden die ze in de jaren zestig
had aangelegd. De meeste van die woorden hebben de 20 tot 25 jaar die ons van haar
optekening scheiden, niet overleefd. Toch zijn er enkele wèl ingeburgerd. Vooral de
woorden op -er blijken het goed te doen: aanradertje (een plaat e.d. die kan worden
aangeraden), afknapper (waarop iemand afknapt), blijvertje (wat blijft) en klapper
(waarom men klapt, een succes). Maar ook termen als act (‘optreden’, bijv. in: wat
een schitterende act van Freek de Jonge) en afkatten (‘afbekken’, een ‘kat’ geven).
Andere zijn een vroege dood gestorven. Hieronder geef ik een paar categorieën
met voorbeelden. Uit de positief-waarderende persoonsaanduidingen: boppe vogel,
vlotte jongen, iemand die modern is, die 't wel begrijpt. Het woord bop heeft
ongetwijfeld te maken met de jazzsoort bebop. Er zit trouwens veel Engels in de
jeugdtaal van de jaren zestig: ik noem cat, een ‘jongen die erbij hoort’, de mannelijke
tegenhanger van een chick, en diggen (ook uitgesproken als ‘dikken’) in een zin als
dat dig ik wel ‘dat vind ik wel leuk’ en die vogel digt 't wel ‘die doet 't goed’.
Een gonk lezertje is een ‘slim’, ‘intelligent’ lezertje. Ik heb geen idee waar het
vandaan komt. Is het een puur klankexpressief woord? Gonk ‘bekt’ immers lekker.
Of is het Tom Poes?
Groot is ook het aantal negatieve woorden: anti-blitz ‘van slechte kwaliteit’, wordt
vooral van muziek gezegd. Dat is helemaal bagger duidt op iets volstrekt waardeloos,
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vooral op de onaantrekkelijkheid van een meisje. De wardeloosheid kan ook worden
uitgedrukt door lou met de pook of met kief.
Het is provotijd; vooral de burgerlijke cultuur moet het ontgelden. Een
ochtendkranter is een Telegraaflezer, of in het algemeen iemand die heel vroeg ergens
heen fietst, kennelijk naar zo iets verfoeilijks als zijn werk. Klerk was dan ook het
scheldwoord voor iemand die eruitzag als een kantoorbediende. Een knerp was een
‘boer’ en een knoest ‘iemand die er niets van begrijpt’.

Stelling
De uitdrukking ‘onwijs gaaf’ is te gek. Proefschrift van dr. A.G.M. Steerneman,
Rijksuniversiteit Groningen, februari 1987.
Positieve kwalificaties voor zaken of handelingen waren: 't gaat krentjes ‘lekker,
goed’. Heeft dat misschien te maken met provo Koosje Koster die krenten uitdeelde
aan agenten? Je kon het ‘goed-gaan’ ook verwoorden met kets, koof of fleb, maar
ook met dat is het allerlaatste, en eindeloos. Met èrrug goed benoemde je zowel iets
wat ècht goed was of iets wat volstrekt knudde was.
Ik zou het op prijs stellen als de lezers van Onze Taal de jeugdwoorden van nu
zouden willen optekenen en mij toesturen. Vermeldt u er tijd en plaats bij en bij
voorkeur ook het ‘soort’ jeugd (scholieren, werkende jongeren e.d.)?

Abraham
In Onze Taal van januari schreef ik niet te weten waar de uitdrukking weten waar
Abraham de mosterd haalt vandaan komt. Stoett wist het ook niet, net zo min als het
W.N.T. Veel lezers van Onze Taal wel. In Genesis 22: 7-8 zoekt Abraham een
brandstapel om zijn zoon Izaak te offeren. Het oude woord voor ‘brandstapel’ is
mutsaard. Dat woord is verbasterd tot mosterd. Aangezien Abraham in dit verhaal
weet waar het om gaat - terwijl Izaak onwetend is - zou de betekenis kunnen zijn:
hij weet er alles van.
(Dank aan mevr. M. van Baaren, mevr. S. v.d. Beek, W.F. Binks, J. ten
Bruggencate, ds. Dun, ir. J. Flipse, J. de Groot en J. v.d. Woude.)
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Lesje Brabants
W. Sterenborg
We kennen in ons Nederlands zes infinitieven van slechts één lettergreep: zijn, zien,
doen, gaan, staan, slaan. Ze lopen mooi in de pas met andere werkwoorden: lopen,
loopt, loop; gaan, gaat, ga.
Dialecten wijken wel eens af; zo heeft het Tilburgs de eigenaardigheid dat in enkele
gevallen de uitgang -t van de derde persoon enkelvoud wegblijft: hij zie, doe, gao,
stao, slao. Hierop heeft de heer Van Dijk gewezen in het januari-nummer (blz. 13).
Uiteraard geldt deze anomalie evenzeer voor afleidingen van dergelijke werkwoorden:
bestao, verstao, afstao, opstao, meegao, inzie, afdoe, enz.
Afgezien van is (waarachter het Duits nog wel een -t zet) en de andere vijf, vallen
er in het Tilburgs meer gevallen waar te nemen: hij heej (heeft), zeej (zegt) en leej
(ligt zowel als legt). Ook andere Brabantse dialecten kennen zulke vormen, evenals
Vlaamse, bijvoorbeeld het Antwerps.
Uit oude geschriften blijkt dat de vorm dee al in de 15e eeuw bekend was. Voor heeft
had het Brabants in de 14e eeuw de vorm heet, waarvan de -t nadien is afgevallen.
De vorm hef (zonder -t) in oostelijke dialecten is ook al in de Middeleeuwen ontstaan.
Behalve aan voor de hand liggende slordigheid als oorzaak kan ook gedacht worden
aan analogie. Hiervoor pleit bijvoorbeeld het zonderlinge Noordhollandse hij heb,
afgestemd op ik heb. Insgelijks zeggen Tilburgers ik doe / hij doe, ik gao / hij gao;
dit gaat niet op voor de vormen met eej. In sommige Zuidhollandse dialecten treedt
het omgekeerde verschijnsel op: ik krijgt daar een vorm met -t, naar de hij-vorm.
Als vergezocht mogen we de t-loze vormen niet bestempelen: we zeggen in het
ABN toch ook ‘hij zal, kan, mag, wil’ naast ‘ik zal, kan, mag, wil’. En wat te denken
van vormen als: ik hou, rij, glij, snij, schei uit, die alle de als t klinkende slot-d missen.
In opkomst zijn tegenwoordig ook: ik vin, ik lij.
Tot zover hebben we de tegenwoordige tijd beschouwd; hetzelfde symptoom doet
zich in het Tilburgs ook in de verleden tijd voor, zij het op beperktere schaal: hij di
(deed), ha (had), môog (mocht).
Het verschijnsel treedt ook bij andere woordsoorten op; in het zinnetje ‘Hij doe
straks dè hèm (hemd) nie aon’ hebben vijf woorden hun staartje verloren.
Wat de werkwoorden betreft, is het verlies van de uitgang -t nog omvangrijker:
het klankloze woordje het speelt hierbij een grote rol, als het onmiddellijk volgt op
een persoonsvorm: wè kòsset? (wat kost het?), hij leeret nôot (hij leert het nooit), ge
zègget teege gin man! (je vertelt het aan niemand!), ge zuuket mar èùt (je zoekt het
maar uit), ge haawet goed vaast (je houdt het goed vast), rèègenet? (regent het?).
Over de g die dan vaak opduikt vóór het woordje et (ge zieget nie goed, hij doeget
verkeerd, ze gaoget bekèèke) zullen we het nu niet hebben. Wel dien ik nog op te
merken dat er op de plaats van de weggevallen -t soms een andere -t- opduikt, namelijk
als er een hiaat ontstaat doordat het volgende woord ook met een klinker begint,
dikwijls vóór ie: dè doetie, daor staotie, naa gaotie, hij zeeter ginnen êene (hij zegt
niets), wè zittie dervan? (wat zei hij ervan?). Dezelfde hiaatdelger ontmoeten we
trouwens ook in ABN: waar istie?, toen zeitie; en in minder algemene taal: lang
zaltie leven!
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McKinsey en de Nederlandse taal
J.J. van Raalte - journalist, Rotterdam
‘De potentiële intensiteit in 1985 wordt geprojecteerd naar het jaar 2000 met behulp
van mobiliteitsverwachtingen die zijn gebaseerd op economische groei en de
voornaamste huidige variabelen.’ ‘De concentratievariant heeft - ook in vergelijking
met ongewijzigd beleid - de kortste wachttijden tot gevolg, terwijl - zoals is te
verwachten - de uitstralingsvariant de problematiek het meest verergert.’ ‘In het te
ontwikkelen beleid zal rekening moeten worden gehouden met bestaande
onzekerheden, vigerende risico's, financiële implicaties, en het feit dat bij goedkeuring
en doorvoering van een beleidsrichting een groot aantal partijen betrokken is.’
Dit zijn drie zinnen uit een kort geleden uitgebracht rapport ‘Afrekenen met Files’
van het bureau McKinsey & Company. Het kost niet de minste moeite nog enkele
tientallen van dit soort zinnen uit dat rapport te lichten.
McKinsey is een vermaard adviesbureau op het gebied van organisatie van
ondernemingen, instanties en instellingen. Ook een beetje een berucht en gevreesd
bureau: met de kreet ‘McKinsey was here’ wordt aangegeven dat McKinsey ook de
reputatie heeft soms een spoor van ellende achter te laten.
De inhoud van dat rapport ‘Afrekenen met Files’ laat ik buiten beschouwing. Ik
moet vaststellen dat het taalgebruik in dit rapport werkelijk erbarmelijk is. Veel te
lange zinnen, waarvan de leesbaarheid extra wordt bemoeilijkt door een slechte
interpunctie, en een woordgebruik met veel dwaze dikdoenerij.
Twee adviezen aan het bureau McKinsey: stel voor uw deskundige adviesmedewerkers
de verplichting in, zich te bekwamen in het gebruik van eenvoudig, algemeen
begrijpelijk Nederlands. En stel specialisten aan die ervoor moeten zorgen, dat alleen
in goed en gaaf Nederlands geschreven rapporten bij u de deur uit gaan. Dat is stellig
een verantwoorde investering, want voor uw klanten zijn de ‘financiële implicaties’
van het gebruik maken van uw diensten niet gering. En bij een taalgebruik als dat in
het rapport ‘Afrekenen met Files’ behoort het niet begrepen worden tot de ‘vigerende
risico's’.
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De wanwoorden van 1986
Ingeborg van der Geest, Frank Jansen, Anneke Zaalberg Nederlandse taalbeheersing R.U. Leiden
‘Smulrol: nooit zal ik een smulrol eten. De dikke 1-klank maakt dat dit woord
gedomineerd wordt door een UL-UL-geluid, dat sterk doet denken aan kokhalzen.’
Zo begint een inzender zijn lijstje met woorden die hem in 1986 het meest ergerden.
Een verzoek dergelijke woorden in te sturen werd in het laatste nummer van de vorige
jaargang geplaatst en al snel in de rubriek ‘Dag in dag uit’ van de Volkskrant
overgenomen. Wij danken alle lezers van Onze Taal die ‘hatelijke woorden’
instuurden, en met name Jeroen Trommelen, redacteur van de Volkskrant, voor het
ter beschikking stellen van de ingezonden brieven die hij ontving.
De ruim tweehonderd reacties, zowel van Onze-Taallezers als van Volkskrantlezers,
hebben we geschift, geteld en ingedeeld naar de (vermoedelijke) oorzaak van de
ergernis.

Schiften
Een aantal inzendingen moesten we buiten beschouwing laten. Allereerst
uitdrukkingen; die kunnen het best eens apart behandeld worden. Verder schrapten
we alle woorden waarvan we niet begrepen wat men ertegen zou kunnen hebben.
Woorden als fokpaard, rolpatroon en kerststol worden al zo lang gebruikt dat we
ermee hebben leren leven. Overigens kregen niet alleen de vondsten van na 1-1-1986
een kansje. Het duurt immers vrij lang voordat een nieuw woord regelmatig gebruikt
wordt en bekend raakt bij een grote groep taalgebruikers. Ten slotte prijkten op
sommige lijstjes woordvormen waar we ons in de verste verte geen betekenis bij
konden voorstellen, zoals troeliewoelie en aardappelveredeler (‘patatbakker’?).
Zulke vormen deden ook niet mee. Waarom wekken woorden irritatie op? Vaak
vermeldden de inzenders zelf hun motieven. In de andere gevallen zijn wij nagegaan
wat vermoedelijk de oorzaak van de irritatie is geweest. Dat leverde een globale
driedeling op: de woordvorm is ondeugdelijk, de betekenis deugt niet en de groep
gebruikers roept bedenkingen op.

De telling leverde de volgende top-tien op:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(wielren-, reclame-, e.d.)gebeuren
(inkomens-, e.d.)plaatje
yuppie
ophoesten
tijdpad
opstarten
afslanken
inschatten
mantelzorg
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10. stuk (medemenselijkheid, etc.)

Vormbezwaren
Woorden als mailing, casting, coveren, saven zijn pure leenwoorden. Ze hebben
betrekking op een nieuw begrip, waarvoor in een andere taalgemeenschap eerder
dan in de onze een woord werd gevormd. Toen dat begrip ook in Nederland
ingeburgerd raakte, nam men de buitenlandse woordvorm over. Er komen maar
weinig leenwoorden van dit type op de lijstjes voor. Ze geven dus niet zoveel aanstoot.
Dat is wel het geval bij overbodige leenwoorden. Die slaan op begrippen waarvoor
sinds jaar en dag een algemeen aanvaard Nederlands woord bestaat: commitment,
convenant, chocobar (voor ‘chocoladereep’), entameren, level, locatie, special,
updaten en vele andere.
De derde soort vreemde woorden zijn de barbarismen, woorden die er Nederlands
uitzien, maar eigenlijk uit een andere taal komen. Al naar gelang van het land van
herkomst worden ze germanisme, anglicisme, enzovoort genoemd. Het plakken van
vol en vriendelijk achter zelfstandige naamwoorden is wel gewoon in het Duits, maar
niet in het Nederlands. Daarom kan men humorvol en risicovol, kind- en
knievriendelijk (gezegd van vloerwissers) als germanismen beschouwen.
Er is nog een groep ‘vreemde’ woorden: de hybridische. Daaronder verstaan we
woorden die uit een Nederlands en anderstalig deel zijn samengesteld: bijvoorbeeld
antistressprincipe, bodylijn, denktank, designgebied, efficiency-onderzoek, koffie-inn,
pit-bullbazen, zuilair.

Overbodigheden
Woordvormen mogen van de inzenders ook geen pleonastisch karakter hebben, zoals
relatiepartner, toekomstscenario, inspraakdemocratie, préconcept. In dit verband
werd ook werkende moeder genoemd. Werkwoorden met een overbodig voorvoegsel
kunnen ook als pleonasme worden beschouwd: uitproberen, ophoesten, af procederen,
inseinen, en vele, vele andere. Het is voor ons overigens de vraag of al die
werkwoorden wel zo pleonastisch zijn. Misschien zorgt het voorvoegsel voor een
subtiel betekenisverschil. Of dat klopt, zal nog onderzocht moeten worden.
Tot de categorie vormbezwaren behoren verder nog de overbodige samenstellingen.
De inzenders zijn van oordeel dat het geen pas geeft om allerlei woorden samen te
smeden tot iets nieuws. Die woorden zijn dan vaak te lang voor gewone
leesconsumptie, bijvoorbeeld werklozenbestandsvervuiling, onderwijsvoorrangsbeleid,
basisschoolboventalligen. Aan veel andere samenstellingen kleeft iets onduidelijks,
vooral als de onderdelen weinig met elkaar te maken hebben en het verband ertussen
niet eenvoudig uit de betekenissen van de woorddelen af te leiden valt: parkeerpendel
bus, nachtemulsie, ouderonafhankelijkheid, deelschoolwerkplan.
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Betekenisbezwaren
De nieuwe zaken en begrippen van 1986 waren lang niet allemaal even aangenaam.
We kregen te maken met ethische kwesties, politieke problemen en zelfs
milieurampen. Het onaangename gevoel daarover kan overslaan op de woorden die
op die zaken betrekking hebben. Veel inzenders kwamen dan ook met woorden die
verwijzen naar vervelende of problematische zaken. Voorbeelden zijn het
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Van Aardenne- of Tsjernobieleffect, Aids, asielzoeker, bequerel, (concrete)
doodsverwachting, draagmoeder, gif wijn, incestnetwerk.
Interessanter voor taalliefhebbers is de volgende groep, de eufemismen
(vergoelijkende woorden). Deze komen veel voor in politieke beschouwingen;
bijvoorbeeld afbouwen, afvloeien, bijsturen, bijslijpen, gezinsverdunning,
heroverwegen, krimpbeleid. Ook de eufemismen zwerfwerker en bijna-thuis-huis
werden door inzenders op de korrel genomen.
Er werden ook veel woorden met een overdrachtelijke betekenis ingestuurd. Dat is
eigenlijk opmerkelijk. Taalliefhebbers hebben meestal juist veel waardering voor
beeldspraak, omdat die wijst op creativiteit. Misschien is men over woorden als
kostenplaatje, prijskaartje en inkleuren ooit wel enthousiast geweest en is de ergernis
pas opgekomen toen de beeldspraak tot cliché verworden was. Maar die verklaring
voldoet niet helemaal. Ook de woorden aanspreekpunt, bloedgroep, ophoesten,
kredietteugels en kortsluiten werden genoemd. En die zijn nog tamelijk nieuw. Waar
komt die weerzin dan wel vandaan? We gissen dat het contrast tussen de knusse
letterlijke betekenis en de dubieuze figuurlijke te groot is. De letterlijke betekenis
slaat op lijfelijke huis-, tuin- en keukenzaken; de figuurlijke betekenis is vaak duister
en dreigend.
Een ander motief berust weer op afkeer van vreemde woorden. Ditmaal gaat het
niet om een woordvorm maar om een betekenis die uit een vreemde taal overgenomen
is. Voorbeelden daarvan zijn afbouwen ‘verminderen, stopzetten’, controleren
‘beheersen’ en informeren ‘vertellen’.
We besluiten deze categorie betekenisbezwaren met de woorden die vaag zijn,
omdat ze weinig of niets betekenen. De absolute topper -gebeuren hoort daarbij, net
als dus, bestwel, op zich, pakweg, of zo, zoiets, x-aantal, zeg maar. Dergelijke lege
taal vinden we ook bij de uitdrukkingen, die zoals gezegd allemaal buiten
beschouwing bleven.

Bezwaren tegen gebruikers
Sommige woorden doen de inzenders meteen denken aan groepen sprekers die
volgens hen de woorden vaak gebruiken. Uit het volgende lijstje blijkt dat men vooral
bedenkingen heeft bij politici, welzijnswerkers en mensen uit het onderwijs:
jeugdwerkgarantieplan, tijdpad, klankbordgroep, leerroute, leertraject, leefethos,
normvervaging, flankerend (beleid), gezinsverdunning, sectorwaarden, mantelzorg,
pijnbeleving, groepsplan, hulpverleningsinterventie, handelingsplan.
Enkele woorden komen in meer dan één categorie voor. Dat is geen vergissing.
Mensen kunnen meer redenen hebben om zich aan een woord te ergeren. Het ligt
voor de hand dat de motieven elkaar versterken. We verwachtten dan ook dat vooral
die woorden vaak ingezonden werden, die om twee of meer redenen irritatie opwekten.
Klopt dat idee? We hebben alleen gekeken naar de top-tien. Daaruit blijkt dat maar
liefst zeven woorden om meer dan een reden gehaat worden. Yuppie en ophoesten
zelfs om drie redeverzoenen en afslanken om maar liefst vier redenen (1. slaat op
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iets onaangenaams, 2. eufemisme, 3. beeldspraak, 4. politiek taalgebruik). Helaas
voor onze hypothese staat dit woord niet op de eerste, maar op een magere zevende
plaats.

Gevolgen
Hoe verhoudt zich de ergernis over een woord met het gebruik ervan? Trekken de
gebruikers van zo'n wanwoord zich iets van de kritiek aan? We weten er weinig van.
Het probleem is lastig te onderzoeken, maar een bescheiden beginnetje is het volgende.
We hebben enkele redelijk vaak ingezonden wanwoorden met opzet niet genoemd.
Als taalkritiek iets uithaalt, verwachten we dat deze woorden nog welig tieren, terwijl
de woorden van de top-tien obscuur zijn geworden. Wie oren heeft om te horen die
hore. Tot volgend jaar.

Opbergen van Onze Taal
Bestuur Genootschap Onze Taal
Er is meermalen gevraagd naar inbindbanden om de jaargangen van Onze Taal in
op te bergen. Aangezien dergelijke banden en het inbinden zelf erg kostbaar zijn,
hebben wij altijd van het verstrekken van deze banden moeten afzien.
We kunnen nu wel aan deze verzoeken voldoen, zonder dat er van inbinden sprake
is. We hebben namelijk cassettes laten maken, met de opdruk Onze Taal, waarin
minstens zes jaargangen van Onze Taal kunnen worden opgeborgen. Na een nummer
van Onze Taal gelezen te hebben, kunt u de aflevering zo in de cassette plaatsen.

Cassette thuisgestuurd
Als u f 10,90 overmaakt op gironummer 42 659 02, dan levert het secretariaat de
cassette via de post zonder verdere kosten bij u thuis af. We hopen hiermee bij veel
leden in een behoefte te voorzien.
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[Korte berichten]
□□□□□□□□

PCUdB
■ Dames en heren, een omvangrijke stapel van woordstapels ligt ter bespreking te
wachten. ■ Een lezer (geen stapelaar) attendeerde mij erop dat ik een keer wachten
op bezigde waar het opwachten moest zijn (adstrueerde dit voorbeeld met het verschil
tussen zij wacht op hem in de steeg en zij wacht hem in de steeg op, wat nogal
uiteenlopende reacties bij het lijdend voorwerp in beide zinnen zou kunnen
veroorzaken, maar dit dus terzijde). ■ Een aantal stapelinzenders doet een gooi naar
de kerstprijs met variaties op het bekende ik zou jou wel eens enzovoort. Mr. E Zeiler
spant de kroon met Ik zou de mensen die beweren ‘Je zult mijn woorden: ik zou jou
wel eens hebben willen zien blijven staan kijken, moeten blijven geloven’, kunnen
vermóórden. Twaalf infinitieven dus. ■ Sander Hilarius haalt er slechts tien maar
heeft daarnaast een zin met vijf en een half maal haar: toen Anna eens ging
vergelijken of haar haar even mooi was als dat van Maria, bleek haar haar haar haar
haar haarfijn te overtreffen. ‘Half’ voor haar in haarfijn dus. Een aardige
pinksterprijsvraag (die ik, voor alle duidelijkheid, niet zal uitschrijven) zou daarin
bestaan dat lezers moeten wedijveren om het grootst mogelijke aantal interpretaties
dat aan deze zin gegeven kan worden. ■ Maar de volgende zin zou een nog beter
ontleedwerkstuk opleveren. ■ Dat is de inzending van zr. B. van Straaten uit
Hilversum, die de volgende dialoog heeft geconstrueerd: W. morgen! K. morgen!
W. morgen. K. morgen? W. morgen. K. morgen. W. morgen!. K. morgen. ■ Zelf
voegt zij een dieptestructuur toe die mij niet de sterkste lijkt. De grote charme van
dit taalbouwsel ligt in de polyinterpretabiliteit. ■ De prijs zou ik dan op volledig
subjectieve overwegingen van originaliteit aan deze inzending willen geven. ■ Die
zal dus in een boekebon bestaan. (Hiermee is ook aan het bezwaar van de heer Willem
Mooyman tegemoet gekomen.) ■ Ook de overige inzenders worden bij dezen bedankt
voor de inspanningen die zij zich hebben willen getroosten. En passant zij nog vermeld
dat dezelfde B. van Straaten vindt dat je moeilijk kunt zeggen dat twee personen
samen een knopdruk als startschot hebben gegeven (zie Onze Taal nr. 12 van vorig
jaar). ■ Samen, aldus de prijswinnares, schijnt te suggereren dat er geen hiërarchisch
onderscheid tussen de personen in kwestie bestaat, terwijl de handeling zelf wel op
een verschil in status zou wijzen. Het is best mogelijk dat dit ook door anderen zo
gevoeld wordt, al kan ik de redenering niet helemaal volgen. Samen Maar ik heb een
soortgelijke bevreemding bij het gebruik van het woord beiden in een zin van het
type die men af en toe en hier en daar kan lezen: beiden waren vijanden van elkaar.
■ Voelt u hem? De uitdrukking lijkt op het eerste gezicht volkomen legaal: zonder
bezwaar is zegbaar zij waren vijanden van elkaar. Ze waren allen vijanden van elkaar
gaat ook nog; ze waren allebei vijanden van elkaar wordt al vreemd: hoe zou van
twee personen er bijvoorbeeld slechts één vijanden van elkaar kunnen zijn (of vijand
van elkaar desnoods)? Problemen dus. ■ Meer problemen. Mevrouw J.J.
Hoenderkamp-Schreuder legt uit dat een erge verbazing echt niet kan en dat die
uitdrukking voor een taalgevoelig mens ook niet aan te horen is. ■ Als dat zo is, dan
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moet op grond van de argumenten die ze levert een hele vooruitgang ook niet om
aan te horen zijn. Hele in die betekenis komt namelijk van het bijwoord heel = erg
= uitermate en niet van het adjectief heel = compleet = ongebroken. ■ Niet dat ik de
erge verbazing van dezen en genen dagelijks zou willen aanhoren, maar waarom
komt de ene uitdrukking verloederder op ons over dan de andere? ■ Ik ben in staat
om me in hele erge bochten te wringen teneinde op dit vraagstuk een leerrijk antwoord
te kunnen geven. ■ Ten slotte wil ik wijzen op een vertaling uit de informaticasfeer,
mij aangereikt door jhr. mr. D.J.W. Teding van Berkhout die het woord database tot
databeest heeft omgedoopt. ■ Volksetymologie noemt hij zulks, al betwijfel ik of
die term hierop van toepassing is - niettemin, het heeft iets aardigs.
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[Nummer 5]
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Automatisch vertalen - een gebied in ontwikkeling
Anneke Neijt - Rijksuniversiteit Leiden
To be or not to be vertaald per computer: Naar zijn of niet naar zijn
Zal Shakespeare ooit in computervertaling de Nederlandse tonelen bereiken? Vast
niet. De kwaliteit van automatisch vertaalde zakelijke teksten is al zeer matig, en
literaire teksten zijn, zoals bekend, moeilijker te vertalen. In literaire teksten spelen
opzettelijke dubbelzinnigheden en bijzondere taalvormen (zoals rijm) een belangrijke
rol. Zolang er geen programma bestaat dat het werk van een kunstenaar in dit opzicht
nabootst, kunnen literaire werken niet per computer vertaald worden zonder dat de
artistieke waarde verdwijnt. Nu is dat niet erg, want er is eigenlijk alleen maar
behoefte aan het automatiseren van zakelijke vertalingen. Binnen de EEG bijvoorbeeld
is, de vertaalberg een even groot probleem als de boterberg. Zakelijke vertalingen
moeten meestal snel en goedkoop geleverd kunnen worden, en het aantal teksten dat
vertaald moet worden, is groeiende in deze tijd van toenemende internationale
contacten.
Waarom is vertalen per computer zoveel lastiger dan rekenen per computer? Hoe
zien ontwerpen van vertaalsystemen eruit, en welke systemen zijn op dit moment in
gebruik? Hierover gaat dit artikel.

Vertalen versus rekenen
De vertaalcomputer zou moeten werken als een rekenmachine: de gebruiker voert
een rekensom in, de machine bepaalt met behulp van zijn programma welke uitkomst
daarbij hoort, en toont die uitkomst aan de gebruiker. Bij de vertaalmachine is de
invoer de originele tekst, de brontaaltekst, en de uitvoer is de vertaling daarvan, de
doeltaaltekst. De vergelijking met het rekenen lijkt dus geheel op te gaan. Toch
behoort de vertaalmachine, in tegenstelling tot het rekenmachientje, niet tot de
dagelijkse hulpmiddelen. Daarvoor zijn allerlei redenen aan te wijzen. De belangrijkste
is wel dat het onbekend is hoe een vertaling tot stand komt. Wat zijn bijvoorbeeld
de gedeelten die afzonderlijk vertaald kunnen worden: morfemen, woorden, zinsdelen,
of zinnen? In welke volgorde moeten die gedeelten vertaald worden: van links naar
rechts net zoals je leest, of eerst de kern van zin of zinsdeel en dan de daarbij
behorende delen? Het antwoord is nog onbekend.
Verder verschilt vertalen op een aantal wezenlijke punten van rekenen: bij het vertalen
komt het nogal eens voor dat de invoer, de brontaaltekst, fouten of dubbelzinnigheden
bevat. Iedere spelfout kan het vertaalproces verstoren, want een onjuist gespeld woord
wordt niet door de computer herkend, en dus ook niet vertaald. Voor iedere taalfout
(of wellicht is het beter te spreken van ‘afwijkend taalgebruik’) geldt iets dergelijks.
In het zinnetje ik weet niet wat of Karel komt doen zal of beschouwd worden als
nevenschikkend voegwoord (en dus fout vertaald worden), tenzij het programma
erop bedacht is dat aan het begin van een bijzin na een vragend voornaamwoord
soms ook nog een onderschikkend voegwoord staat.
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Dubbelzinnigheden geven een ander probleem: dat van de meerdere uitkomsten. Bij
het rekenen zijn afspraken gemaakt om dubbelzinnigheden te weren: optellen gaat
voor aftrekken, en dus heeft 10 - 5 + 8 maar één uitkomst. Eventueel worden haakjes
gebruikt om aan te geven wat eerst berekend moet worden: 10 - (5 + 8). In de
schrijftaal zijn er op dit punt geen afdoende afspraken. Achteruitgang bijvoorbeeld
is dubbelzinnig. Ook hier zouden haakjes heel goed gebruikt kunnen worden om
duidelijk te maken of het om (achter(uitgang)) achterdeur gaat of om (achteruit(gang))
regressie, maar dat is niet gebruikelijk. Vaak is de taalgebruiker zich ook niet bewust
van de dubbelzinnigheden in een tekst, dus is het zelfs onmogelijk zulke haakjes te
plaatsen.

Geen standaard
Ten slotte is er nog een algemeen probleem: het is in een aantal gevallen niet
eenvoudig te bepalen wat ‘de’ vertaling van een bepaalde tekst is. Een rekensom
heeft slechts één uitkomst; van een tekst zijn verschillende vertalingen mogelijk. Zo
bestaan er letterlijke en vrijere vertalingen van teksten. Professionele vertalers van
zakelijke teksten corrigeren elkaars werk, waarbij niet steeds duidelijk is waarom de
ene vertaling juister zou zijn dan de andere.
Ongetwijfeld zal een letterlijke vertaling eenvoudiger uit de brontekst af te leiden
zijn dan een vrijere; vergelijk het volgende voorbeeld (uit een artikel van K. van het
Reve, NRC 6 november 1986):
a. origineel:
Adde his Brutos, Cassios, (...)
b. letterlijk vertaald:
Voeg bij dezen de Brutussen, de Cassiussen, (... )
c. vrij vertaald (door A. Dirkzwager en A.C. Nielson):
Denk voorts aan vrijheidskampioenen als Brutus en Cassius, (...)

In de vrijere vertaling (c) wordt adde vertaald met denk voorts; in talloze andere
contexten zal adde niet op die manier vertaald kunnen worden. Brutus en Cassius
worden in (c) vrijheidskampioenen genoemd, iets wat je alleen kunt toevoegen aan
de tekst als je weet dat die benaming toepasselijk is, en als je denkt dat dit op deze
plaats relevante informatie is. Het vertaalprogramma kan deze vertaling alleen dan
imiteren, wanneer het over kennis van zaken beschikt (ook wel ‘encyclopedische
kennis’ genoemd), en wanneer het programma beschikt over voorschriften die het
toevoegen van informatie aan de tekst regelt. Dit is praktisch onmogelijk, omdat er
een onopsombare hoeveelheid wetenswaardigheden bestaat.
Wanneer je uitgaat van letterlijke vertalingen, blijkt het dus niet eenvoudig te zijn,
te bepalen wat de uitkomst van de vertaling moet zijn. Een groot verschil met rekenen.

Soorten vertaalsystemen
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De centrale vraag voor de ontwerpers van een vertaalsysteem is natuurlijk: welke
regels kunnen een brontaaltekst
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omzetten in de bijbehorende doeltaaltekst? De vroegste vertaalsystemen volgen de
directe methode: ze maken gebruik van regels die woord voor woord vertalen en die
pas bekijken wat bijvoorbeeld de woordsoort van een bepaald woord is, wanneer er
meer dan één vertaling voorhanden is. Die methode heeft wel succes bij talen die
enigszins verwant zijn (Engels- Spaans), maar niet bij talen die dat niet zijn
(Engels-Japans). Helemaal goed gaat het in geen van beide gevallen. Een
onoverkomelijk probleem vormt het vertalen van woorden die hun interpretatie
krijgen van een woord op afstand. In (1) moet zich vertaald worden met himself in
het Engels:
(1) Jan beloofde Marie zich te gedragen.
Jan promised Marie to behave himself.
Had er vroeg gestaan in plaats van beloofde, dan had de vertaling herself moeten
wezen:
(2) Jan vroeg Marie zich te gedragen. Jan asked Marie to behave herself.

De vertaling van zich in een beknopte bijzin is dus afhankelijk van het werkwoord
van de zin waarin die beknopte bijzin is ingebed. Een vertaalsysteem volgens de
directe, woord-voor-woordmethode maakt geen gebruik van dit soort grammaticale
kennis, en faalt in zulke gevallen.
De vertaalsystemen die nu ontwikkeld worden, volgen vrijwel zonder uitzondering
de indirecte methode; ze bepalen eerst de zinsbouw en beginnen dan pas aan het
eigenlijke vertaalproces, dat dan transfer genoemd wordt. De aanpak in zo'n
transfersysteem wordt wel als volgt in tekening gezet:
Het vertaalproces verloopt in drie fasen: analyse, transfer en synthese. De
geanalyseerde brontaaltekst wordt de interface-structuur (of tussenliggende structuur)
genoemd; transfer zet die om in een interface-structuur voor de doeltaal. Dat werkt
bij zin (1) als volgt. In de analysefase wordt de tekst voorzien van allerlei informatie
die op basis van kennis van de brontaal toegevoegd kan worden. Na een ontleding
van de zin in zinsdelen kan worden aangegeven welk antecedent bij zich hoort: Jan
in dit geval. In de interface-structuur kan nu het woord zich gemist worden, zolang
maar aangegeven wordt dat het een zinsdeel is dat op Jan slaat. De interfacestructuur
voor het Nederlands (sterk vereenvoudigd) is dan (3):
(3) Jan-i beloofde Marie (i te gedragen)

Onze Taal. Jaargang 56

Hier geeft de i aan dat beide zinsdelen op dezelfde persoon slaan. In de transferfase
hoeft dan zich niet vertaald te worden. De i blijft gewoon staan tijdens transfer, en
pas in de synthesefase zetten de regels i om in himself. In de synthesefase wordt ook
de volgorde beregeld. (Zolang er in de interface-structuur is aangegeven hoe de
zinsbouw is, kan daaruit worden afgeleid wat de Engelse volgorde moet worden.)
Het voordeel van deze aanpak is, dat de lastigste stap in het vertalen, de eigenlijke
omzetting van de ene taal in de andere, ontlast kan worden van regels die typisch
zijn voor de afzonderlijke talen, zoals de keuze van het juiste voornaamwoord en de
volgorde van de zinsdelen.
Naast de genoemde transfersystemen met drie fasen, zijn ook systemen met twee
fasen, interlinguale systemen, in ontwikkeling. Daarin wordt via een interlingua, een
tussentaal, vertaald:

Het gebruik van een tussentaal is handig wanneer het systeem voor een groot aantal
verschillende talen moet werken, omdat dan bij uitbreiding van het systeem voor
nieuwe talen slechts regels voor de omzetting van de taal in de tussentaal en
omgekeerd nodig zijn.
Tijdens de analyse worden uit de vorm van de brontaal die elementen gedistilleerd
die voor de betekenis van belang zijn. Men noemt de interfacestructuur en de
tussentaal daarom wel de betekenisrepresentatie van een tekst. Het onderzoek richt
zich op de vraag hoe die betekenisrepresentatie eruit moet zien, en of het mogelijk
is, van een tekst de betekenis volledig in zo'n structuur vast te leggen. Vooral het
gebruik van een tussentaal is controversieel.

Bestaande vertaalcomputers
Op dit moment zijn er voor zakelijke teksten al verschillende vertaalcomputers in
gebruik. Een korte schets van enkele systemen in werking kan verduidelijken wat
de mogelijkheden op dit moment zijn. Hoe de systemen precies in elkaar zitten, wordt
uit commerciële overwegingen meestal geheim gehouden.
Het vertaalsysteem Weidner wordt sinds 1980 op de markt gebracht als
‘vertaalhulp’, hoewel in feite het vertaalproces door de machine zelfstandig gedaan
wordt. Het is een typisch direct vertaalsysteem: van ieder woord wordt direct de
vertaling opgezocht, en alleen wanneer er meerdere vertalingen mogelijk zijn, wordt
de zinsbouw erbij betrokken. De uiteinde-
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lijke keuze van het doeltaalwoord is lang niet altijd juist; de kwaliteit van de vertaling
is dus laag, wat niet wegneemt dat het systeem wel kosten bespaart: de vertaler kan
ongeveer 800 woorden per uur vertalen. Misschien komt dat wel doordat het systeem
een goede tekstverwerker bevat, waarmee de door het systeem gemaakte vertaling
snel verbeterd kan worden. Weidner wordt op minstens twintig plaatsen ter wereld
gebruikt. Het systeem vertaalt onder andere Engels-Frans, Engels-Spaans en
Engels-Duits. TAUM-METEO is een Canadees systeem voor het vertalen van
weerberichten uit het Engels in het Frans. Het is het enige systeem ter wereld dat
volledig automatisch werkt. Echter, in een kleine 20% van de zinnen komt de
computer iets tegen dat hij niet kan vertalen, en deze zinnen stuurt hij onvertaald
door naar de menselijke vertaler. Het systeem is sinds 1977 in gebruik, en het vertaalt
ongeveer 5 miljoen woorden per jaar.
Sinds 1981 beschikken vertalers die werkzaam zijn bij de EEG over SYSTRAN, een
systeem dat vertalingen Engels-Frans, Frans-Engels en Engels- Italiaans levert. Later
kwamen daar nog andere talenparen bij, en er volgen nog meer uitbreidingen. SYSTRAN
is een zogenaamd batch-systeem, dat wil zeggen dat het systeem op eigen kracht,
zonder tussentijdse inmenging van de gebruiker, een vertaling produceert. De
SYSTRAN-vertalingen behoeven echter altijd nog ongeveer 30% correcties, dat is vijf
à tien keer meer dan bij vertalingen van menselijke hand. Het gebruik van SYSTRAN
levert ook niet voor elke tekst rendement op: de vertalers beslissen vooraf of een
bepaalde tekst geschikt is om met SYSTRAN te vertalen. Volgens de hierboven
uiteengezette indeling van vertaalsystemen, past SYSTRAN in de groep van directe
vertaalsystemen: het vertaalt woord-voor-woord (naar schatting 150.000 woorden
per uur), waarbij de keuze van de vertaling bepaald wordt door de omgeving van dat
woord. Door het zinsdeel poste d'avocat général bijvoorbeeld in zijn geheel te
bekijken, wordt vermeden dat de vertaling general avocado station ontstaat. Voor
elk talenpaar heeft SYSTRAN de beschikking over woordenboeken van ongeveer
70.000 woorden en 35.000 uitdrukkingen van meer dan één woord.

Menselijke hand nodig
In 1985 heeft het Linguistic Research Center van de Universiteit van Texas een
Duits-Engels vertaalsysteem, METAL, afgeleverd aan zijn sponsor, een grote Duitse
onderneming. Dit systeem is gebaseerd op het idee dat eerst een analyse van de
brontekst gemaakt moet worden alvorens aan vertalen begonnen kan worden. Zo
bevat METAL 600 Duitse grammaticaregels. Het systeem is volgens de bouwers
kostenbesparend, aangezien vertalers vier tot acht pagina's tekst per dag met de hand
kunnen vertalen, en ze naar schatting 10 tot 15 pagina's METAL-vertaling per dag
kunnen corrigeren. Een voorbeeld van een ongecorrigeerde METAL-vertaling:

origineel:
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Ein Plattenstapel umfasst 6 bzw. 11 Platten mit 10 bzw. 20 benutzbaren Oberflaechen.
Pro Oberflaeche befindet Bich ein Kopf. Jeder Kopf ueberstreicht 203 Spuren. Die
Gesamtheit aller Spuren mit gleichem Radius nennt man Zylinder.

vertaling:
A disk pack contains the 6 and/or 11 disks with 10 and/or 20 usable surfaces. A
heading is found per surface. Every heading covers 203 tracks. The entirity of all
tracks with same radius calls one cylinder. Merk op dat in de laatste zin de Duitse
volgorde nennt man ten onrechte in het Engelse calls one bewaard is gebleven, wat
een moeilijk te begrijpen uitkomst oplevert, omdat one ook als telwoord bij cylinder
opgevat kan worden. De synthesefase is dus nog wat gebrekkig. Op dit moment
wordt METAL uitgebreid voor de taalparen Duits-Spaans, Duits-Chinees en
Engels-Spaans. De Katholieke Universiteit te Leuven heeft de opdracht gekregen
Frans-Nederlands en Nederlands-Frans aan het systeem toe te voegen.
Alle systemen, behalve METAL, zijn het best te karakteriseren als directe
vertaalsystemen. Hierboven is natuurlijk niet een volledige opsomming van systemen
gegeven - er zijn naar schatting nog 10 à 15 andere systemen in gebruik bij
vertaalafdelingen van grote bedrijven. Steeds gaat het om systemen die bijstand van
professionele vertalers behoeven. Het idee dat de computer een willekeurige tekst
vlekkeloos zou kunnen vertalen, leeft onder de deskundigen al lang niet meer. De
uitkomst zal meestal door een menselijke vertaler gecorrigeerd moeten worden; of
de gebruiker moet genoegen nemen met een zo primitieve vertaling dat alleen de
grote lijnen van het betoog duidelijk worden. Daarna kan hij besluiten het stuk alsnog
met de hand te laten vertalen.

Ongevraagde naamsverandering
C.J. van Veen - Waddinxveen
Als secretaris van het eindexamen van een school voor voortgezet onderwijs moet
ik aan verschillende instanties de naam en de voornamen van de kandidaten
verstrekken. Om onjuistheid in de schrijfwijze hiervan te voorkomen maak ik gebruik
van uittreksels uit het persoonsregister van de burgerlijke stand. Maar zijn die nog
betrouwbaar?
Een gemeente die onlangs haar administratie heeft geautomatiseerd, geeft uittreksels
af waarop de bij de naam en de voornamen behorende tekens niet zijn afgedrukt. Zo
heet Mélanique voortaan Melanique. En hoe moet de jongen met de nieuwe naam
Rene worden aangesproken? De kandidaat die als achternaam Möhle heeft, behoort,
als hij zijn diploma in ontvangst neemt, tot een andere tak van de familie, die zich
al jaren Mohle noemt. Om deze naamsveranderingen is niet gevraagd. Het is dan ook
wenselijk dat bij automatisering van de gemeenteadministratie de juistheid van de
te verstrekken gegevens niet in gevaar komt.
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Reacties
Alledaagse valse munt
Prof. C.A. Zaalberg - Leiden
Op blz. 28 van het februari/maartnummer heeft G. Lansink vijftig ‘misspelde
woorden’ bijeengebracht. Een trouw krantelezer kan daar zonder veel inspanning
een serie geregeld vertoonde misvormsels aan toevoegen.
51. aanwijzigingen (aanwijzingen)
52. accoustiek (akoestiek)
53. blote voetendokter (blotevoetendokter; zo ook Rode-Kruisziekenhuis,
lange-afstandloper)
54. chaperonne (chaperon)
55. episch centrum (epicentrum; namelijk van een aardbeving)
56. er vanaf geweken (ervan afgeweken)
57. er vanuit gegaan (ervan uitgegaan)
58. fotograven (fotografen)
59. gecrashed (gecrasht; zo ook gecheckt, gedoucht, gemixt)
60. geshockeerd (gechoqueerd)
61. in het gevlei komen (in het gevlij komen)
62. van goede huize (van goeden huize; zo ook te mijnen behoeve, van koninklijken
bloede, in allen gevalle)
63. handelswijs (handelwijs)
64. in tact (intact; d.w.z. ‘onaangeroerd’; vergelijk inactief incompleet, indiscreet)
65. emaille (email; de geëmailleerde pan (geen emaille pan) heeft een laag email)
66. minitieus (minutieus; heeft te maken met minuut en diminueren, ook wel, maar
minder, met mineur en minimum)
67. oh (o; aanstellerij van het type quartz)
68. sneedje (sneetje; verkleinwoord van snee; vergelijk laatje en chocolaatje)
69. stylist (stilist)
70. waranda (veranda; een warande is een park)

Emstedèm en Ze-heek
P. Bierman - Wageningen
In nummer 2/3 schreef drs. A.S. Vader op blz. 22 onder meer dat bij gebruik van
buitenlandse woorden vaak gewichtigdoenerij in het spel is. Ik ben blij dat hij daarbij
het woord vaak gebruikte en niet altijd, want ik ben van mening dat een enkele keer
zo'n woord precies weergeeft wat je bedoelt, terwijl je in ‘puur Nederlands’, om
nauwkeurig en genuanceerd weer te geven wat je bedoelt, een reeks van woorden
nodig zou hebben (voorbeeld: consciëntieus).
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‘Zo ook bij radio en televisie’, aldus Vader, ‘waar afkortingen worden uitgesproken
als sie-ai-ee, es-die-ai, ja zelfs tie-dubbeljoe-ee, terwijl de spreker toch weet dat
alleen Nederlanders naar hem luisteren.’
Ik heb eens aan een vooraanstaand en kundig (muziek)programmaleider van Radio
4 gevraagd om welke reden hij het altijd had over ie-em-aai en aar-sie-ee, maar dat
hij dee-gee-gee op zijn Hollands uitsprak. Hij antwoordde dat hij zich daarvan niet
bewust was (‘iedereen zei het zo’), maar dat hij zijn leven zou beteren. En inderdaad
hebben we sedertdien het genoegen hem ‘gewoon’ ee-em-ie en er-see-aa te horen
zeggen.
Ik zou het op prijs stellen als iemand mij de reden voor of oorzaak van deze, in
mijn ogen wat serviele houding tegenover buitenlanders, duidelijk zou willen maken.
Als ik eenmaal begrijp hoe het komt dat, respectievelijk waarom bijvoorbeeld
Amsterdams eigen burgemeester, als hij in zijn eigen stad buitenlanders toespreekt,
het heeft over èmste-dèm en anderen in vergelijkbare situaties ze-heek zeggen of
rodde-dèm of joe-trek(t), zal mij dit misschien verzoenen.

Merkwaardige landmaat
P.H. van Terwisga - Vlieland
In de stukjes die ik in Onze Taal over landmaten las, miste ik tot nu toe de vlaktemaat
seuveschèpelsoad. Deze staat voor het grondoppervlak dat met zeven schepels vol
(een schepel is een brede, diepe, houten graanschop) zaad (= rogge) dient te worden
bezaaid. In de omstreken van Deutekom (Doetinchem) komt dat overeen met een
hectare, maar in Ruurlo schijnt de grond droger te zijn, zodat men daar minder dicht
moet zaaien, en dus minder zaad kwijt kan op 1 ha land. De vaststaande vlaktemaat
wordt daarom gecombineerd met een veranderlijke inhoudsmaat - vier of vijf schepels
zaad - maar het resultaat wordt wel als een en dezelfde vlaktemaat gebruikt, dus als
1 ha, voor zover mij bekend zelfs ook in een meervoudsvorm.
Het metrieke stelsel is dus nog niet overal gangbaar! Ik koop ook nog steeds tweeen drieduims spijkers, en de slaggaard (peilstok) is nog altijd in voeten verdeeld, al
zegt Van Dale dat de onderverdeling in lengtes van twee decimeter is aangegeven.
Maar drie voet is nog altijd (ongeveer) een meter. En de gepeilde waterdiepte werd
(althans in mijn jeugd) in voeten uitgezongen, zodat de schipper het goed kon horen!

Jongens
Mevr. mr. F.J. Houwing - Leiden
Met volledige instemming las ik het stukje Man van A.W. van der Kooij uit
Spijkenisse in Onze Taal 2/3, blz. 31.
Mij schiet te binnen hoe ik, en met mij zeker nog anderen, vaak de groet bezig
Dag jongens of Jongens tot morgen, wanneer ik een groepje secretaresses op kantoor
verlaat.
Discriminatie van het vrouwelijk geslacht? Dat niet. De term jongens gaat mij
alleen beter af dan te zeggen Dag meisjes.
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Spelengspeesjaliste
Georges Scherps - Mechelen
Iedereen heeft wel eens moeilijkheden met de functies van zijn eigen lichaam, en
velen van ons krijgen wel eens met het gerecht te maken. In zulke omstandigheden
vinden we het heel normaal een beroep te doen op een specialist: een dokter, een
advocaat. Maar als er sprake is van spelling, meent iederéén specialist te zijn.
De periode van de vorige spellingwijziging, die resulteerde in het Groene Boekje,
heb ik meegemaakt als jonge germanist, en ik herinner mij nog goed wat voor een
onzin veel mensen toen gespuid hebben, zelfs mensen die op andere gebieden blijk
gaven van nuchter, wetenschappelijk denken. Nu begint dat geleuter opnieuw:
nauwelijks heeft de Taalunie aan J. de Rooij opdracht gegeven even het terrein te
verkennen, of de ‘specialisten’ klimmen in het zadel, klaar voor de strijd.
We kunnen weer de twee uiterste stellingen verwachten. Aan de ene kant de
conservatieven: handen af van onze spelling, want als we die wijzigen, verminken
we onze taal; en aan de andere kant de radicalen: we moeten anders over onze spelling
gaan denken en we moeten maar schrijven wat we horen, à la J.L. Rijsdijk (Onze
Taal nummer 2/3, 1987, blz. 32): mem bet, ik cha, ik hep twee honde en nege kate.
Mochten al die schoenmakers nu toch maar eens bij hun leest blijven! Grote talen
als het Engels en het Frans schijnen geen last te hebben van die spellingkriebels waar
wij om de dertig jaar door geteisterd worden. En de Engelsen en de Fransen begrijpen
elkaar ook als zij schrijven, en of zij meer fouten maken dan wij valt nog te bewijzen.
Maar als wij zo nodig weer eens met onze spelling moeten gaan knoeien, laten we
dan haar lot in handen leggen van een beperkte groep docenten (van onderwijzers
tot professoren, maar vooral onderwijzers) en taalkundigen, en laten we dan stilletjes
gaan zitten bidden.

Gekheid, gekte, gekkisme
F. Mars - Den Bosch
Nog niet zo heel lang is het woord gekte in gebruik. Op grond van mijn gegevens
vermoed ik sinds 1980. Het voorbeeld dat NN (= Van Dale Groot woordenboek
hedendaags Nederlands) geeft, dateert van december 1982 (‘een aan de gekte
grenzende neiging om namen te onthouden’).
Dat het woord gekte is ontstaan, is niet zo vreemd. Naast het dom-zijn, het goed-zijn
en het braaf-zijn bestonden de woorden domheid, goedheid en braafheid. Zo hadden
we naast gek ook gekheid, maar dat week af in betekenis, want het duidde niet het
gek-zijn aan, maar een grapje. En ook met gekkigheid bedoelde men alleen maar een
dwaze manier van doen.
Er bestond dus behoefte aan een ander ‘abstract’ woord naast het bijvoeglijk
naamwoord gek. Eigenlijk vrij laat ontstond gekte (vergelijk: kalmte, zwakte), te
vertalen als ‘een steekje los hebben’, mafheid. Voor echte krankzinnigheid zal men
het niet gebruiken, geloof ik. Hoewel...: W. de Graaf, een ontwikkelingspsycholoog,
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schreef in de Volkskrant (6 april 1985): Gekte is altijd meer dan een zorg- of
voorzieningsprobleem.’
In het Brabants Dagblad trof ik deze krantekop aan: ‘de goddelijke gekte van Hans
Vlek’. In de Volkskrant: ‘Sir Anthony Parsons (...) schreef dat hij nooit in de gekte
van de kolonel (Lawrence) heeft willen geloven.’ En ernstiger: ‘de gekte van de
kernwapenwedloop’. (Volkskrant 31 oktober 1985) En iedereen heeft wel andere
voorbeelden gehoord of gelezen.
Als een woord ingeburgerd is, komen er ook samenstellingen van. In de Volkskrant
van 11 januari 1986 las ik: ‘Welke politieke partij laat zich op dit moment niet door
deze informatiegekte aansteken?’
Een nog nieuwere vondst bij ‘gek’ (namelijk gekkisme) is te vinden in het volgende
citaat uit de Volkskrant van 18 april 1986. Het gaat over leraren die alleen hun eigen
vak zien: ‘Dat is het vakkengekkisme ten top.’
Ongeveer gelijktijdig met gekte ontstond de uitdrukking ‘Dat is van de gekke(n)!’
of: ‘Het is van de gekke(n), dat...’ Op 2 oktober 1985 gebruikte het PvdA-lid mevr.
Muller, de twee neologismen bijna in één adem: ‘Het is de gekte ten top...’ Pauze.
‘'t Is van de gekke, dat...’ In deze uitdrukking gebruiken sommigen van de en anderen
van den. Het laatste kan met meer emfase uitgesproken worden.
Er kan ook sprake zijn van analogie naar oude voorbeelden als ‘hij houdt zich van
den domme’. (Van Dale 1976) C.I. Dessaur zag er een meervoud in. Ze schreef in
de Volkskrant van 14 januari 1986: ‘... maar volgens mij is het in geen land zo van
de gekken als in Nederland’.
Ten slotte fungeert gek (te gek!) ook in de modetaal van na 1980. ‘Die
tentoonstelling is te gek, hè!’ Hier vertegenwoordigt te gek het emotionele summum
van een positieve waardering (= prachtig!).
Conclusie: het is geen van alle te gek om los te lopen, want het gaat om een
goedaardige gekte, waarvan men echter steeds vaker getuige is.
De redactie vermoedt dat de juiste schrijfwijze van de gekken is, zoals die ook in het
woordenboek van Koenen vermeld staat. Doordat in ABN de slot-n niet hoorbaar is,
vindt ook de versie zonder -n ingang (Van Dale 1984: van de gekke).
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ParlemenTaal
C.A. van Beurden en L.J.M. Rutten - parlementsstenografen
Lompe vlegel
Van oudsher heeft in het Nederlandse parlement de opvatting op de voorgrond gestaan
dat de vrijheid van het woord geenszins zo ver dient te gaan, dat ze een onbeperkte
vrijheid voor een afgevaardigde zou betekenen om maar alles te zeggen wat hem/haar
voor de mond komt. Met andere woorden: kamerleden zijn allerminst vrij om naar
willekeur tot eventueel hoogst onbetamelijke uitdrukkingen over te gaan. Het is de
taak van de voorzitter om der wille van de waardigheid en het gezag van het
parlement, tegen uitwassen op te treden.
Het beledigen is zo oud als de mensheid zelve. Beledigingen hebben in de politiek
een andere betekenis dan in ons gewone dagelijks leven. Ze hebben een meer zakelijk
karakter en zijn vaak subtieler. Het valt wat dit betreft - in tegenstelling tot
bijvoorbeeld het Engelse parlement - op het Binnenhof nogal mee. Slechts zelden
ziet men in de Handelingen de beroemde zin opgenomen In de voorgaande zin heeft
de spreker een door de voorzitter ontoelaatbaar geacht woord door een ander
vervangen. of de zin Na deze zin is een door de voorzitter ontoelaatbaar geacht
gedeelte geschrapt. Een lijk heet dat in vakjargon. Hoewel het is gezegd, vindt men
bijvoorbeeld niet in de Handelingen terug dat een lid eens een medelid aanduidde
als dat beer, en de voorzitter (niet de huidige) daarop aanstonds zeer geestig reageerde
met te zeggen dat heer in het Nederlands nog steeds mannelijk is. Schrapping vond
ook plaats in het geval dat een lid, na te hebben gezegd dat hij een medelid te grazen
wilde nemen, zich aldus verweerde: ‘Het is hier zo'n agrarisch onderwerp en ik dacht:
dan mag dat wel.’
Als een lid zich beledigd voelt door een medelid, kan hij aan de voorzitter het woord
vragen wegens een persoonlijk feit. Ook dit komt zeer zelden voor. Interessant is de
vermoedelijke oorsprong van dit parlementaire begrip. Uit De vermakelijke
spraakkunst van Jacob van Lennep, uitgegeven in 1865, blijkt dat de Tweede Kamer
- waarschijnlijk onder het tweede ministerie-Thorbecke - bij de samenstelling van
het Reglement van orde de keuze had uit personeel en persoonlijk. Citaat:
‘Je bent een lompe vlegel, meneer!
Je bent een ezel, meneer!
Je bent een vagebond, meneer!
Dat is nu wat men personeel of persoonlijk noemt, welk laatste woord boven het
andere bekrachtigd is door het Reglement van Orde der Tweede Kamer, de leden
van welke Kamer ook wel eens over persoonlijke feiten spreken en elkander
onaangename dingen zeggen, echter niet in het bovengenoemde
koffiehuis-nederduitsch, maar in parlementair-nederduitsch, 't welk een onderdeel
is van het voorzangers-nederduitsch.’
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Van Lennep zal niet hebben vermoed, dat zo'n 120 jaar later een kamervoorzitter het
woord liegen liet vervangen door de parlementair toelaatbare uitdrukking bezijden
de waarheid spreken!

... en behoudt het goede!
In parlementaire taal heeft de omschrijving met bestaande woorden plaats gemaakt
voor de vorming van nieuwe woorden om in begrippen te kunnen spreken. Zo spreekt
men niet meer over het maken (de vorming) van een plan maar over de planvorming,
noch over de procedure om te komen tot de vaststelling van een plan (de procedure
voor een plan) maar over de planprocedure, evenmin over de structuur van een plan
maar over de planstructuur. De planologie heeft ons trouwens al aan veel nieuwe
woorden geholpen. In een vorig artikel wezen wij reeds op samentrekkingen als
basisschoolboventalligen en probleemcumulatiegebiedenbeleid. Wij weten niet of
al eens een taalkundig onderzoek is gedaan naar de oorzaken van dit verschijnsel.
Het zal wel, want wij zijn kennelijk dol op onderzoek. Weet u wat je met onderzoek
allemaal kunt doen? Volgens de Handelingen heel veel. Een greep:
De onderzoekscommissie krijgt een onderzoeksopdracht en brengt over het
onderzoeksresultaat een onderzoeksrapport dan wel een onderzoeksverslag uit. Daarin
zijn natuurlijk vermeld het onderzoekskader, het onderzoeksbeleid, de
onderzoekstaken, de onderzoeksopzet, het onderzoeksschema, het onderzoeksplan
dan wel de onderzoeksplanning, het onderzoeksgebied, de onderzoeksvarianten, de
onderzoeksprioriteiten en de onderzoeksevaluatie van het onderzoeksteam, dat moest
werken met de onderzoeksgelden die volgens het onderzoeksbudget beschikbaar
waren. Zo komt men tot het onderzoeksresultaat van het behoefte-onderzoek, het
opinie-onderzoek, het raamonderzoek of het veld-onderzoek. Fout is het allemaal
niet, maar het geeft Van Dale weer een hoop werk.

Uitspraken van de maand
* Dat image moeten wij ophangen aan beide kanten van de medaille.
* In dit stuk regent het woord ‘onaanvaardbaar’ ons tegemoet.
* Zo'n kostenplaatje kon nog wel eens op verschillende manieren een staartje
krijgen.

De plekgekte
J. van Zijst - Barendrecht
Velen lijken momenteel door een vreemde manie te worden beheerst, de plekgekte.
Het woord plek wordt voortdurend daar gebruikt waar men normaal het woord plaats
zou verwachten. Een bloemlezing: plek zat; hij eindigde op de eerste plek; hij is niet
op zijn plek; onvoldoende parkeerplek; op zijn plek zetten; plekken in de wet; er
moeten meer speelplekken komen. Een uitzondering vormt het woord werkplek,
waarvan men kan zeggen dat het in een behoefte voorziet naast het woord werkplaats.
Ter plekke echter, vroeger een speelse variant, is tegenwoordig ook al afgekloven.
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Wat een eenheidsworst maakt men door dit modieuze gedoe toch van het
Nederlands! Wie zich wil onderscheiden, bezige het woord plaats: hij zal opvallen
door origineel taalgebruik!
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Stelling
Nog voor de eeuwwisseling zal de afkorting PC (van: personal computer) net zo
ingeburgerd zijn als WC. Proefschrift van G. Greeuw, Rijksuniversiteit Groningen,
maart 1984.

Tekstverwerkers en controle van de Nederlandse spelling
Henk Boeke - tekstschrijver en taalkundige, Amsterdam
Tekstverwerkers zijn geen taalverwerkers. Het zijn in de eerste plaats programma's
om de opmaak van een tekst te manipuleren. Toch kunnen de meeste pakketten voor
tekstverwerking wel enige hulp bieden bij het schrijven zelf, en wel bij het controleren
van de spelling en het geven van suggesties voor synoniemen. In dit artikel geef ik
een overzicht van de stand van zaken voor het Nederlands. Het zal daarbij alleen
over spellingcontrole gaan, want programmatuur met bruikbare Nederlandse
synoniemenlijsten is nog niet te koop.
Het principe van automatische spellingcontrole is simpel. Het
tekstverwerkingsprogramma leest de ingevoerde tekst woord voor woord. Elk gelezen
woord wordt vergeleken met een ingebouwde woordenlijst, en als een woord niet in
de lijst staat, maakt het programma ons daarop attent. De kans is groot dat het in zo'n
geval om een spelfout gaat: bijvoorbeeld bij allinea of onmiddelijk, woorden die als
het goed is niet in de lijst staan. Maar voor hetzelfde geld ontbreekt het woord
toevallig aan de lijst. Bijvoorbeeld omdat het een naam is, of een buitenissige term.
Het programma zal er dan ten onrechte van uitgaan dat er sprake is van een spelfout.

Beperking door ontleding
Woorden hoeven trouwens niet eens zo vreselijk exotisch te zijn, om toch te kunnen
ontbreken. De woordenlijst moet immers veel méér bevatten dan alleen de woorden
uit een woordenboek (de zogenaamde lemma's). Ook alle afgeleide vormen moeten
aanwezig zijn. Dus niet alleen de lemma's aap en aangeven, maar ook apen, aapje,
aapjes, aangeef aangeeft, aangaf aangaven, aangegeven.
Om te voorkomen dat een woordenlijst gigantische afmetingen krijgt, zal een
fabrikant er alleen woorden instoppen die met enige regelmaat in geschreven
Nederlands voorkomen. Een gewoon Nederlands woord als aapje zal daarom toch
vaak ontbreken. Tenzij er in het spellingprogramma regels voor woordontleding zijn
ingebouwd, die bijvoorbeeld eerst alle verklein-woordsvormen als -je, -kje, -tje en
-pje van een gelezen woord verwijderen voordat het in de lijst wordt opgezocht.
De kwaliteit van een computerprogramma voor spellingcontrole valt of staat met
de kwaliteit van de bijbehorende woordenlijst. Ten eerste moet de lijst groot genoeg
zijn: voor het Nederlands minimaal 50.000 à 60.000 frequente woordvormen, maar
liever nog veel meer. Ten tweede moet ze op een handige manier gecodeerd zijn,
zodat de omvang kleiner wordt en de snelheid waarmee het woord wordt opgezocht,
groter.
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Omdat een woordenlijst gecodeerd en gesorteerd moet worden, is het bij sommige
programma's niet mogelijk om zelf woorden aan de lijst toe te voegen. Zonder die
mogelijkheid is een programma voor spellingcontrole praktisch onbruikbaar.
Het Nederlands is - net als het Duits - een taal waarin het mogelijk is om nieuwe
woorden te maken uit bestaande woorden. In een taal als het Engels kan dat niet.
Van lever en worst kunnen we leverworst maken en van slager plus worst kunnen
we slagersworst maken.
Omdat het mogelijk is om steeds weer nieuwe woorden te maken, zal een
woordenlijst voor spellingcontrole nooit volledig kunnen zijn. Op zichzelf is dat
helemaal niet erg, mits die woordenlijst op dezelfde manier samengesteld wordt als
de woordenlijst in ons hoofd; een lijst van mogelijke onderdelen van woorden in
plaats van echte woorden, dus alleen lever en worst, en niet leverworst. Wanneer
dan bovendien het achtervoegsel -en in de lijst wordt opgenomen, krijgen we meteen
de meervouden erbij. Natuurlijk moet er dan in het bijbehorende spellingprogramma
gezorgd worden voor de nodige regels die de losse onderdelen met elkaar kunnen
combineren.

Wat wel en wat niet kan
Wat zijn nu de mogelijkheden en onmogelijkheden van een programma voor
spellingcontrole? Onmogelijk is in ieder geval het controleren van
werkwoordsvormen. Een zin als Hij word rijk zal altijd door het net glippen, omdat
word een bestaande woordvorm is in combinatie met ik. Om ook de d's en t's te
kunnen controleren, moet het spellingprogramma kunnen ontleden. Maar zover zijn
we nog lang niet. De ontleedprogramma's die momenteel in ruwe vorm beschikbaar
zijn, doen een hele nacht over het ontleden van één bladzijde tekst.
Ook is het natuurlijk onmogelijk om het programma iets zinnigs te laten zeggen
over woorden die fout zijn omdat de schrijver een ander woord schreef dan hij
bedoelde. Bijvoorbeeld: Wie een uil graaft voor een ander... Dat de uil hier een kuil
moet zijn, is een probleem dat lijkt op het werkwoordenprobleem. In beide gevallen
speelt het zinsverband een rol, maar bij de uil en de kuil moet het programma
bovendien nog begrijpen wat de betekenis van de zin is. Dit laatste soort problemen
is onderwerp van het onderzoek naar kunstmatige intelligentie. De resultaten zijn
voorlopig nog heel mager.
Wat wèl mogelijk is, is het geven van alternatieven bij woorden die het programma
niet herkent. Programma's die dit kunnen, geven een lijstje op het scherm met woorden
die lijken op dat woord. Met één toetsaanslag kan de gebruiker opdracht geven om
een fout woord door een van de alternatieven te vervangen.
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Hoe komt het programma aan die alternatieven? Eén systeem maakt gebruik van
fonematisering: het omzetten van lettertekens naar klank. Deze techniek wordt
bijvoorbeeld gebruikt voor het bouwen van voorleesmachines.
Wat gebeurt er bij fonematisering, wanneer we een spelfout als onmidelijk maken?
Eerst bepaalt het programma wat de bijbehorende klank is. Dat wordt iets als
ommiduluk. Daarna zoekt het programma in de woordenlijst naar woorden die ook
als ommiduluk klinken, en vindt dan het correcte onmiddellijk.

Minimale eisen
Er zijn op dit moment drie pakketten te koop met de mogelijkheid om Nederlandse
teksten op spelling te controleren. Dat zijn: DisplayWrite3, WordLord en WordPerfect.
Deze programma's voldoen alle drie aan de normale eisen voor een ingebouwde
spellingcontroleur:
- de woordenlijsten bevatten meer dan 60.000 woordvormen;
- er kunnen woorden toegevoegd worden aan de hoofdwoordenlijst (eventueel via
een supplement);
- er worden suggesties gegeven voor alternatieven bij de constatering van een
vermoedelijke spelfout;
- suggesties voor alternatieven zijn snel en eenvoudig over te brengen van venster
naar tekst;
- controle vindt plaats met grote snelheid.
Opvallend is dat alle pakketten problemen hebben met een fout gespelde eerste letter
van een woord. Ook WordPerfect, dat expliciet zegt op klank te zoeken. Wanneer
we bijvoorbeeld per ongeluk censueel in plaats van sensueel getypt hebben, is geen
van de programma's in staat om de juiste suggestie te doen.
Verder heeft elk programma zijn eigen extra's, die we bij de spellingcontrole
cadeau krijgen. Sommige programma's controleren bijvoorbeeld ook op dubbele
woorden, zodat een typefout als De de raad ging akkoord eruit gehaald wordt. Een
ander extra is de mogelijkheid om een gedeelte van de tekst af te schermen voor
spellingcontrole; dit is onder meer handig wanneer er een buitenlands citaat in de
tekst staat.
Al met al is de kwaliteit van de beschikbare spellingcontroleurs bevredigend, maar
er zijn voor de toekomst nog twee belangrijke stappen te nemen. De woordenlijsten
zullen meer uit woordonderdelen opgebouwd moeten worden, om recht te doen aan
de bijzondere eigenschap van het Nederlands dat we steeds nieuwe woorden uit
bestaande bouwstenen kunnen vormen. Daarnaast zal er op den duur toch zeker aan
grammaticale spellingcontrole gedaan moeten worden. Mijn schatting is dat in 1988
de eerste grammaticale spellingcontroleur te koop zal zijn.

Het haar
Nico Spilt - Utrecht
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1. Het uitgeversconcern Elsevier heeft via haar Amerikaanse dochter de uitgeverij
CDA Investment Technologies te Silver Spring (Maryland) in de Verenigde Staten
gekocht.
2. Begin september verliet het Westduitse onderzoeksschip Polarstern Bremerhaven
voor haar vierde expeditie in het Zuidpoolgebied.
3. Toen het bestuur van de Groningse stichting Blijf van m'n Lijf eind oktober
bekendmaakte dat zij zich niet langer verantwoordelijk wenste te stellen voor de
opvang van mishandelde vrouwen...
4. Het Simplisties Verbond dankt haar leden...
5. Dalurengezin, v. (m.)
Vijf citaten waar iets mee aan de hand is, voorbeelden van de niet uit te roeien
haarziekte: onzijdige woorden die een vrouwelijk sausje overgoten krijgen.
De eerste twee citaten komen uit de Volkskrant van 11 januari 1986. Geen slechte
krant, maar soms wel een beetje slordig in haar taalgebruik. Deze vrij opzichtige fout
kom ik regelmatig tegen, al is het na het toezenden van enige knipsels wel wat minder
aan het worden.
Voorbeeld 3 komt uit een artikel in Vrij Nederland over ‘Blijf-huizen’. Omdat de
(vrouwelijke) redacteur het woord zij heeft laten cursiveren, kan hier geen sprake
zijn van een onbewust gemaakte fout. Wellicht heeft zij geredeneerd dat het bestuur
van een Blijf-huis een vrouwenaangelegenheid is, zodat het woordgeslacht dezelfde
behandeling moet ondergaan als in ‘het meisje zocht haar moeder op in het Blijf-huis’.
Voorbeeld 4 is een citaat van Koot en Bie, uitgesproken in een nog niet zo lang
geleden herhaalde TV-uitzending. Deze erkende woordkunstenaars mogen met de
Nederlandse taal doen wat ze willen (‘ik heb griep en knoflook gegeten’), dus de
feminisering van het Verbond zal ongetwijfeld een bedoeling hebben. Overigens
hadden de heren het onlangs ook over het CDA en haar programma. De nummers 1
en 2 zijn voorbeelden van slordigheden, ontstaan onder tijdsdruk bij het maken van
een dagblad.
De nummers 3 en 4 zijn twijfelgevallen: de auteurs zouden hierbij een speciale
bedoeling gehad kunnen hebben. Blijft 5 over. Dit is een ernstig geval, omdat het
een lemma uit de dikke Van Dale betreft. Zodra een gezin een dalurenkaart aanschaft,
verandert plotseling het woordgeslacht van onzijdig in vrouwelijk (mag ook
mannelijk). Dit lijkt me erg onwaarschijnlijk, en gelukkig is het ook niet de echte
Van Dale, maar een pagina uit dat boek die door het reclamebureau van de NS is
omgetoverd tot affiche. Een affiche dat kennelijk niet gelezen is door de heer
Heestermans, redacteur van de Van Dale, toen hij op het perron poseerde voor de
fotograaf van ‘Tussen de Rails’. Anders had hij vast wel om een zwart balkje voor
zijn ogen gevraagd.
Op 24 februari 1986 luisterde ik naar het radioprogramma ‘Wat een taal’. Hierin
werd een journalist aan de kaak gesteld die in de kop van een interview met de heer
Renkema het woord ‘taal’ van zijn geslacht ontdeed: ‘taal... het blijft moeilijk’. Hoe
die kop precies luidde, weet ik niet meer, want ik was met mijn gedachten nog steeds
bij het vorige onderdeel van dat programma. Hierin mocht een mevrouw minutenlang
praten over Frankrijk dat trots is op haar taal, en over het Frans en haar betekenis.
(‘Wat een taal’, elke maandag om 17.00 uur op Radio 5. Een aardig
NOS-programma met soms verbijsteringwekkende praatjes.)
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Stelling
De tijdsbesparing die het gebruik van tekstverwerkers oplevert dient voor een deel
besteed te worden aan het corrigeren van onjuist geprinte eenheden.
Proefschrift van J. Pen, Rijksuniversiteit Groningen, juni 1986.

Beslist de computerindustrie over onze spelling?
Jan Weitjens - Rotterdam
In mei 1986 maakte Arno Schrauwers bezwaren tegen de ‘veramerikaansing van
onze taal’. Hij wijst vooral op de wereld van de elektronica.
Nu is het niet alleen een soort luiheid waardoor men al te gemakkelijk en nodeloos
vreemde woorden overneemt. Tot op zekere hoogte is zoiets door de eeuwen heen
gebeurd. Alleen het tempo is op het ogenblik wel schrikbarend hoog. Maar naast die
luiheid speelt een andere factor een rol: een algemene onverschilligheid tegenover
de eigen taal.
Ik kwam op die gedachte, toen Robert-Henk Zuidinga in de Volkskrant wees op
zonderlinge spellinggewoonten bij de NOS. Ik ben er toen ook scherper op gaan
letten. In ondertitelingen en in het nieuws voor doven en slechthorenden komen
allerlei koppeltekens voor op plekken waar ze helemaal niet thuishoren. Dat
bemoeilijkt het vlotte lezen. Of denkt men bij de NOS misschien dat doven alleen
op het kinderniveau van Ot en Sien kunnen lezen? Dit teveel aan koppeltekens wordt
dan ‘goedgemaakt’ door andere zaken weg te laten. Trema's en andere leestekens
schijnen uit de lettervoorraad verwijderd te zijn. Op die manier vergemakkelijkt de
NOS geenszins het lezen voor hen die erop aangewezen zijn.

De computer de schuld?
Men zal wel beweren ‘het ligt aan de computer’. Onzin natuurlijk. De computer is
een middel, dat mensen gemaakt hebben en dat mensen gebruiken. De fout ligt niet
bij het instrument, maar bij de mensen.
Ik weet niet welke computer de NOS gebruikt. Ik neem aan dat een dergelijk
bedrijf over voldoende financiële middelen zal beschikken om een goede te kopen.
Maar we zien hetzelfde verschijnsel vaak genoeg ook in lectuur en correspondentie
die met tekstverwerkers is gemaakt. Bij de gemiddelde huiscomputer is het al heel
verklaarbaar. Een computer doet niets uit zichzelf; er moet een programma worden
ingevoerd. Voor tekstverwerking bestaan een aantal programma's, waarvan WordStar
het meest populair blijft.
In dat programma, waar ik zelf ook met plezier gebruik van maak, bestaat de
mogelijkheid om met een enigszins ingewikkelde handeling toch leestekens op papier
te krijgen. Je moet bijvoorbeeld tegelijk met een CTRL-toets achtereenvolgens de
letters P en H intoetsen, vervolgens tegelijk de CTRL-toets en het vraagteken, en er
dan aan denken een spatie open te laten. Bij andere leestekens moet juist weer geen
spatie overblijven. Of je het goed gedaan hebt, blijkt pas bij het printen. Het is te
begrijpen dat men, als men het zo nauw niet neemt met dit spellingonderdeel, het er
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maar bij laat zitten. Steeds vaker krijg je dan ook brieven, reclameteksten en
rekeningen, waarin de Nederlandse spelling al is veranderd om redenen van
gemakzucht en het ondoordacht gebruik van de tekstverwerker!
Men kan zich afvragen waarom een toetsenbord van een computer niet dezelfde
mogelijkheden kan bieden als een doodgewone ouderwetse schrijfmachine. Technici
die geen kwaad woord over de computer willen horen, beweren dat het technisch
niet anders kan. Verdiep je je er wat meer in, dan ontdek je al gauw, dat de gewenste
tekens juist heel goed geplaatst kunnen worden. Men kan bijvoorbeeld een aantal
extra functietoetsen aanbrengen, zelfs op de plaatsen waar op een gewone
schrijfmachine de ‘dode tekens’ zijn geplaatst. Die toetsen kunnen dan zo
geprogrammeerd worden door middel van het tekstverwerkingsprogramma, dat ze
voortaan automatisch, als vanouds, werken. Mocht men dat niet willen, dan zou de
gebruiker dezelfde toetsen ook voor iets anders kunnen programmeren. Een paar
functietoetsen extra maakt het geheel natuurlijk iets duurder, maar op het totaalbedrag
kan dat niet zo heel veel schelen. Voorwaarde is dat voldoende klanten lastig genoeg
zijn.

Amerikaanse hegemonie
Natuurlijk is het niet zo eenvoudig als ik het nu stel. Er is een grote concurrentie in
de computerindustrie. Naast Japan is het vooral Amerika dat de toon aangeeft. In het
Engels, dat ook in de Verenigde Staten geschreven wordt, zijn trema's en accenten
niet nodig. Op Amerikaanse toetsenborden zijn ze dus niet aangebracht. Europese
fabrikanten kopen die toetsenborden in Amerika zonder verdere eisen te (durven)
stellen. Ofschoon deze tekens in de meeste Europese talen noodzakelijk zijn, dwingt
de computerindustrie de Europeanen om in dit opzicht slordig met hun spelling om
te gaan. Laat ze toch Engels schrijven!
De invloed van deze veramerikaanste spelling, als gevolg van onnadenkend en slordig
computergebruik, werkt intussen al verder door. Er komen nu steeds meer
elektronische schrijfmachines in de handel waarop de zogenaamde dode tekens
evenmin voorkomen. Niet de wens van de gebruikers, niet het werk van taalkundigen,
niet maatregelen van de overheid, maar de industrie maakt uit hoe we onze taal dienen
te spellen. Of liever: niet de industrie, maar de gemakzucht van de doorsnee gebruiker
die het allemaal maar aanvaardt, die te lui is om eisen te stellen, die het te lastig vindt
om te protesteren. Maar dat het technisch niet anders kan, is baarlijke nonsens.
Er is niets op tegen, de computer op scholen - zelfs op basisscholen - in te voeren.
Kinderen leren heel gemakkelijk, en zij zullen leven in de informatiemaatschappij,
waar ze zulke apparatuur moeten kunnen bedienen. Toch gaat die invoering om
verschillende redenen overhaast. Wat ons probleempje betreft: je kunt van kinderen
niet verwachten dat zij ingewikkelde manipulaties onder de knie krijgen om leestekens
te kunnen aanbrengen. Ze zullen dus dit deel van de spelling van meet af aan verkeerd
aanleren. En
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dat terwijl het, zoals hierboven aangetoond, technisch best mogelijk is om een betere
oplossing te ontwerpen. Wanneer op deze manier een nationale onderneming met
geld van de subsidiegever in het onderwijs nieuwe kansen krijgt, zou die zelfde
subsidiegever best vooraf eisen hebben kunnen stellen. Hij zou het alsnog kunnen
doen.
Het is onzin je te verzetten tegen boeiende nieuwe en nuttige technische
ontwikkelingen. Maar ik vind het triest als mensen de technische hulpmiddelen niet
meer de baas kunnen blijven, en als zij zich laten overbluffen door technici, die van
hun deskundigheid misbruik maken tegenover een voorlopig te goedgelovig publiek.
Maar het meest treurige vind ik dat wij met zijn allen alles maar slikken, in plaats
van bij de fabrikanten, ontwerpers en overheid te protesteren en eisen te stellen.
Minstens kan men brieven die van belang zijn voor degene die ze verzond, terugsturen,
als ze, kennelijk alleen maar door ondoordacht gebruik van de tekstverwerker,
stelselmatig slordig zijn in de Nederlandse spelling.
De veramerikaansing van onze taal, waarover in het vorige meinummer geklaagd
werd, hoeft geen doem te zijn. We zijn er zelf bij. Zeker waar de computerindustrie
tot nu toe straffeloos haar eigen gang gaat. Zij kan hierin slagen, mede doordat mensen
wel klagen over taalverloedering, maar sommige machten van onze hedendaagse
wereld klakkeloos aanvaarden. Toch luiheid?

Van Woord tot Woord
Een dag in mei
Marlies Philippa
Een doodgewone dag in mei. Het begint al wat te lenten, maar verder is er niets
bijzonders. En ook mijn eten op deze dag is niet spectaculair. Niets exotisch. Heel
vaderlands eigenlijk. 's Morgens begin ik met een kopje thee en een beschuitje met
jam. Een licht, maar wel Nederlands ontbijt, zou je zo denken. Toch komt het woord
thee uit het Chinees en is jam puur Engels. Beschuit is een verbastering van het
Franse biscuit. Bis betekent tweemaal en cuit ‘gekookt’ of ‘gebakken’. Beschuit is
een dubbelgebakken produkt.
Enkele uren later drink ik koffie met wat suiker, en vanwege het mooie weer
trakteer ik mijzelf op een taartje. Zowel koffie als suiker zijn van Arabische oorsprong
en het woord taart hebben we uit het Frans.
Vervolgens komt de lunch. Lunch (Engels) heet dat tegenwoordig. De term
middageten is wat buiten gebruik geraakt, sinds er - in de steden althans - tussen de
middag niet meer warm gegeten wordt. De lunch gebruik ik buitenshuis. Ik aarzel
wat tussen een kroket en een omelet (beide Frans), maar neem ten slotte een broodje
ros. Roastbeef is ontleend aan het Engels. Het betekende oorspronkelijk ‘geroosterd
rundvlees’. Beef komt van het Franse boeuf.
De helft van de dag is al verstreken, en ondanks mijn bedoeling om alles zo gewoon
mogelijk te houden, blijk ik uitsluitend buitenlandse dranken en gerechten te hebben
genuttigd. Schitterend is dat. Niet dat het allemaal uit het buitenland komt, maar wel
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dat we al deze etenswaren zo prachtig in onze cultuur hebben ingelijfd, dat ze helemaal
eigen zijn geworden. Hetzelfde geldt voor de benamingen van deze waren. We mogen
er trots op zijn een taal te bezitten die zo flexibel is. Tal van woorden worden
overgenomen en na verloop van tijd zijn ze volkomen ingepast in ons systeem.
Ontlening betekent vaak taalverrijking. Thee, beschuit, koffie en rosbief zijn goede
Nederlandse woorden geworden. Kelder, kamer, muur en venster (ontleningen aan
het Latijn) trouwens ook.
Jam, lunch, kroket en omelet zijn nog duidelijk als vreemd herkenbaar. Maar kroket
en omelet zijn in hun spelling al aangepast en ‘sjem’ en ‘luns’ in hun uitspraak.
Inmiddels is de tijd voor het avondeten, het diner, aangebroken. Ik neem soep vooraf.
Het Nederlandse woord zou sop moeten zijn. De vorm soep komt uit het Frans
(soupe). Dan het hoofdgerecht. Wat is er Hollandser dan vlees, aardappelen, groenten
en jus? Als vlees kies ik biefstuk. De patatten neem ik gekookt; niet gebakken of
gefrituurd, want dan gaat het effect van de jus teloor. Ik eet er sla bij; met uitjes,
tomaten en komkommer. En natuurlijk een paar glazen rode wijn.
Het woord wijn hebben we al heel vroeg aan het Latijn ontleend. De Romeinen
spraken in die tijd de v nog als een w uit. Vandaar de w in wijn!
Maar ook bij de spijzen spelen weer allerlei vreemde invloeden een rol. Bij biefstuk
is er sprake van volksetymologische vervorming - evenals bij rosbief. Biefstuk komt
van het Engelse ‘beef-steak’. Beef is hierboven al besproken en steak is verwant aan
het Nederlandse werkwoord steken: ‘aan het spit steken’. Aardappel is een zuiver
Nederlands woord, maar het is de naam van een vrij jong produkt. Pas in 1565 werd
deze ‘groente’ in Europa bekend. Daarvóór duidde ‘aardappel’ andere gewassen aan.
Het woord patat is van Zuidamerikaanse inheemse oorsprong.
De patatten eet ik dus gekookt om de jus tot zijn recht te laten komen. De ‘sju’!
Frans natuurlijk, hoe Nederlands de bereiding dan ook mag zijn. Of neemt u liever
saus? Alweer Frans. Afkomstig van het Latijnse salsa ‘gezouten bouillon’.
Sla heeft ook met zout te maken. Sal is ‘zout’ en het Provençaalse woord salada
(waar ons salade en sla vandaan komen) betekende ‘gezouten spijs’. Bij de sla deed
ik ui, tomaten en komkommer. Ui en ajuin gaan beide terug op het Latijnse unio.
Tomaat op het Mexicaanse tomatl. Het Latijnse woord cucumis vormt de grondslag
van onze komkommer.
Het toetje. Fruit maar! Fructus. Ook al weer Latijn. Het schemert en de lente is
nauwelijks meer voelbaar. Ook deze ordinaire dag was weer buitengewoon.
Nederlands, maar o zo bijzonder.
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[Disussie over Friese namen]
In het najaar van 1986 woedde er een korte discussie over de namen van Friese
dorpen en steden. Aanleiding was het voornemen van het gemeentebestuur van
Tietjerksteradeel om voortaan als officiële naam alleen de Friese naam voor te
schrijven. Het voorstel werd niet overal even enthousiast ontvangen. Op verzoek van
de redactie geven twee deskundigen hun oordeel. Mevrouw dr. A. Feitsma, hoogleraar
in de Friese taal- en letterkunde, licht toe hoe verfriezing van plaatsnamen een
bijdrage kan leveren aan de versterking van het Fries als standaardtaal. Dr. B.C.
Damsteegt, emeritus hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde en destijds
voorzitter van de Woordenlijstcommissie die belast was met de regeling van de
spelling van de aardrijkskundige namen binnen Nederland, beoordeelt het voorstel
in het licht van de belangen van Nederlandstaligen. De namen van vooral de grotere
Friese steden maken naar zijn mening ook deel uit van de Nederlandse taalschat.
Redactie Onze Taal

Friese plaatsnamen: wennen aan 't gewone
Prof. dr. Tony Feitsma - hoogleraar Fries, Vrije Universiteit
Amsterdam
Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in Friesland - na een aarzelend begin in de eerste
jaren - aan straten en wegen steeds meer Friestalige namen gegeven, vooral op het
platteland. De namen van dorpen en steden werden vaak tweetalig: dat wil zeggen,
op de naamborden kwam zowel de Nederlandse als de Friese naam te staan, terwijl
de Nederlandse naam de officiële bleef, en dus gebruikt werd door overheid, PTT,
ANWB, etc.
Enkele dorpen kregen hun eigen Friese naam. Dat kon een nieuwe naam zijn (Beets
werd veranderd in Nij Beets, en een nieuw ontstaan dorp ging Kofurderrige heten)
of een al bestaande (bijvoorbeeld voor het dorp De Tike). Er zijn ook dorpen waarvan
de Friese naam niet of praktisch niet van de officiële Nederlandse verschilt, zoals
bijvoorbeeld Akkrum, Wetsens, Piaam, Wommels, Makkum, of een klein
spellingverschil heeft, zoals Holwert en Waaksens (met in het Fries resp. t in plaats
van d en ks in plaats van x). Andere verschillen wel in uitspraak maar niet in spelling,
zoals Balk, Hantum, Stiens (in het Fries uitgesproken als Bolk, Hontum, en Stiens
met de ie van hier). En verder is er een heel scala van verschillen tussen Fries en
Nederlands in dorpsnamen als Wytgaard-Wijtgaard, De Westerein-Zwaagwesteinde,
Kûkherne-Kuikhorne, Easternijtsjerk-Oosternijkerk.

Een stapje vooruit
De officiële plaatsnamen in Friesland zijn een bonte mengeling van Oudfriese,
modern-Friese en Nederlandse elementen. Die mengeling levert vormen op als
Giekerk (met het Nederlandse kerk) naast Tietjerk (met het oudere Friese tjerk). De
tj is in het Fries inmiddels een tsj geworden: in het tegenwoordige Fries is het
Gietsjerk en Tytsjerk. De Friestalige plaatsnamen zijn dus meegegaan met de
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ontwikkeling van het Fries zelf (in tegenstelling tot Groningen waar het Fries niet
meer bestaat en de Oudfriese tj zich in dergelijke gevallen heeft gehandhaafd).
Wat vorm en betekenis betreft, zijn heel veel plaatsnamen niet doorzichtig, in het
Nederlands evenmin als in het Fries. In het dagelijks leven deert ons dat niet: we
weten welke plaats we ermee bedoelen en dan doen de oorspronkelijke vorm en
betekenis er heel weinig toe. Een naam heeft een heel andere betekenis dan een
woord: hij wijst aan; hij hoeft dus ook niet ‘vertaald’ te worden. Wat de vorm van
de tegenwoordige plaatsnamen in Friesland betreft, maken we globaal gezien alleen
maar onderscheid tussen de officiële Nederlandse vorm en de Friese vorm (of vormen)
die we in het dagelijks leven gebruiken.
Wie het gebruik van het Fries wil bevorderen, zal de invoering van officiële
plaatsnamen als een stapje vooruit beschouwen. In de praktijk blijkt immers dat
mensen een naam heel vaak zo zeggen als hij geschreven staat. Friese naambordjes
van straten en plaatsen hebben op het voortbestaan van die namen in de eigen
omgeving dus een positieve invloed. Een ander punt is dat Friezen dikwijls de Friese
namen in hun omgeving wel kennen en gebruiken, maar dat ze verder afgelegen
plaatsen vaak bij de Nederlandse naam noemen. Zo wordt De Westerein tot
Zwaagwesteinde, Feinsum tot Finkum, enz. Die kwaal wordt niet verholpen door
naambordjes alleen: daarvoor is nodig dat de Friese vorm geregeld gebruikt wordt,
ook buiten de eigen omgeving. Daarom moeten de Friese namen officieel gemaakt
worden. Zonder dergelijke maatregelen zullen de Friese namen van verschillende vooral kleinere - plaatsen in Friesland in vrij hoog tempo verdwijnen.

Achterstelling verminderen
De vaak aangedragen 'compromisoplossing' van de tweetalige plaatsnaamborden is
nauwelijks een compromis te noemen: in dat geval blijft de Nederlandse naam de
officiële, en die heeft dan ook het alleenrecht in overheidsstukken, bij PTT, ANWB,
enz. Ook de Kieswet erkent alleen de officiële naam die door de gemeenteraad is
vastgesteld, zodat alleen die plaatsnaam in het kiesregister wordt geaccepteerd. Het
Fries doet op tweetalige plaatsnaamborden alleen dienst als tweede aanduiding.
Het streven naar officiële Friestalige plaatsnamen hangt samen met het taalbeleid
dat de provincie sinds de zestiger jaren voert. De provincie en de politieke partijen
in Friesland streven voor het Fries een gelijkwaardige positie na. Dat betekent echter
nog niet dat het Fries dan ook in de praktijk dezelfde mogelijkheden zou hebben als
het Nederlands. Daarvoor is de macht van het Nederlands te groot. Het gebruik van
het Nederlands wordt bevorderd door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, zoals
de toenemende invloed van de media en de centrale overheid, en de verdergaande
verschriftelijking van onze samenleving.
Wil het Fries op het bestaande niveau gehandhaafd blijven, dan zal het schriftelijk
gebruik ervan moeten toe-
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nemen. Een van de middelen die de Friese provinciale overheid gebruikt om de
positie van het Fries te versterken, is het bevorderen van het gebruik van het Fries
in de officiële sector, waar het Nederlands vanouds heel sterk domineert.

Problemen bij invoering
In sommige gevallen zullen Friese namen voor niet-Friezen wat moeilijker uit te
spreken zijn dan Nederlandse. Dat is ook maar betrekkelijk, want wie buiten zijn
Nederlands ook nog een mondjevol Engels spreekt, heeft in principe alle
moeilijkheden met de Friese plaatsnamen al gehad. Een verkeerde uitspraak is
overigens niet zo'n ramp: Levarde heeft toch nooit tot moeilijkheden geleid. Het lijkt
mij overigens niet uitgesloten dat, waar sommige niet-Friezen zich aan Friese
plaatsnamen in Friesland zullen ergeren, anderen ze juist weer karakteristieker en
dus attractiever zullen vinden dan Nederlandse.
Wat de uitvoering van de plaatsnaamverandering betreft: de keuze voor de
gebruikelijke Friestalige benaming als officiële naam verschilt in praktische
uitwerking en zakelijke gevolgen niet van andere gevallen van naamsverandering.
De Friese vorm heeft bovendien nog het voordeel dat vele 'gebruikers' hem van
tevoren al kennen, niet alleen Friezen maar ook vele ‘Frieslandkenners’. Particulieren
moeten natuurlijk alle tijd krijgen om de verandering op een moment ten uitvoer te
brengen waarop het hun financieel het best uitkomt.
Volgens de tegenstanders van Friese plaatsnamen zou de verandering iedereen op
hoge kosten jagen. Dat is niet juist. De kosten voor een gemeente die een of meer
plaatsnamen wil veranderen, betreffen vervanging van plaatsnaamborden en
aanpassing van persoonsbestanden. Plaatsnaamborden moeten, laten we zeggen om
de tien à vijftien jaar vervangen worden; dat maakt de extra kosten voor de Friese
namen lager. Als de tijd voor de vervanging van de borden samenvalt met het tijdstip
van naamsverandering, dan bedragen die extra kosten zelfs praktisch niets. Een
soortgelijke redenering geldt voor de Friese namen op de ANWB-wegwijzers. De
verandering van de persoonsbestanden hoeft bij een praktische aanpak evenmin duur
te zijn. Vergeleken met de gewone mutaties bij geboorte en overlijden, kan de
computer zeer snel en eenvoudig in de beschikbare bestanden de Nederlandse
plaatsnamen door Friese vervangen. Met deze factoren is bij de kostencijfers die in
de publiciteit zijn gekomen te weinig rekening gehouden; die zijn daardoor veel te
hoog uitgevallen.
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Burgemeester Mulder en wethouder Terpstra van Tietjerksteradeel bij een tweetalig naambord in
hun gemeente. (foto Siep van Lingen)

Het blijkt in Friesland nog wat ongewoon te zijn dat de gewone Friese namen goed
genoeg bevonden worden om zomaar binnen te stappen in het bedrijfsleven. Er wordt
dan gezegd dat Friesland van Friese namen schade zou ondervinden doordat die een
bekrompen indruk maken. De inderdaad zeer zorgelijke economische toestand aldaar
maakt dat zulke argumenten indruk maken. Toch is het eerder een kwestie van
ideologie en van verachting van het Fries. Wij hebben in Friesland lang, te lang, bij
de ingang van onze dorpen namen neergezet zoals anderen die ons hadden toegedacht.
Dat is niet fijn. Ik wil graag heten zoals ik mijzelf noem. Ik wil ook graag dat plaatsen
in Friesland heten zoals Friezen die zelf - mondeling en in geschrifte - in hun eigen
taal noemen.

De spelling van Friese plaatsnamen
Prof. dr. B.C. Damsteegt
Met dit stuk wil ik een bijdrage leveren tot een onbevooroordeelde discussie over de
denkbeelden die mevr. Feitsma hierboven heeft ontvouwd. Ze betreffen een in
hoofdzaak Friese, maar toch niet uitsluitend Friese aangelegenheid, en daarom hebben
ook andere Nederlanders enig recht van meespreken. In het mij toegemeten bestek
zal ik vooral enkele algemene aspecten belichten. Het gaat om twee operaties: 1) het
vervangen van officiële Nederlandse plaatsnamen door officieel te maken Friese; 2)
aanpassing van de spelling van Friese namen aan de moderne uitspraak van het Fries.
De eerste operatie zou de meest opzienbarende zijn, zeker voor Nederlanders, al of
niet in Friesland wonend, die geen Fries kennen, en dat is een overweldigende
meerderheid. Naar de omvang van de operatie kunnen we slechts gissen. Bij mijn
weten althans hebben de ‘verfriezers’ (ik gebruik deze term kortheidshalve en zonder
enige boze bijbedoeling) nooit een lijst van de in aanmerking komende namen
gepubliceerd. Vervanging van officiële Nederlandse namen door Friese heeft soms
ook consequenties voor waternamen (Snekermeer, Bolswardergat) en mogelijk ook
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voor poldernamen en andere gebiedsnamen. Verfriezing zal ook wel het vertalen van
samenstellende elementen als oud en nieuw, groot en klein, vaart, meer, plas, enz.
inhouden. Er komt dus nogal wat bij kijken. Maar ik kan mij voorstellen dat Friezen
die opkomen voor het recht van hun taal en die het gebruik daarvan willen bevorderen,
eraan hechten ook hun woonplaatsen in het Fries te benoemen.
Als het om namen gaat die buiten Friesland nauwelijks bekend zijn, kan het
uitbannen of degraderen van een Nederlandse vorm moeilijk een aanslag op
Nederlands taalbezit genoemd worden. In de krant vond ik het voorbeeld Kleine
Geest, in het Fries Lytse Geast. Als de plaatselijke bevolking daar in meerderheid
de bezwaren van naamsverandering voor lief wil nemen, zie ik niet in dat niet-Friezen
zich daartegen moeten verzetten teneinde Kleine Geest in leven te houden. Met namen
die al sinds eeuwen tot het taalbezit van ons hele volk behoren, ligt het anders.
Afschaffing van de officiële namen Leeuwarden, Sneek, Franeker en Bolsward ten
gunste van Ljiewerd, Snits, Frentsjer en Boalsert tast dat taalbezit aan en miskent de
historische, staatkundige en culturele verbondenheid. In zulke gevallen lijkt volkomen
gelijkwaardigheid van beide namen, ook in officieel gebruik, de juiste oplossing.
We kennen tenslotte wel meer tweenamige plaatsen, zoals Gorkum en Den Haag, al
is dat niet geheel vergelijkbaar.
Twee namen dus op sommige borden: in Friesland de Friese voorop, daarbuiten
de Nederlandse. Tenminste... als een meerderheid van de Friezen dat wil.

Aangepaste spelling
De tweede operatie is een uitsluitend Friese aangelegenheid; zij betreft niet de naam
zelf, maar de spelling ervan. Niemand kan de Friezen het recht betwisten de spelling
van hun eigen taal vast te stellen, en ze zijn volkomen consequent als ze die ook
toepassen op alle Friese aardrijkskundige namen: plaatsnamen, water- en
gebiedsnamen. Eenzelfde consequentie beoogde de Nederlandse regering in 1947,
toen zij bepaalde dat de spelling van de Nederlandse aardrijkskundige namen moest
worden aangepast aan de toen ingevoerde en thans nog geldende spelling. De lijst
van namen die de Woordenlijstcommissie onder voorzitterschap van prof. Van
Haeringen en later van mij heeft opgesteld, omvat ook alle namen binnen Friesland.
Bij de behandeling daarvan is de commissie geholpen door de Utrechtse frisist prof.
H.T.J. Miedema. Onze opzet was, waar mogelijk - dat wil zeggen als de Nederlandse
en de Friese vorm niet volkomen verschillend waren, zoals bij Sneek-Snits - de
spelling van de Friese namen aan te passen aan de gangbare uitspraak, om zodoende
de kloof tussen spelling en uitspraak te verkleinen. Door die aanpassing werden veel
Nederlandse vormen gelijk aan de Friese en werd de tweenamigheid zoveel mogelijk
gereduceerd ten gunste van het Fries. Als voorbeelden van algemene regels geef ik
de vervanging van tj en tz door tsj: Tietsjerk in plaats van Tietjerk, Tsjummarum in
plaats van Tzummarum, en de vervanging van ir + medeklinker door ur + medeklinker
waar een u wordt uitgesproken: Murns i.p.v. Mirns, Wurdum i.p.v. Wirdum. Het
beginsel van spellingaanpassing is dus ook voor de Friese namen in het rapport van
1974 al vastgelegd; een verrassing voor menige verfriezer van nu, denk ik. De
uitwerking moet nog wel eens nader bekeken worden, ook met het oog op de
veranderende Friese spelling.

Onze Taal. Jaargang 56

Interne onwil en tegenstand
Het is echter de vraag of de verfriezers met een aanpassing van de spelling ook maar
één stap dichter bij hun doel komen. Als ik van het vele werk dat ik in
spellingcommissies heb gedaan, één ding heb geleerd, is het dat de weerstand tegen
vernieuwing uitermate taai is, doordat hij voortkomt uit behoudzucht en gebrek aan
inzicht. Ons rapport van 1974 is door inactiviteit van ministers en hun ambtenaren
zelfs nooit beoordeeld of publiek gemaakt (zie Onze Taal 1982, blz. 108-109). En
voordat de commissie aan het werk was, liet Monnickendam al weten dat aan de c
niet getornd mocht worden!
Voor de verfriezers zijn de kansen niet veel beter. Zij zullen in hun eigen provincie
moeten vechten tegen onverschilligheid van minder-friesgezinde Friezen, tegen onwil
van in Friesland wonende niet-Friezen, tegen puur conservatisme en tegen al diegenen
die het allemaal maar geldverspilling vinden. En inderdaad, geld kost het,
spellingverandering evengoed als naamsverandering. Het hoeft allemaal niet ineens,
maar toch, er moeten nieuwe plaatsnaamborden komen; bedrijven, particulieren en
overheidsinstanties moeten nieuw briefpapier laten drukken (maar ook nota's, facturen,
enz.); leveranciers en afnemers moeten op de hoogte gebracht worden; voorraden
verpakkingsmateriaal worden waardeloos; allerlei lijsten waarin een alfabetische
ordening van plaatsnamen functioneert, moeten omgewerkt worden en van
verwijzingen voorzien, niet alleen van Tie- naar Ty-, maar ook van Klein naar Lyts
en van Oud naar Ald. Hoeveel Friezen hebben het er allemaal voor over?
Het geval Tietjerksteradeel is in dit opzicht misschien wel symptomatisch. De
gemeenteraad besloot de Friese spelling Tytsjerksteradiel in te voeren - zó'n grote
ingreep is dat toch niet - en kreeg daarop door middel van een enquête te horen dat
90% van de plaatselijke bevolking ertegen was. De raad heeft toen het besluit weer
ingetrokken. Het zou, dunkt me, voor de verfriezers uiterst leerzaam zijn, te
onderzoeken hoe die 90% zijn samengesteld naar herkomst, beroep, enz., en waarom
ze tegengestemd hebben. Zo te zien echter valt er in Friesland nog heel wat inwendige
zending te bedrijven.

Anti-Fries
Driek van Wissen
Ik zou onlangs in Friesland naar oom Frits
om samen te gaan zeilen voor een week;
dus vroeg ik her en der de weg naar Sneek,
maar niemand die fungeren wou als gids.
Integendeel, men reageerde bits
terwijl men zeer afkeurend naar mij keek,
tot iemand toch wat meer behulpzaam bleek
en zei: Ik wilde weg best wijzen, mits...
en daarna kwam een niet te volgen preek,
want ik versta de taal niet van die streek
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hoezeer ik daartoe ook mijn oren spits,
laat staan dat ik een aardig mondje spreek.
Maar plotseling begreep ik in een flits:
ze hebben SNEEK hier omgedoopt in SNITS!

Onze Taal. Jaargang 56

67

Vraag en antwoord
Redactie Onze Taal
Vraag:
Mag respectievelijk als bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden, zoals in ‘De
ambassadeurs van Frankrijk en Duitsland en hun respectievelijke echtgenoten’?
Mijns inziens moet het hier ‘hun respectieve echtgenoten’ zijn.
Antwoord:
Uw opvatting is juist. Er zijn verschillende bijwoorden op -lijk die vaak verward
worden met de bijbehorende bijvoeglijke naamwoorden:
respectievelijk - respectief
abusievelijk - abusief
successievelijk - successief
Bij deze paren worden de vormen zonder -lijk (de bijvoeglijke naamwoorden dus)
om de een of andere reden minder gebruikt, abusief zelfs zeer zelden. Het is daarom
mogelijk dat sommige taalgebruikers de bijwoordelijke vorm als de enige juiste
beschouwen. Deze verwarring is bovendien mogelijk doordat veel bijvoeglijke
naamwoorden eveneens op -lijk eindigen (ongeneeslijk, deugdelijk). In de volgende
voorbeelden wordt het onderscheid nog eens aangegeven:
- Martijn en Jeroen bestelden een kop koffie, respectievelijk een glas melk. Nadat
ze hun respectieve consumpties afgerekend hadden, vertrokken ze.
- De vereniging organiseerde successievelijk een congres over woordvolgorde, een
congres over zinsbouw en een symposium over spelling. Op deze successieve
congressen werd veel over taal gesproken.

Jaarvergadering
De jaarvergadering zal worden gehouden op woensdag 17 juni, aanvang 14.00 uur
in het gebouw van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Prinsessegracht 23 in Den
Haag. Aan de orde komen: de jaarverslagen van de secretaris en van de
penningmeester (beide jaarverslagen liggen ter inzage vanaf 13.30 uur); voorstel tot
verhoging van de contributie/abonnementsgeld; benoeming nieuwe bestuursleden
in de plaats van twee aftredende bestuursleden; enige mededelingen over het te voeren
beleid, waarover naar het bestuur hoopt een vruchtbare gedachtenwisseling zal volgen.
Het bestuur.

Congres Onze Taal
De titel van ons tweejaarlijkse congres is deze keer:
Taal in uitvoering
kansen en knelpunten van onze taal in het werk
Datum: 10 oktober 1987
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Plaats: Jaarbeurs Utrecht
Nadere informatie volgt in het zomernummer.

Opbergen van Onze Taal
Bestuur Genootschap Onze Taal
Er is meermalen gevraagd naar inbindbanden om de jaargangen van Onze Taal in
op te bergen. Aangezien dergelijke banden en het inbinden zelf erg kostbaar zijn,
hebben wij altijd van het verstrekken van deze banden moeten afzien.
We kunnen nu wel aan deze verzoeken voldoen, zonder dat er van inbinden sprake
is. We hebben namelijk cassettes laten maken, met de opdruk Onze Taal, waarin
minstens zes jaargangen van Onze Taal kunnen worden opgeborgen. Na een nummer
van Onze Taal gelezen te hebben, kunt u de aflevering zo in de cassette plaatsen.

Cassette thuisgestuurd
Als u f 10,90 overmaakt op gironummer 42 659 02, dan levert het secretariaat de
cassette via de post zonder verdere kosten bij u thuis af. Wie hopen hiermee bij veel
leden in een behoefte te voorzien.
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[Korte berichten]
□□□□□□□□

PCUdB
■ P. Thijssen uit Den Bosch heeft uit het Brabants Dagblad van 13 januari jl. een
alarmerend bericht geknipt en dit de redactie doen toekomen: Eenderde van de
patiënten overlijdt ieder jaar. ■ Hij vraagt zich af of we hier met reïncarnatie of
zoiets te maken hebben. ■ Wat mij betreft, nu ik erover nadenk, is het bericht dus
eerder hoopgevend. ■ Ik zal u niet vermoeien met uitweidingen over de plaats waar
en de omstandigheden waaronder eenderde van de patiënten steeds weer het tijdelijke
voor het eeuwige verwisselt, te meer daar het krantebericht in kwestie mij gehalveerd
onder de ogen is gekomen en de situatie in de desbetreffende kliniek mij nog niet
helemaal duidelijk is. ■ Belangrijker uit taalkundig oogpunt is de impliciete
constatering dat je kennelijk niet zonder meer tijdsbepalingen kunt verschuiven. ■
Je kunt namelijk heel goed zeggen: ieder jaar overlijdt (er) eenderde van de patiënten.
Of, als iemand daaraan twijfelt: correct is het zonder meer om te zeggen ieder jaar
overlijdt er iemand. ■ Maar iemand overlijdt ieder jaar is heel vreemd. ■ Misschien
zal een predikatenlogica praktiserende lezer nu in de pen klimmen om mij uit te
leggen hoe dat verschil in interpretatie tot stand komt, en bij voorbaat moet ik hem
of haar antwoorden dat ik wel weet hoe dat in de predikatenlogica zit, en dat ik verder
inderdaad niet veel weet; dat ik, omdat ik dit weet en vele andere dingen niet, beter
de rest van deze kolommen zou kunnen besteden om iets uit te leggen wat ik wel
weet dan lezers te confronteren met de schandelijke leemtes in mijn kennis - maar
toch zou ik lezers die minder in predikatenlogica zijn geïnteresseerd dan de
schrijflustige (m/v) lijkt te zijn, niet voor het hoofd willen stoten door de vertrouwde
grijze massa op de achterkant van dit blad tot een soort geheimtaal te omschrijven.
■ Nee, het zou wat moois worden als ik u van alles wat ik weet deelachtig zou maken
- zou u het bijvoorbeeld op prijs stellen als ik mijn licht liet schijnen over de werkelijk
hemeltergende taalvervuiling die optreedt als een Amerikaanse kinderrechter een
verdediger aanstelt die namens de foetus in een elfjarig meisje een pleidooi voor het
leven moet houden met de bedoeling de aanstaande moeder onmiddellijk post partum
de rechten op het moederschap te ontnemen? ■ U hebt gelijk, dat is niet iets wat
Onze Taal hoort bezig te houden, en daarom zal ik u ook niet met de methoden van
de predikatenlogica de zin een kinderrechter is ook maar een mens van een
semantische analyse voorzien, te meer omdat ik me nauwelijks kan voorstellen dat
deze in zijn algemeenheid waar is. ■ Ik zei u al dat het bericht uit het Brabants
Dagblad van P. Thijssen enigszins verminkt tot mij is gekomen (vergelijk de zin een
tiende van de kopieën verdwijnt iedere maand). ■ Vandaar ook dat ik zijn opmerking
het woord toch-economie vind ik aardig gevonden binnen het begeleidend schrijven
wat moeilijk kan plaatsen. ■ Ik vraag me dan ook af of ik de vondst werkelijk zo
aardig vind. ■ Ik dacht dat in principe een aardig gevonden woord aardig is omdat
je juist onafhankelijk van de context kunt gissen wat het betekent. ■ Toch-economie
maakt me toch wel nieuwsgierig: zijn toch-economen fout of juist heel goed bezig
met het bestieren van een nationale of bedrijfsmatige huishouding? ■ Een duidelijk

Onze Taal. Jaargang 56

antwoord wordt zeer op prijs gesteld. ■ De heer K. Kistemaker meldt met tevredenheid
(tevens tot mijn tevredenheid) dat sommige organisaties
taalmisbruikverschijningsvormen soms krachtig in interne publikaties aan de kaak
stellen. J. Hamers in een periodiek van de Rabo-bank meldt bijvoorbeeld een aantal
onoverzichtelijk lange woorden in Raborapporten. De langste daarvan is
Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringsorganisatie. ■ Maar persoonlijk vind ik het
mooiste woord uit het lijstje procesentiteitaffiniteitquotiënt, daar, zoals u inmiddels
weet, alles wat volslagen duister is, mij zeer ter harte gaat.
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[Nummer 6]
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Spraak als paspoort
Jan Pieter van Oudenhoven - sociaal-psycholoog, Groningen
Lange tijd heb ik gedacht dat mijn hond blij was me te zien wanneer hij kwispelde
en tegen me opsprong. Een bioloog nam deze illusie weg. Het beest ziet ons als
soortgenoten en zoekt neuscontact, maar omdat wij tweevoeters zijn, moet hij wel
tegen ons opspringen. Het zwaaien van de staart dient ertoe reuksignalen te
verspreiden en beter tot ons te laten doordringen opdat wij hem herkennen. Wanneer
het een hond slecht uitkomt herkend te worden, dekt hij deze ‘communicatieve zone’
af. Vandaar dat de staart tussen de benen gaat wanneer honden wegvluchten.

Spreken is zich laten kennen
Hoewel heel wat mensen aan hun geur te herkennen zijn, gebruiken we voor de
identificatie van onze soortgenoten vooral onze ogen en oren. In het bijzonder onze
manier van spreken verschaft veel aanwijzingen over onze identiteit. Onze spraak
dient als paspoort, alleen biedt zij veel meer informatie. Neem het telefoongesprek,
waarbij we elkaar niet kunnen zien, ruiken, betasten of proeven. Ik word opgebeld
en zeg: ‘Hallo?’ (= Wie is daar?) Het antwoord luidt: ‘Hallo!’ (= Ha, die Jan Pieter,
ik ben het, Fien.) Twee woorden zijn voldoende om het proces van herkenning af te
ronden, zonder dat het gesprek inhoudelijk enige aanwijzing over de identiteit van
de sprekers biedt.
Fien en ik kenden elkaar al, maar hoe verloopt de identificatie onder onbekenden?
Laten we veronderstellen dat we over niet meer aanwijzingen beschikken dan bij
een telefoongesprek. We beperken ons nog verder tot spraakkenmerken. We letten
dus niet op de inhoud van het gezegde, noch op grammatica en woordgebruik. Vier
belangrijke spraakkenmerken kunnen ons dan al een schat aan informatie verschaffen:
toon, accent, timbre van de stem en ritme. Meestal zijn enkele zinnen voldoende om
geslacht, leeftijd, ras, sociale klasse en regionale afkomst van de spreker te bepalen.
Soms hebben we aan één woord al genoeg.
Spraakkenmerken voor leeftijd en geslacht zijn biologisch gegeven. Je moet je
forceren om die kenmerken te onderdrukken. Dat geldt niet voor de spraakkenmerken
die naar je ras, of je sociale of regionale afkomst verwijzen. Die zijn in principe
veranderbaar, ofschoon het in de praktijk vaak behoorlijk tegenvalt bepaalde
kenmerken te maskeren. Aan veel Nederlanders is zelfs wanneer zij Engels praten,
direct te horen of zij uit de randstad of uit Limburg komen. Ook Vlamingen zijn
meestal gemakkelijk te identificeren wanneer zij Engels spreken.

Plaatsbepaling
Enige tijd geleden bezocht ik de Vlaamse schouwburg in Brussel. Toen ik in de pauze
een kop koffie wilde drinken, werd ik opgeschrikt door de luide bestelling van mijn
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buurman: ‘Twee graag!’ Vooral de manier waarop hij het woord ‘graag’ uitsprak
met twee scherpe g's, een huig-r en een krakerige a, deed bij mij en de koffiedame
de scheuring van de Nederlanden herleven. De koffiejuffrouw schoot in de lach; zij
had overduidelijk met een Hollander te maken. Zijn sociale afkomst was evenmin
moeilijk te raden: een hoge ambtenaar. Enig afluisteren, wat overigens geen enkele
moeite kostte, leerde dat hij op de Nederlandse ambassade in Brussel werkte.
Iemands sociale klasse valt met redelijke betrouwbaarheid binnen enkele seconden
vast te stellen. De spraakkenmerken die daarvoor karakteristiek zijn, kunnen we (vrij)
precies aangeven. Zo blijkt het niet uitspreken van de r aan het eind van een woord
in Engeland geassocieerd te worden met een hoge sociale status, terwijl die zelfde
sociale groep in New York die r juist wel uitspreekt.
Ook in Nederland is de r een indicator van status. In de randstad klinkt de r aan
het einde van een woord of voor een medeklinker niet veel anders dan in het
Amerikaans. Een Amerikaan spreekt bijvoorbeeld het woord door vrijwel hetzelfde
uit als een Rotterdammer. Zo'n r is in het westen geen teken van hoge status. In
Groningen is mij echter herhaaldelijk opgevallen dat mensen een hoge status
toekennen aan iemand met zo'n randstedelijke r, ook al is die niet ‘bekakt’.
Ten aanzien van etnische afkomst gelden vergelijkbare fonologische kenmerken. De
uitspraak van de th is bijvoorbeeld karakteristiek voor het Negerengels. Daarin wordt
de th aan het begin van een woord vaak uitgesproken als een d of - in mindere mate
- als een t, terwijl de th aan het einde van een woord nogal eens als een f klinkt: truth
spreekt men dan ongeveer uit als troef Aan de w aan het begin van een woord kunnen
wij vaak horen dat de spreker uit Suriname komt en van Creoolse afkomst is.

Meer dan een paspoort
In een paspoort staat de precieze leeftijd vermeld; gesproken taal geeft aan hoe oud
iemand zich gedraagt. Het paspoort geeft de exacte geboorteplaats aan; het accent
laat ons weten welke regio een blijvend stempel op de spreker gedrukt heeft. De
pasfoto geeft een idee over de etnische afkomst, maar wanneer iemand spreekt, laat
hij ons wellicht ook nog horen met welke etnische groep hij zich identificeert. Het
paspoort geeft de lengte van de eigenaar nauwkeurig aan, maar ook op grond van
stemkenmerken kan men vrij redelijk iemands lengte schatten. In een onderzoek
kregen veertig proefpersonen de bandopnamen te horen van dertig verschillende
stemmen. Hun werd gevraagd van elke spreker de lengte te schatten. Gemiddeld zat
men er slechts enkele centimeters naast.
Het paspoort verschaft enkele exacte gegevens, maar gesproken taal geeft veel extra
informatie. Als iemand vermoeid of dronken is of overmatig rookt, kunnen we dat
vaak horen. Bekend is dat intonatie, volume en ritme aangeven in welke
gemoedstoestand de spreker zich bevindt. Bij een depressie zakt het volume, wordt
de in-
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tonatie vlakker en neemt het spreektempo af. Wanneer mijn buren naar een
interlandwedstrijd kijken, kan ik aan de stem van de verslaggever horen of Nederland
voor staat.

Taalattitudes en identiteit
Tot nu toe heb ik de zakelijke eigenschappen besproken die men met vrij grote
betrouwbaarheid uit andermans stem blijkt te kunnen afleiden. Maar gesproken taal
roept ook subjectieve reacties op, de zogenaamde taalattitudes. Onderzoekers hebben
veelvuldig taalattitudes gemeten, dat wil zeggen de houding die men heeft ten opzichte
van sprekers van een bepaalde taal of dialect. Meestal gaat dat zo: de onderzoeker
laat één persoon dezelfde tekst in twee verschillende talen of in de standaardtaal en
het dialect uitspreken. Dit wordt op de band opgenomen. Twee willekeurig
samengestelde groepen luisteraars krijgen een van beide teksten te horen. Vervolgens
wordt die luisteraars gevraagd aan te geven in hoeverre bepaalde kwalificaties
(bijvoorbeeld intelligent, gevoel voor humor, aantrekkelijk) volgens hen op de spreker
van toepassing zijn. De oordelen over de spreker van de standaardtaal of van de taal
die de meeste status geniet (in Canada bijvoorbeeld het Engels vergeleken met het
Frans) blijken over het algemeen gunstiger te zijn. De spreker wordt vooral
intellectueler geacht. Dat de luisteraars die zelf spreker zijn van de standaardtaal zo'n
voorkeur hebben, is niet zo verwonderlijk. Het merkwaardige is dat ook luisteraars
die zelf een dialect met lage status spreken, een spreker die dat zelfde dialect gebruikt,
ongunstiger beoordelen. Maar ze vinden hem wel sympathieker.
Dat men de spreker van de eigen taal sympathieker vindt, geeft aan dat men een
emotionele binding heeft met de eigen taal en zich solidair voelt met de sprekers
ervan. Door de eigen taal laat men zich niet alleen kennen, ook versterkt men zijn
identiteit. Dat is niet zo vreemd, want taal is het belangrijkste symbool van de cultuur.
Etnische of culturele minderheidsgroepen die streven naar emancipatie, koesteren
hun eigen taal. Het is vaak het eerste waar de strijd om gaat. De eigen taal roept ook
gevoelens van solidariteit op. Het is de taal van je moeder, van je eerste vrienden,
van de wijk of het dorp waar je bent grootgebracht. De eigen taal versterkt de identiteit
van de eigen groep en bevordert de onderlinge solidariteit. Waarschijnlijk door deze
twee functies blijven talen zo lang bestaan, soms tegen de verdrukking in (zoals het
Vlaams in het België van de negentiende eeuw), soms naast een algemeen
geaccepteerde standaardtaal (zoals het Fries en vele dialecten in Nederland). Het
Jiddisch was een duidelijke solidariteitstaal. Het zou me niets verbazen wanneer het
Surinaams-Nederlands nog generaties lang die functie zou blijven vervullen onder
de Nederlanders van Surinaamse afkomst.
Gesproken taal laat zien wie je bent. Het is niet slechts een paspoort met enkele
identiteitsgegevens. Het is tevens een emotioneel paspoort, een paspoort dat spreekt.
Daarom is spraak voor de gebruikers en taalkundigen boeiend, maar ook voor de
sociaal-wetenschapper.
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Reacties
Beperkte spellingwijziging
Gerart van der Klugt - bestuurslit Vereniging voor Wetensgappelike
Spelling (VWS) - Leiden
In Onze Taal nummer 2/3 meldt J. de Rooij op blz. 33 in zijn Naschrift dat de VWS
niet het opheffen propageert van het verschil tussen ei en ij en tussen au en ou. Dit
is niet helemaal juist. De VWS was en is vóór een uniforme spelling van de ei/ij en
de au/ou(auw/ouw)! Wel is waar dat ei/ij en au/ou geen deel uitmaakten van het
pakket wijzigingsvoorstellen waarmee de VWS de laatste jaren naar buiten trad. De
reden daarvan was: opnemen in het pakket betekende een knoop doorhakken ten
gunste van ei of ij, respectievelijk van au of ou.
Beide mogelijkheden hebben hun argumenten pro en contra. De keuze is verdraaid
moeilijk. Dus hield de VWS ze maar buiten het wijzigingspakket. De vervelende
consequentie daarvan bleek te zijn dat we bestookt werden met kritiek in de trant
van: ‘Waarom wel dit-en-dat, en dan nog wel zus-enzo, en waarom niet de veel
belangrijkere ei/ij?’ Onze presentatie is momenteel dan ook anders: aangeven wat
onzes inziens broodnodig aan de spelling verbeterd moet worden, maar zonder ons
op èlk onderdeel vast te pennen op de exacte verandering. Dat de werkwoordsspelling
centraal staat, zal geen verwondering wekken. Ook een uniforme schrijfwijze voor
ei/ij en au/ou staat hoog genoteerd; maar een keuze zal de VWS (voorlopig) niet
maken.
De Rooij wijst er voorts op dat naarmate wijzigingen ingrijpender zijn, de
consequenties groter zijn: ‘de boeken van nu en vroeger worden minder goed leesbaar,
heel wat bestaande teksten zullen omgespeld moeten worden’. In een verbeterde
spelling zoals de VWS die voor ogen staat, zal er maximaal gemiddeld één letter
veranderen op zeven woorden. Onze ervaring is dat zulke teksten zeer goed leesbaar
blijven, zelfs voor hen die er voor het eerst mee worden geconfronteerd. Onze
schatting is dan ook dat er maar heel weinig teksten (direct) hoeven te worden
omgespeld; onder meer wel voor het aanvankelijke leesen spelonderwijs. Ik durf met
een gerust hart te citeren uit de circulaire van de minister van OK&W van 23-8-1955
over de schrijfwijze op scholen: ‘De invoering van de nieuwe regeling behoort mijns
inziens vooralsnog geen aanleiding te zijn thans in gebruik zijnde en nog niet versleten
boeken door nieuwe te vervangen.’
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Juridische puzzel
Drs. H.M. van Rooy - neerlandicus, Den Bosch
Enkele dagen voor het verschijnen van het aprilnummer van Onze Taal, met daarin
op blz. 38 het artikel ‘Lekenmoraal voor juristen’ van A. Maes, kreeg ik de volgende
tekst van een advocaat onder ogen.
‘Geachte heren,
Ingesloten gaat nog een exemplaar van de memorie van grieven, die ‘voorafgaat’
aan de u reeds ter hand gestelde van de tegenpartij afkomstig (zogeheten) memorie
van antwoord, met inachtneming van welke bij de stukken dan dezerzijds dus de,
vrijdag jl. hier ten kantore besproken, nadere mededelingen, in de vorm van
produkties, door mij bij zogeheten akte te overleggen, te doen zijn.’
Deze tekst gaat mijn analytisch vermogen te boven. Wie kan mij deze tekst verklaren?
Ik loof een boekebon uit voor de meest sluitende interpretatie van deze tekst.

‘Dus’ zoiets van ‘ùhh’?
P. Bierman - Wageningen
Van harte sluit ik me aan bij wat J. Beishuizen in februari/maart op blz. 21 schrijft
onder de titel Ge-van als vaagpraterij. In november 1986 noemde C.A. Zaalberg dit
‘een soort dubbele-punt-functie’, en dat klinkt aanvaardbaar in zinnen als: Hij zei
van daar zit ik niet mee en Ik dacht van het zal wel lukken. Maar bij veel sprekers
gaat het verder dan dat: Ik merkte van dat het lukte; We namen ons voor van er niet
op in te gaan; Ze dacht van dat het wel los zou lopen.
Niet minder ergert mij het blijkbaar onuitroeibare en meesttijds als een soort ùhh
gebruikte dus. Een goed Nederlands woord, dat dus. Het dient volgens mij voor de
aanduiding van iets dat het gevolg is van een eerder medegedeeld feit (Koenen:
bijgevolg, derhalve): ‘Ik heb een auto, dus is vervoer geen probleem’.
Maar hoe vaak horen we dus niet zonder semantische bedoeling in zinnen als
(toegegeven: de frequentie is doorgaans omgekeerd evenredig aan des sprekers
ontwikkeling): ‘Nou, ik woon dus in Weesp en ik ben dus niet getrouwd. Ik sta dus
's morgens vroeg op (dus), en dan éérst dus m'n krantje...’
Ik vraag me af of we, door acceptatie van die kennelijke ‘betekenisuitbreiding’
van van en van dus, een eind zouden kunnen maken aan onze irritatie. Of zouden
we, als consequentie daarvan, dan ook liggen/leggen, kunnen/kennen en dergelijke
moeten accepteren?

Afrikaans
Bert Evenhuis - hoofdredacteur Arnhemse Courant
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Puur onzin, wat de ‘hevig geïrriteerde’ Hans den Besten van de Universiteit van
Amsterdam op blz. 24 van het februari/maartnummer beweert in zijn ‘uitsmijter’
over de vermaledijde apartheid. Citaat: ‘Laat ik dan voor de lezers van Onze Taal
eens een bekende uitspraak van zwarte Zuidafrikanen citeren: I don't speak that fascist
language. Al bestaan er geen fascistische talen, de boodschap is duidelijk. Grote
groepen zwarten keren zich van het Afrikaans af.’
Desinformatie uit onkunde? Verreweg de meeste zwarten in Zuid-Afrika spreken
naast hun vele moedertalen hoofdzakelijk Afrikaans als tweede taal. Vooral in Natal
en Witwatersrand (Johannesburg) wordt het Engels gebezigd als eerste, tweede of
derde taal. Daar zal dit citaat vandaan komen, een citaat dat de conclusie van Den
Besten overigens geenszins wettigt. Immers, de zwarten en vooral Kaapse kleurlingen,
voor wie het wel hun moedertaal betreft, zullen nooit om welke reden dan ook hun
dagelijkse omgangstaal zelfs maar kunnen verloochenen.
Het is duidelijk dat de geciteerde persoon een Engelstalige was en/of een politiek
gedrevene die de buitenstaander wil doen geloven dat de samenlevingskloof in
Zuid-Afrika nu al zo diep is uitgesleten dat men daar zelfs bereid (laat staan: in staat!)
zou zijn een andere dan de moerstaal te gebruiken... Bij mijn weten is zoiets nog
nooit in de wereldgeschiedenis vertoond: een volksgroep die uit onvrede met een
bewind een andere taal ging spreken!
De redactie sluit met deze bijdrage de discussie over dit onderwerp.

Vraag en antwoord
Redactie Onze Taal
‘Ik heb nooit geen hekel gehad aan school’, merkte een bejaarde Leidse eens op in
een vraaggesprek. Ze bedoelde er overduidelijk mee te zeggen dat ze helemaal geen
hekel aan school had gehad.
Drukte ze zich correct uit? Niet volgens de schoolmeester. Volgens hem vloeit uit
haar zin logischerwijs maar één betekenis voort, namelijk dat de spreekster
voortdurend een hekel had aan school. Twee ontkenningen heffen elkaar immers op.
Min maal min wordt plus: niet onjuist is juist.
Dat lijkt helemaal juist. Toch heeft de schoolmeester een probleem: iedereen die
zo'n zin hoort, kiest meteen de goede betekenis. Misverstanden hebben we nog nooit
meegemaakt. Dat komt door de manier waarop de zin uitgesproken wordt, namelijk
ongeveer zo:
[nooit hekel
geen ge
Ik heb had aan school.]
Geen wordt tamelijk terloops uitgesproken en krijgt minder nadruk
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dan nooit. De woorden hadden ook heel anders kunnen klinken:
[geen
nooit (.) hekel ge
Ik heb had aan school.]
Uit deze zin leidt iedereen af dat de spreker voortdurend een hekel had aan school.
De ‘logische’ wet ‘min maal min wordt plus’ klopt dus niet. We kunnen de verhouding
tussen woorden in de zin niet meteen gelijkstellen met een vermenigvuldiging. Wie
schrijft, laat zijn woorden niet walsen. De beslissende nuance van de melodie
ontbreekt in de schrijftaal en geeft bij nooit geen, nergens niet, nooit niet en consorten
kans op misverstanden. Daarom is er geen enkel bezwaar tegen dit type dubbele
ontkenningen in de spreektaal, maar ontraden we het gebruik ervan in de schrijftaal.

De Woordenaar
Tien redenen
J.J. Bakker
Xenomanie - de blinde verering van al wat uit den vreemde komt - is geen typisch
Nederlandse ondeugd, maar wel een die in dit land van ‘moedertaalmasochisten’
(een term van P.C. Paardekooper) opvallend wijdverbreid is. De huidige infiltratie
van met name Engelse en Amerikaanse woorden in het Nederlands is zo massaal,
en roept bij taalverzorgers zoveel emoties op dat men er zelden toe komt de motieven
van de spraakmakende gemeente eens rustig te onderzoeken. Die motieven zijn er
natuurlijk, want waarom anders putten zoveel mensen zo gretig uit het Angelsaksische
vocabulaire? (Ook mensen met een ontwikkeld taalgevoel, zoals u en ik.) Het is toch
niet aannemelijk dat ons taalgedrag alleen maar bepaald wordt door domheid en
deftigdoenerij? Hieronder vindt u een opsomming van tien redenen voor het gebruik
van vreemde woorden in het algemeen en Engelse woorden in het bijzonder.
1. Afwezigheid van een Nederlands equivalent: jazz, timing (bijvoorbeeld van een
conferencier), pudding, jet lag, limerick, groupie.
2. Behoefte aan afwisseling. Wanneer een begrip meermalen voorkomt in een
betoog, kan het zeer wenselijk zijn een buitenlands synomiem te gebruiken,
bijvoorbeeld goal voor ‘doelpunt’. Bij veelgebruikte frasen zien we die behoefte heel
duidelijk. Goeiedag wordt afgewisseld met ‘ciao’, ‘bye’ of ‘see you’; goeiemorgen
met ‘(good) morning’; begrijp je? met ‘snappezvous?’ (pseudo-Frans), ‘gesnopen?’
(pseudo-Nederlands) of ‘you see?’ (echt Engels).
3. Behoefte aan een eufemisme: toilet voor ‘plee’, sorry voor ‘het spijt me’,
occasion voor ‘koopje’. Zeer algemeen is dit gebruik in de modieuze kledingindustrie,
waar haast geen draadje textiel meer te vinden is zonder Engelse produktnaam: van
singlets tot raincoats, van butterflies tot moonboots. Kennelijk roept het Nederlands
te veel associaties op met de uitdragerij, de wasmand en de opruiming bij de HEMA.
4. Behoefte aan kortheid: clown naast ‘potsenmaker’, link naast ‘schakel’ of
‘verbinding’, hit naast ‘succesnummer’, drugs naast ‘verdovende middelen’, copier
naast ‘kopieerapparaat’.
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5. Behoefte aan syntactische souplesse. Het Engels springt niet alleen economisch
met zijn lettergrepen om, maar vormt ook gemakkelijk samenstellingen die niet
rechtstreeks in het Nederlands kunnen worden overgezet. Vertaling is wel mogelijk,
maar maakt de volzin langer en gecompliceerder.
Probeer maar eens het begrip non-profitinstelling te vertalen; u bent dan gedwongen
tot introductie van een bijvoeglijke bepaling (‘instelling zonder winstoogmerk’), een
bijvoeglijke bijzin (‘instelling die niet op winst uit is’) of een deelwoordconstructie
(‘niet naar winst strevende instelling’).
Zulke problemen zien we bij woorden als split-level, off-shore, eyeopener, teenager,
bedside teaching en foolproof.
6. Behoefte aan precisie. Een tube is niet zomaar een buis, maar (in het medisch
jargon) een buis die in iemands luchtpijp wordt gebracht voor beademingsdoeleinden.
Een loser is niet een willekeurige verliezer, maar een eeuwige verliezer, iemand die
altijd aan het kortste eind trekt. En iemand met een grote smile op z'n gezicht toont
een bijzondere, namelijk een valse of triomfantelijke glimlach.
7. Behoefte aan betekenisverruiming. Zoals het Latijnse contact meer is dan
‘aanraking’, en het Franse cliché meer dan ‘gietafdruk’, zo is bijvoorbeeld het Engelse
buffer meer dan een stootblok of -kussen; er bestaan financiële, chemische, politieke
en intermenselijke buffers.
8. Verlevendiging van de taal door gebruikmaking van beeldspraak: mer à boire,
baby boom, black box, ladykiller, brainstorm, finishing touch, headhunter, pin-up.
9. Versterking van de betekenis door gebruikmaking van klankeigenschappen.
Vooral bij woorden met een emotionele lading kan de klank de expressiviteit sterk
verhogen. Denk aan de smalende lange klinkers in bêtise, de geknepen i's in (dit is
de) limit, de sissende aanloop en de abrupte stop in shit!, de plofklanken in power,
pep, big bang, blunder, impact, kick, creep en crap.
10. Vergroting van de zeggingskracht door gebruikmaking van connotaties. In een
bepaalde context kunnen woorden als tempo doeloe, maëstro, grandeur, in the mood,
godfather, enz. een onmiskenbare stilistische waarde hebben; de associaties die zo'n
leenwoord oproept, maken het soms heel geschikt voor ironisch gebruik, bijvoorbeeld
Übermensch en Grundlichkeit.
Ik geloof dat dit stuk voor stuk achtenswaardige motieven kunnen zijn; zelfs de
grootste purist zal moeten toegeven dat de vreemde c.q. Engelse woordenschat de
uitdrukkingsmogelijkheden van de Nederlander kan vergroten.
Er zijn echter nogal wat sprekers die hun taal met vreemde woorden doorspekken
zonder dat daar een stilistische, of enige andere goede reden voor bestaat. Dat is de
ware xenomanie: contraproduktief, want schadelijk voor de rijkdom en nuancering
van het Nederlands. Door het voortdurende opentrekken van laatjes met vreemde
woorden roesten de laden met goede inheemse synoniemen vast. En dat is met recht
een reden tot zorg.
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Een nieuwe taalnorm
A.J. Vervoorn - voorzitter van de normcommissie ‘Algemene
bedrijfsterminologie’
Taalnormen zorgen voor snelle en probleemloze communicatie in de standaardtaal.
De algemene normen zijn vastgelegd in grammatica's, woordenboeken en
spellinggidsen. Voor bijzondere taalsituaties is er behoefte aan een aanvullende
normering. Bedrijfstaal is zo'n bijzondere taalsituatie. Daarop richt zich de norm
Goed woordgebruik in bedrijf en techniek, NEN 5050. Ongeveer zes jaar geleden
verscheen de eerste versie en medio 1986 de tweede, die sterk is uitgebreid en
aangepast.
Hoofddoel van de norm is een lijst te geven van woorden en termen die veel in
bedrijfsteksten gebruikt worden en die voor verbetering vatbaar zijn. Bovendien wil
het boekje de gebruiker wat taalkundige aanwijzingen verstrekken waarmee veel
voorkomende taalproblemen opgelost kunnen worden.
De commissie die voor het boekje verantwoordelijk is, moest allerhande problemen
oplossen en knopen doorhakken. Enkele daarvan bespreek ik in de rest van dit artikel.

Inventariseren en discrimineren
Het eerste probleem was: wat behoort tot de algemene bedrijfsterminologie? Algemene
is hier opgevat als ‘wat een gewone lezer in allerlei niet-specialistische teksten binnen
het domein van bedrijf en techniek kan tegenkomen’. Vaktermen uit specialistische
teksten doen in ieder geval niet mee. Bij het begin van de werkzaamheden, zo'n
vijfentwintig jaar geleden, is gebruik gemaakt van bestaande lijsten van enkele
bedrijven als Philips en Unilever. Die laten tot op heden hun sporen na. De lijst is
door de commissieleden aangevuld met wat zij nuttig achtten, terwijl de eerste uitgave
ook waardevolle reacties van buiten heeft opgeleverd. De commissie hoopt vooral
te geven ‘wat niet in Van Dale staat’.
Na het inventariseren van te behandelen termen komt de vraag aan de orde of de
termen acceptabel zijn, en welke alternatieve term er eventueel kan worden
aanbevolen. We hebben hier te maken met een norm die de gebruiker houvast moet
geven. Uitspraken over goed of fout zijn dan noodzakelijk, ook al zijn deze zuiver
taalwetenschappelijk gezien betwistbaar. In een aantal gevallen gaat het om duidelijke
zaken: veel voorkomende spelfouten, algemeen bekende anglicismen of germanismen,
pleonasmen. Maar veel vaker gaat het in de lijst om klakkeloos gehanteerde
buitenlandse termen, meestal Engelse, waarvoor de norm een goed Nederlands woord
dient te geven. Niet zozeer uit puristische afkeer van het vreemde als wel vanuit de
overweging dat de eigen taal begrijpelijker is en rijk genoeg om alles onder woorden
te brengen, heeft de commissie gepoogd aanbevolen Nederlandse termen te geven
voor de ons overspoelende golf van Engelse woorden. Het boekje is dus in die zin
normatief dat het duidelijk vóór het Nederlandse woord kiest. Taalverandering is
geen proces dat uitsluitend mag afhangen van het kritiekloos ondergaan van
buitenlandse invloeden.
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Beïnvloeden en voorlichten
Taal is in de ogen van de commissie geen natuurverschijnsel, zoals het weer of de
fysische verschijnselen in dubbelsterren, dat men wel kan bestuderen maar niet kan
beïnvloeden. Soms zal het vreemde woord aanvaard worden: de computer heeft
burgerrecht verworven, zoals de tram en de baby dat eerder deden. Maar de vorm
computergestuurd wordt als onnederlands verworpen, omdat wij door (of met) een
computer gestuurd zeggen. Evenzeer beschouwen wij constructies als het 1987-budget
en de Amsterdam-boot als ongewenste vreemdelingen naast de Nederlandse
constructies het budget voor 1987 en de boot naar Amsterdam.
In vele gevallen stelt de norm Nederlandse termen voor, die soms vanzelfsprekend
zijn, en soms enig nadenken vergen. Lang niet alles zal in de praktijk overgenomen
worden, maar dan is er in ieder geval een poging gedaan! De succesvolle invoering
van termen vergt immers méér dan een verantwoord voorstel door een serieuze
commissie. De macht van gezaghebbende fabrikanten, gebruikersgroepen en de
media is immers groot. Wie zich niet wil storen aan een norm, hóéft dat in Nederland
ook niet te doen. Sancties ontbreken, en zijn trouwens ook ongewenst. Maar de
invloed van de vorige uitgave van het boekje is merkbaar: het vat olie (voor barrel),
de programmatuur (voor software) en de tekstverwerker (voor word processor) zijn
mede door NEN 5050 aanvaarde termen geworden.
Bij de Taalkundige aanwijzingen die aan de eigenlijke Woordenlijst voorafgaan, is
preventief werken het uitgangspunt. Het is immers het beste als de gebruiker zo
weinig mogelijk fouten maakt. In de ideale taalsituatie zouden er helemaal geen
‘ontraden termen’ moeten bestaan!
De Taalkundige aanwijzingen gaan onder meer over de vorm van nieuwe
samenstellingen. Dagelijks ontstaan nieuwe produktnormen of procesaanduidingen.
Daarvoor worden regels gegeven. Hoe moet het met eigennamen die in
samenstellingen opgenomen worden? Hoe zit het nu eigenlijk met de zogenaamde
mannelijke en vrouwelijke woorden? Wat is het verleden deelwoord van werkwoorden
als spuitgieten? Is het beter een bezinktank of een bezinkingstank te hebben? Moet
driepunts autogordel nu los of aaneengeschreven worden?
Over vijf jaar is het wellicht mogelijk en nodig om weer de balans op te maken
en bij een nieuwe editie van NEN 5050 te kijken of de norm ècht heeft bijgedragen
aan ‘goed woordgebruik in bedrijf en techniek’.
De norm (214 pagina's) kan worden besteld door overmaking van f 30, - op
girorekening 25301 ten name van het NNI te Delft, onder vermelding van ‘NEN
5050’. Inlichtingen over de norm zijn te krijgen via telefoonnummer 015 - 611061,
toestel 330.
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De leek en de norm
Harry Cohen - Brussel
Elke bewuste taalgebruiker lijdt aan een verscheurd gemoed. Aan de ene kant wil
hij zijn taal hanteren zoals het behoort: welgevormde zinnen, welgekozen woorden,
correcte spelling, enz. Anderzijds weet hij dat de taalnormen voortdurend veranderen.
Wat gisteren mocht, geldt vandaag als verwerpelijk; wat nu nog afgeraden wordt, is
morgen misschien gangbaar. Het besef van deze ontwikkelingen komt echter pas
achteraf; niemand kent de stand van dag tot dag. Meer dan eens vraagt een
taalgebruiker zich dan ook vol onzekerheid af (wij beperken ons nu tot het
woordgebruik) of dit woord nog mag, of dàt woord al kan.
Gelukkig zijn er taalkundigen die de opkomst en neergang van onze woorden in het
oog houden en hun bevindingen geregeld publiceren in de vorm van een woordenboek.
Daarin vindt de leek het gezochte houvast - althans voor zover het om de algemene
taal gaat. Gebruikers van een vaktaal hebben daarnaast behoefte aan bijzondere
informatie. Deze is te vinden in de woordenlijsten die voor tal van bedrijfstakken en
onderdelen van techniek en wetenschap zijn samengesteld.
Een tussenvorm is Goed woordgebruik in bedrijf en techniek - Woordenlijst met
taalkundige aanwijzingen van het Nederlands Normalisatie-instituut. Dit boek,
waarvan onlangs de tweede druk is verschenen, houdt zich niet bezig met de
terminologie van een bepaald vakgebied, maar met de algemene termen die overal
in bedrijf en techniek kunnen voorkomen. Het is samengesteld door een commissie
bestaande uit vertegenwoordigers van de technische universiteiten, een zestal grote
bedrijven en enkele instellingen.
Zoals uit de titel blijkt, zijn er twee blokken informatie: Woordenlijst en
Taalkundige aanwijzingen. De Woordenlijst - waartoe wij ons in deze bespreking
zullen beperken - is als volgt ingedeeld:
Ontraden/fout Aanbevolen Toelichting
In de linkerkolom staan, in alfabetische volgorde, de termen die wegens hun
‘onnederlandse vorming, onjuist gebruik, foutieve spelling of uitheemse oorsprong’
ongewenst zijn. Achter elke term vindt men in de middenkolom een of meer
vervangingstermen.

Vreemde woorden
Ha, zegt de leek blij, net wat ik zoek. Bij nadere inspectie wachten hem echter een
paar verrassingen. Hij kijkt bijvoorbeeld eens wat er achter het ontraden woord
fijnchemicaliën staat. Een aanbevolen substituut is hoogwaardige chemicaliën.* Maar
is 'hoogwaardig' geen germanisme? Even opzoeken. Inderdaad, een paar bladzijden
*

Daarnaast wordt ook zuivere chemicaliën voorgesteld. In de middenkolom wordt vaak meer
dan één vervangingswoord gegeven, al dan niet met betekenisverschil. De in dit artikel
behandelde woorden vormen dus niet altijd de enige mogelijkheid. Dit doet echter aan de
hier uitgeoefende kritiek niets af.
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verder wordt hoogwaardig ontraden. In deze betekenis althans; in de toelichting
wordt olijk opgemerkt dat ‘het hoogwaardig episcopaat’ wèl mag. Niet veel anders
gaat het bij het ontraden woord overhaul. Vervanging: revisie. Maar dat woord wordt
op zijn beurt in de hier bedoelde betekenis afgekeurd. Dit keer wordt er niet bij
vermeld wanneer het wèl mag.
Een volgend geval is prijsdumpen, dat als pleonasme in de ban wordt gedaan. Dumpen
blijkt echter evenmin te mogen. In de plaats daarvan wordt aanbevolen onder de
prijs op de markt brengen. Dat is echter geen bruikbaar alternatief. Zo'n mondvol
heeft meer weg van een definitie (en niet eens zo'n beste want de essentie van het
begrip ‘dumpen’ komt er niet in tot uitdrukking).
Wanneer de leek, nu wantrouwig geworden, verder snuffelt, komt er meer
merkwaardigs aan het licht. De aanbevolen vervangingstermen voor respectievelijk
despatching en dispatching (twee schrijfwijzen van het Engelse woord voor
‘verzenden’) blijken sterk in betekenis te verschillen. Driedimensioneel wordt als
germanisme bestempeld en dus krijgt driedimensionaal de voorkeur; deze redenering
had eigenlijk tot de tegenovergestelde conclusie moeten leiden, want het Duitse
woord is in werkelijkheid ‘dreidimensional’. De samenstelling explosiegevaarlijk
wordt veroordeeld maar brandgevaarlijk wordt juist aangeraden. Evenzo is
verzendklaar taboe, slooprijp daarentegen aanbevelenswaard.
Het is voor een lezer niet eenvoudig, uit dergelijk materiaal algemene richtlijnen
voor zijn taalgedrag af te leiden. Enkele malen wordt wel naar de Taalkundige
aanwijzingen verwezen, maar dat spoor loopt meer dan eens dood. Eén ding is echter
duidelijk: de commissie jaagt vooral op germanismen, anglicismen en Engelse
vaktermen; tegenover woorden van Franse afkomst is zij veel toleranter. Enkele
voorbeelden:
Ontraden/fout
inschatten

Aanbevolen
taxeren

logo

vignet

omvormen

transformeren

stopwatch

arrêteerhorloge

trip

excursie

wereldwijd

mondiaal

Helse scènes
Soms wordt de Engelse duivel met de Duitse Beëlzebub uitgedreven: in de plaats
van forward buying komt in het vooruit kopen, de overhead projector wordt een
terugwerpprojector. Een enkele maal wordt getracht de duivel met de duivel zelf uit
te drijven. Hard selling zou namelijk vervangen moeten worden door agressieve
verkoopmethode. Dit is een mislukte vertaling van ‘aggressive salesmanship’. In het
Nederlands betekent ‘agressief’ voorlopig niets anders dan ‘aanvallend’ of ‘tot
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aanvallen neigend’. De Amerikaanse bijbetekenis (Oxford: pushful, energetic; Van
Dale E-N: ondernemend) is bij ons nog geen gemeengoed.
Dit laatste geval is des te merkwaardi-
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ger omdat de Woordenlijst dit soort betekenisverwijdingen in het algemeen
systematisch afwijst. De moderne, Angelsaksisch geïnspireerde nuances van woorden
als actueel, conservatief controle, substantieel en typisch worden bij ontraden/fout
ingedeeld, overleven mag alleen overgankelijk gebruikt worden, enzovoort. Naar
mijn mening is dit pure donquichotterie, maar op dit punt kan men natuurlijk van
inzicht verschillen.
De commissie denkt er in ieder geval anders over. Zij ziet taal niet als een
verschijnsel ‘waarvan de groei nauwelijks te beïnvloeden valt’. Integendeel, zij wil
aan die groei ‘richting en leiding’ geven. Vandaar voorstellen als hartaanjager (voor
pacemaker), sinecurage (voor featherbedding, het dwingen van werkgevers om
overbodig geworden arbeidsplaatsen te handhaven), schikker (voor stylist),
schrijftafelonderzoek (voor desk research).
Hoewel de commissie ‘overdreven purisme’ verkeerd acht, wordt poelie, een
vernederlandsing van bijna een eeuw oud, ontraden. Printen, een nuttige vakterm
die in woordbeeld noch uitspraak iets uitheems heeft, wil zij vervangen door het
zoveel minder specifieke (af)drukken. Zij handhaaft zelfs de verwerping van een
vijftal woorden die al in de vorige druk als vrijwel of geheel ingeburgerd waren
aangemerkt.

Typfouten?
Niet iedereen zal het met bovenstaande kritiek over de hele linie eens zijn. Maar elke
lezer van het boek zal gehinderd worden door de slordigheid waarmee het is
samengesteld. Het begint al op bladzijde 2 waar - notabene in de gebruiksaanwijzing
- ergens ‘in gewone drukletters’ staat terwijl ‘cursief’ is bedoeld. Verderop stuiten
we op rekommendatie, met een e. Een drukfoutje? Misschien, maar bij de schrijfwijze
rekommendatie treffen we die e opnieuw aan en in het register nog een derde keer.
Zouden de auteurs, anders zo huiverig voor Engelse invloeden, het dan toch menen?
De Woordenlijst rammelt op vele plaatsen. Sommige ontraden termen zijn tweemaal
opgenomen, maar het commentaar is niet identiek. Voor de alfabetische rangschikking
van de letter ij - een kwestie waaraan de commissie nogal wat aandacht besteedt,
zonder evenwel de knoop door te hakken - worden twee systemen door elkaar
toegepast. Ook het gebruik van punt en koppelteken is niet altijd even consequent.
Het ergste is evenwel dat in de middenkolom, waar de komma en de kommapunt
niet als leestekens maar als codetekens fungeren, eveneens onjuistheden zitten. Voor
dergelijke gebreken zouden auteurs zich eigenlijk verantwoordelijk moeten voelen.
Nonchalance spreekt ook uit het gemak waarmee enkele in de Inleiding verkondigde
principes genegeerd worden. ‘Het aanduiden van een zelfde zaak met verschillende
termen (...) veroorzaakt verwarring’ maar in de toelichtingskolom (waar soms staat
aangegeven tot welk vakgebied een behandelde term behoort) worden informatica,
gegevensverwerking en computertechniek door elkaar gebruikt. ‘Ook wordt een
goede communicatie zeer bevorderd door eenheid in schrijfwijze en uitspraak’ maar
in genoemde kolom wisselen geluidstechniek en geluidtechniek elkaar af. Men
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waarschuwt tegen ‘slecht en onverschillig taalgebruik’ en besteedt intussen zelf
weinig aandacht aan de handhaving van een bepaald stijlniveau. Voor
‘correspondentie, verslagen, rapporten en publikaties’ worden namelijk kreten
aanbevolen als afgang (voor flop), lumineus idee (voor brain wave) en snor (voor
het adjectief sound; een doordenkertje!). Het andere uiterste is ‘werklieden’ waar
men ‘werknemers’ zou verwachten.
Gebrek aan zorg ten slotte bij de keuze van de voorbeelden in de toelichtingskolom.
Met De keuken werd aan het huis gebouwd kan men niet demonstreren hoe het
werkwoord aanbouwen wordt gebruikt (evenmin als ‘op het matje geroepen’ iets
met ‘oproepen’ heeft uit te staan). Menig voorbeeld is zo weinigzeggend dat het net
zo goed weggelaten kan worden. De prijs in deze categorie gaat naar de volzin De
wedstrijd wordt afgelast, bedoeld om de lezer te laten zien dat afgelasten en niet
aflassen het juiste werkwoord is.
Het bovenstaande geeft misschien de indruk dat er aan het boek niets deugt. Dat is
zeker niet het geval; er staan tal van nuttige suggesties in. Het is echter de vraag of
die tot hun recht komen wanneer het wantrouwen van een lezer eenmaal gewekt is.
Wie na alle hierboven beschreven ervaringen bijvoorbeeld de aanbevolen term
typkamer tegenkomt, weet niet meer hoe hij zo'n ongebruikelijke schrijfwijze op
moet vatten. Een bewuste vernieuwing of de zoveelste nalatigheid?

Welsprekendheid in Vlaanderen
J.G. Smit
De man achter de fruitkiosk in Brussel wees ons met een zwierig gebaar dat de ‘driede
van de grote allée’ de straat zou zijn waar we naartoe moesten. Andere Brusselaars
gaven ook in het Nederlands antwoord, maar zeiden er soms onmiddellijk bij dat ze
het maar een beetje konden spreken.
Ons doel was het auditorium van de Kredietbank, waar, onder auspiciën van de
afdeling Brussel van de Vereniging Algemeen Nederlands, het Herman
Teirlincktoernooi (HTt) 1987 zou plaatsvinden. Een vertegenwoordiger van het
Genootschap Onze Taal woonde het evenement als genodigde bij.
Wat houdt dit toernooi, dat voor de zestiende maal werd gehouden, eigenlijk in?
De organisatoren noemen het ‘een voordracht- en welsprekend-heidstoernooi voor
jongeren van 12 tot en met 21 jaar’. Het staat open voor jongeren die in de loop van
het schooljaar ‘laureaat’ zijn geworden in een voordrachtwedstrijd in de Brusselse
agglomeratie.
Degenen die aan het HTt meedoen, kunnen in dit toernooi proberen afgevaardigd
te worden naar het Nationaal Taaltoernooi voor jongeren dat de Vereniging Algemeen
Nederlands op landelijk niveau jaarlijks organiseert. Het HTt en het Nationaal
Toernooi krijgen van heel wat autoritei-
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ten, officiële instanties, verenigingen en het bedrijfsleven steun en medewerking.
In een gezellig vol auditorium nam een vijfentwintigtal jongens en meisjes deel
aan het toernooi. Onder het gehoor bevonden zich enige autoriteiten, onder wie de
Nederlandse ambassadeur, mr. H. Th. Schaapveld, die ook prijzen ter beschikking
had gesteld.
De deelnemers van de hoogste categorie hadden de opdracht een declamatie te houden
en een proeve van welsprekendheid af te leggen over een onderwerp dat ze een uur
van tevoren hadden opgekregen van de jury. De prestaties waren speciaal wat de
welsprekendheidsopgave betreft uitzonderlijk. Met verve brachten ze hun opinie
over het gekozen onderwerp in goed gekozen bewoordingen voor het voetlicht.
De overige laureaten hadden in de meeste gevallen een stuk proza gekozen (o.a. van
Multatuli en enkele malen van Carmiggelt), dat ze dan sober of met heel veel
additioneel toneelspel en in de meeste gevallen met een goede dictie ten gehore
brachten. Er klonken onder meer gedichten van Sybren Polet en Martine Bijl. Ook
was er vertaald proza en poëzie, ondanks de voorkeur van de jury voor origineel
Nederlands proza. Het behoeft geen verbazing te wekken dat zo weinig werd gekozen
uit de ‘grote’ Nederlandse literatuur. De jongelui laten zich vooral leiden door proza
of poëzie die hen direct aanspreekt, zoals ook door de jury werd opgemerkt. De vraag
drong zich almaar op: ‘Zou dit in Nederland nog kunnen?’ Zou een evenement als
het HTt bij de Nederlandse jongeren enige kans van slagen hebben?
Bekend zijn dit soort evenementen in Nederland zeker niet. Een poging in die
richting in 1981, waarbij ook het Genootschap betrokken was (zie Onze Taal 1981,
blz. 86), werd geen succes. De kandidaten moesten bij wijze van spreken naar een
dergelijke voordrachtswedstrijd gesleept worden. Toen gepoogd werd via leraren
Nederlands iets dergelijks op landelijke schaal te organiseren, is dat om allerlei
redenen op niets uitgelopen, hoewel een grote sponsor bereid was alle kosten voor
zijn rekening te nemen. Waarom is zo'n wedstrijd in Vlaanderen wel een succes en
bij ons niet? Een kwestie van cultuur? Doet men in Vlaanderen meer en indringender
aan het moedertaalonderwijs? Spreekt hier wellicht de taalstrijd direct of indirect
een rol? Kent men in Vlaanderen minder gêne om publiekelijk voor te dragen? De
antwoorden zijn niet meteen te geven. Toch is het jammer dat wat in Vlaanderen
gebeurt in Nederland kennelijk tot de onmogelijkheden behoort. Het blijft te betreuren
dat declameren van proza en poëzie door de jeugd in ons land tot de uitgestorven
bezigheden is gaan behoren. Het op deze wijze omgaan met de taal, het kiezen en
analyseren van het voor te dragen stuk, en het voor jezelf vaststellen hoe het
voorgedragen moet worden, zijn bijzondere taaloefeningen waarvan je in je latere
leven veel profijt kunt hebben.

Zinsaccenten
A. Meijer - Voorschoten
Het valt mij op dat in een gesproken tekst het accent door de spreker vaak op het
verkeerde woord gelegd wordt. Ik zou hierop willen reageren met de slagzin ‘Een
goed accent kost geen cent!’
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Veel radio- en televisie-omroepers menen het accent in een zin te moeten leggen
op een manier die de indruk wekt dat ze blij zijn die zin achter zich te hebben gelaten!
Want wat doen ze vaak? Ze leggen het accent op het laatste woord, dat dan met
enige nadruk hun zin afsluit en als het ware te kennen geeft: ‘Ziezo, daar ben ik van
af!’
Enkele voorbeelden (het verkeerde accent van de nieuwslezer is gecursiveerd):
- ‘De PTT had een goed jaar in 1985 en voor het eerst werd een winst van meer dan
een miljard gulden geboekt.’ Dit lijkt me een onjuiste accentuering. Immers, men
mag aannemen dat het voor de mensen eerder nieuws is dat er een winst van een
miljard gulden was, dan dat die winst ook nog geboekt is! De zin klinkt overtuigender
als volgt:
‘De PTT had een goed jaar in 1985 en voor het eerst werd een winst van meer dan
een miljard gulden geboekt.’
- ‘De olieprijzen zijn gedaald, waardoor veel gasverbruikers minder hoeven te
betalen.’
Het belang van deze mededeling is niet het betalen - dat doen we toch wel - maar
het minder betalen. Dus: ‘De olieprijzen zijn gedaald, waardoor veel gasverbruikers
minder hoeven te betalen.’
Als we de Algemene Nederlandse Spraakkunst erop naslaan, dan lezen we over
het zinsaccent het volgende: ‘In een groot aantal zinnen worden de informatief minder
belangrijke elementen vóór de elementen met een grotere informatieve waarde
geplaatst.’ (blz. 913) en:
‘Als de zin geschreven of gedrukt wordt, staat het minder belangrijke links van
datgene wat informatief een grotere waarde heeft. Daarom noemen we dit verschijnsel
het links-rechts-principe. Wordt de zin gesproken, dan draagt het informatief
belangrijkste element in de regel het zinsaccent, dat wij hier definiëren als het
voornaamste accent in de zin.’ Welnu, dàt doen dan veel radio- en televisie-omroepers
verkeerd (en zij niet alléén!).
Nog enkele voorbeelden (een uurtje luisteren is voldoende voor een eindeloze rij):
- ‘De staatssecretaris is met een voorstel naar buiten gekomen.’ dit moet zijn:
‘De staatssecretaris is met een voorstel naar buiten gekomen.’
- ‘In Nieuw-Caledonië zijn een aantal mensen gearresteerd wegens wapensmokkel
naar Nieuw-Caledonië.’
beter lijkt:
‘In Nieuw-Caledonië zijn een aantal mensen gearresteerd wegens wapensmokkel
naar Nieuw-Caledonië.’
- ‘De Zuidafrikaanse regering heeft nog niet gereageerd op het feit dat Winnie
Mandela naar een andere verblijfplaats is overgebracht.’
waarom niet:
- ‘De Zuidafrikaanse regering heeft nog niet gereageerd op het feit dat Winnie
Mandela naar een andere verblijfplaats is overgebracht.’
Mijn overtuiging is, dat een goed accent geen cent kost.
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Wat heet...?
Col d'Aubisque
Rob Rentenaar - P.J. Meertens-Instituut, Amsterdam
Begin volgende maand is het weer zover: de Ronde van Frankrijk wordt verreden.
Dag in dag uit zullen zwetende wielrenners in veelkleurige shirtjes, kromgebogen
over hun stuur ons televisiescherm vullen. Tegelijk krijgt de liefhebber een stortvloed
over zich heen van namen van Franse plaatsen waar de tourkaravaan langstrekt en
van ‘cols’ waar de renners tegenop moeten. Een col is iets waar een gewoon mens
op zijn fiets bijna nooit overheen komt. Het is namelijk een bergpas. Het woord stamt
van het Latijnse collum, dat oorspronkelijk alleen ‘hals’ betekende, maar in de latere
oudheid ook voor ‘doorgang tussen twee bergen’ gebruikt werd.
Voor de wielerfanaten onder ons maken de Franse namen in juli een deel van onze
taalvoorraad uit. Daarom in dit nummer van Onze Taal een onderwerp uit de oronymie
of bergnaamkunde dat mij speciaal na aan het hart ligt: de namen van de cols van de
Tour de France.

Alpen en Pyreneeën
Laat ik beginnen met een taalkundig raadseltje. Waarom kunnen we in de Alpen wel
over een alp fietsen, maar in de Pyreneeën niet over een pyrenee? Dat komt doordat
we hier met twee geheel verschillende naamvormen te doen hebben. De Alpen is
tegenwoordig alleen de naam van het bekende gebergte. De naam is ontstaan uit het
meervoud van het woord alp, dat in de dialecten van dat gebied nog in gebruik is
voor een ‘hoger gelegen bergweide’. Alp is een afleiding van een prehistorische
woordstam al-, die ‘hoogte’ betekende. Het woord moet vroeger een grotere
verspreiding gehad hebben, want we komen het ook in Spaanse plaatsnamen tegen,
bijvoorbeeld in Puig d'Alp.
De Pyreneeën dragen eveneens een naam van een eerbiedwekkende ouderdom, maar
hier is geen sprake van een soort technische term als basis voor de naamvorming.
De bergketen is namelijk genoemd naar een dame, Pyrènè, de dochter van een zekere
koning Bebryx. Volgens een mythologisch verhaal heeft zij een affaire gehad met
de held Hercules, wat haar slecht schijnt te zijn bekomen. Zij overleed en werd
begraven in het gebergte dat sindsdien door de geografen in de Oudheid als de
Pyrenaeus Mons ‘de berg van Pyréné’ aangeduid werd. In de middeleeuwen is deze
naam buiten gebruik geweest. Men sprak in die tijd van ‘de hoge bergen’. De vorm
les Pyrénées is niet ouder dan de zestiende eeuw en stamt uit de pen van geografen
die hun klassieken gelezen hadden.

Oude en jonge bergnamen
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De Franse bergen vormen een fascinerend naamkundig milieu. Vanaf de vroegste
prehistorische tijden heeft de mens er namen gegeven en hij gaat er nog steeds mee
door.
Was die naamgeving vroeger vooral ingegeven door de behoefte aan oriëntatie en
lokalisatie van de bergbewoners, in de laatste paar eeuwen zijn het cartografen en
alpinisten geweest die als naamgevers opgetreden zijn. De ouderdom van de
bergnamen verschilt dus nogal. De oudste dateren misschien nog uit de tijd dat er in
Frankrijk talen gesproken werden waar we weinig of niets van weten, zoals het
Ligurisch, het Iberisch, het Keltisch en mogelijk nog oudere talen. De komst van de
Romeinen moet een ingrijpende invloed op de bergnaamgeving gehad hebben. Talrijke
namen gaan op Latijnse woorden terug. Toch is het niet altijd eenvoudig deze namen
te onderscheiden van Romaanse namen die in de loop van de middeleeuwen ontstaan
zijn.
Als we de motieven proberen te classificeren die aan de vorming van de bergnamen
ten grondslag gelegen hebben, kunnen we ze onder twee hoofdthema's onderbrengen,
de natuur en de mens. Vooral de oudste namen blijken onder de eerste categorie thuis
te horen. Vaak zeggen zij iets over de vorm of de aard van het berglandschap. Dat
het om echt oude namen gaat, valt op te maken uit het feit dat we vaak met
woordafleidingen te doen hebben die op zijn laatst in de Keltische periode - dus nog
voor de komst van de Romeinen - veel werden gebruikt.
Een duidelijk voorbeeld daarvan is de Mont Ventoux. Op basis van ons schoolfrans
zouden we die naam graag als ‘Waaienberg’ willen verklaren. De lokale uitspraak,
Ventour, de oude vermeldingen, en de naam van een uitloper Ventouret, laten zien
dat dat etymologisch onjuist is. Uitgangspunt van de naam is een prehistorische
woordstam vint- ‘berg’, waaraan nog in voorromeinse tijd een afleidingselement -uru
verbonden is.
Er zijn meer namen die op oude woordstammen voor ‘hoogte’, ‘berg’ of ‘gesteente’
teruggaan. De stam al- ‘hoogte’ met zijn uitbreiding tot alp zijn we al tegengekomen.
Een variant daarvan was alb-, waaruit met het afleidingselement -iscu de naam
Aubisque gevormd is.
Bij de naam Col d'Aravis moeten we uitgaan van een stam ar- ‘steen’, verbonden
met een dubbel achtervoegsel -aviscus. Een andere prehistorische ‘stenige’ woordstam
was gwal-. Verbonden met de afleidingselementen -ip en -ariu heeft deze de naam
Galibier opgeleverd. Huez, in de naam L'Alpe d'Huez, gaat waarschijnlijk terug op
een voorromeinse afleiding -esius bij een stam -ut ‘hoogte’. De Col Cormet du
Roselend in Savoie dankt zijn naam aan een hoogte Cormet; het is een afleiding van
het oeroude cor ‘steen’. Le Roselend is de naam van een nederzetting in de buurt,
die in de middeleeuwen naar een meneer Roscelinus of Roselindus genoemd is.
Meer etymologisch houvast hebben we bij de namen Col des Saisies en Col de
Lachaux. In de eerste naam hebben we te maken met een afleiding van het Latijnse
saxum ‘rots’, in het tweede met het eveneens Latijnse woord calx ‘kalk’.

Vorm, begroeiing en kleur
In de namen van verschillende cols in de Tour de France komt iets van het uiterlijk
van de berg tot uitdrukking.
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De Col de la Placette is genoemd naar een verkleinvorm van place ‘plein, plateau’.
Bij de naam Col de Tourniol vinden we de verklaring in een verkleinvorm van het
Provençaalse woord tourn ‘ronde bergtop’. Het Latijnse woord planum ‘vlakte,
plateau’ ligt ten grondslag aan de naam van de etappeplaats La Plagne. Uit vroegere
Vogezenetappes kennen we de Ballon d'Alsace. Ballon - een woord dat niets met
een luchtballon te maken heeft - is in dat gebied een aanduiding voor een berg die
naar het oosten steil afhelt.
De begroeiing van een bergwand kunnen we onder andere aflezen uit het eerste
deel van de naam Luz-Ardiden. Luz gaat terug op het Latijnse lucus ‘bos’. Wat
Ardiden, of liever Pic d'Ardiden, betekent, is onbekend.
In de laatste Alpenetappe, tussen La Plagne en Morzine, komen de renners over de
Col de la Joux Plane. Joux, dat afstamt van een Gallisch woord juris, wordt in dat
deel van Frankrijk nog steeds gebruikt als aanduiding voor een beboste bergrug. In
dit geval gaat het om een hoogte met een afgeplatte top. Overigens is de naam Jura,
die al door Caesar vermeld wordt, uit hetzelfde woord voortgekomen. Dat we hem
tegenwoordig nog in zijn klassieke vorm aantreffen en niet als Joux, hebben we aan
geografen uit de tijd van de renaissance te danken. Zij hadden hun Caesar ook gelezen.
Een verwijzing naar kale bergen vinden we ten slotte in de namen Col de Peyresourde
en Col de Marie Blanque. Peyresourde komt van het Latijnse Petra sordida ‘vuile
rots’. Blanque zegt iets over de witte kleur van een berg die naar een dame met de
naam Maria genoemd is. Het is minder waarschijnlijk dat de Heilige Maagd iets met
deze berg te doen gehad heeft. Naamkundig gezien is zij op hogere niveaus nooit zo
actief geweest.
Wie gedacht had dat de dierenwereld ruimschoots in de bergnamen
vertegenwoordigd zou zijn, komt bedrogen uit. Zeker, in de naam Col de la
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Colombière herkennen we het woord columbaria ‘duivenplat’, maar dit kon ook
meer algemeen voor ‘hogere plek’ gebruikt worden.

Menselijke sporen
De mens heeft nadrukkelijk zijn stempel gezet op de namenvoorraad. In de eerste
plaats zijn er de cols die naar personen genoemd zijn, zoals de Col de Marie Blanque.
Een andere vertegenwoordiger van dit type is de Mont Aigoual. Aigoual gaat terug
op een Germaanse persoonsnaam Agiwald. De Col de Laffrey is genoemd naar een
man die Leidfrid heette, en de Col d'Izoard naar een meneer Ishard.
Het ontbreekt evenmin aan namen die verwijzen naar de bouwwerken die de mens
op de berghellingen geplaatst heeft. De Col de Bordères in de Pyreneeën ligt bij een
plaatsje Bordères, dat ontstaan is uit een bordella ‘een boerderijtje’. Bij de Col de
Chalimont hebben we waarschijnlijk met een heel oude naam te doen. Het element
mont ‘berg’ is daar toegevoegd aan een prehistorische naam die op een stam cal‘bergwoning, sterkte’ teruggaat. Van een echt kasteel - hoewel een kleintje - is sprake
bij de naam Col de Châtillon. Het woord châtillon, uit het Latijnse castellio, was
nog tot in de zeventiende eeuw in gebruik ter aanduiding van een kleine militaire
sterkte.
In de religieuze sector kan ik verder wijzen op de Col de Saint-Savin in de
Pyreneeën, waarschijnlijk genoemd naar het klooster van die naam. De Col de la
Madeleine heet naar een kapel of een leprozenhuis, gewijd aan de heilige Magdalena.
Overal waar de grond er geschikt voor was, hebben de boeren in de loop van de tijd
tegen de berghellingen wijngaarden en boomgaarden aangelegd. Soms is men daarbij
kennelijk de top zo dicht genaderd dat iets van die tuinbouwactiviteiten in de
bergnamen is doorgedrongen. Een voorbeeld daarvan biedt de naam van de Tourmalet,
een gevreesde berg in de Pyreneeën. Hij is samengesteld met een woord malet,
malhol, uit Latijns malleolus, dat ‘jonge wijnrank’ betekent. De Col de la Sereyrède
in het departement Gard heeft zijn naam aan de kersen te danken. Een cereiredo was
in de vroegere taal van de Languedoc namelijk een ‘kersenboomgaard’.
We beëindigen deze naamkundige Tour de France met de Col de la Bataille, een col
die de renners op 20 juli zullen beklimmen.
Zijn naam heeft inderdaad iets met strijd te maken, al is het dan niet met die van
wedijverende wielrenners. Hij stamt uit de sfeer van de veeteelt. Ieder jaar, aan het
begin van de maand juli, worden de koeien door de herders naar de alpenweiden
gedreven. Als zij daar aangekomen zijn, vindt er iets plaats wat wij ons bij de slome
koeien in de Nederlandse weilanden heel moeilijk kunnen voorstellen: een ordinaire
strijd om de macht. Een dag lang vechten de dieren met elkaar om uit te maken wie
de mêtra ‘de meesteres’ zal worden en dus die zomer het beste gras mag afgrazen.
Namen als La Bataille en Au Plan de battre verwijzen naar de plekken waar zo'n
strijd plaatsgevonden heeft.
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Mijne heren - een briefconventie in ontwikkeling
Hans Beelen, Jaap de Jong - Rijksuniversiteit Leiden
‘Schrijf je niet aan een bepaald persoon, maar aan een firma, dan is Mijne heren op
zijn plaats’, adviseert Braet in zijn veelgebruikte schoolboek Taaldaden (1979),
‘Dames komen er niet aan te pas...’ Deze vrouwonvriendelijke briefconventie wekt
steeds vaker irritatie. Al in 1980 heeft Onze Taal aan dit probleem enige aandacht
besteed. De recente discussie over deze aanspreekvorm in de Volkskrant
(oktober-november 1986) maakt duidelijk dat de Nederlandse taalgebruikers het
hierover nog niet eens zijn. Aanleiding tot de discussie was het computerbedrijf Bull.
Bull begint zijn correspondentie aan andere ondernemingen zonder pardon met ‘Mijne
heren’, ook als die gericht is aan een vrouwenboekhandel ter attentie van een vrouw.
In dezelfde krant verscheen enkele weken eerder het bericht dat duizenden vrouwen
als ‘heer’ waren aangeschreven in een grote enquête van de PTT en Reader's Digest.
Prof. mr. W.J. Slagter, die de enquête had geleid, reageerde enigszins bedremmeld
toen werd gesuggereerd dat er ook ‘Geachte mijnheer of mevrouw’ boven de enquête
had kunnen staan: ‘Eh ja. Dat is wel een idee ja. Dat zal ik even opschrijven.’

Kritiek
Natuurlijk zijn er - vooral oudere - correspondentieadviesboeken te noemen die
onbekommerd ‘Mijne Heren’ voorschrijven. Deze taaie vorm heeft nu eenmaal een
lange traditie, stammend uit de tijd dat vrouwen nog niet echt meetelden in het
handelsverkeer. Intussen hebben de maatschappelijke omstandigheden zich gewijzigd,
en zeer veel vrouwen, niet alleen geëmancipeerde, voelen zich niet langer
aangesproken door ‘Mijne heren’. In moderne adviezen moet hiermee rekening
gehouden worden.
Ook op een andere grond is kritiek mogelijk op de mannelijke aanhef. De
cliëntgerichtheid die veel bedrijven en (tegenwoordig ook steeds meer ambtelijke)
instanties hoog in het vaandel hebben staan, vraagt eveneens om een persoonlijker
benadering.1.
Wie persoonlijk wil schrijven kan niet het risico lopen een vrouw als man aan te
spreken. Maar wat moeten briefschrijvers, die vaak niet precies weten aan wie ze
schrijven, dàn?

Alternatieven

1.

Zie M.A. Kraal en K. van der Heyden: Communiceren in de ambtelijke praktijk,
Docentenboek. Groningen: Wolters-Noordhoff, (1986), p. 9,
H. van Ommen en E. van Kuppenveld: Professionele bedrijfscommunicatie voor alle
tekstschrijvers bij bedrijven en non-profitorganisaties. Groningen, (1986), p. 27 e.v.
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Frappant is dat de moderne adviesboeken op dit punt uiteenlopende adviezen geven,
en elkaar soms zelfs tegenspreken.2. De gebruiker wordt van hun te beknopte en
onvolledige behandeling niet ècht wijzer. Sommige briefschrijvers hebben door de
onzekerheid over de juiste aanspreekvorm grote hoogten bereikt in het verzinnen
van alternatieven.
* Vormen als Geachte M (= mevrouw, mijnheer) en Geachte N.N. (Nomen Nescio:
de naam is mij onbekend) worden in alle ernst gebruikt. De afkortingen Geachte
hr./mvr./mej., M. en L.S. (Lectori Salutem: den lezer heil) treffen evenmin door hun
persoonlijke toon.
* Wie het probleem van de geslachtsaanduiding wil omzeilen, kan zich richten tot
het collectief waarvan de individuele lezers deel uitmaken: Geacht bestuur, Geachte
firma, Geachte directie. Volgens sommige adviseurs lenen de woorden ‘commissie’,
‘afdeling’, ‘stichting’ en ‘federatie’ zich hier minder goed voor. Daar is Geachte
leden van, bijvoorbeeld, de sollicitatiecommissie heel bruikbaar.
* Een andere ontwijkende tactiek is de geadresseerde in een specifieke
hoedanigheid aan te spreken: Geachte verzekerde, Geachte klant. Bij woorden die
niet door iedereen als geslachtloos worden ervaren, kan men de vrouwelijke vorm
erbij geven: Geachte lezer(es), Geachte foutparkeerder/ster.
* Erg voor de hand liggen vormen als Geachte mevrouw of mijnheer, Geachte
mevrouw, mijnheer, Geachte dames en heren of - iets minder beleefd - deze vormen
zonder Geachte. In België wordt Mevrouwen, mijne heren gebruikt, maar de
meervoudsvorm van ‘mevrouw’ klinkt in Nederlandse oren wat kinderlijk. Van deze
aanspreekvormen kunnen interpunctie en volgorde naar hartelust worden gevarieerd,
als de aanhef maar begint met een hoofdletter en eindigt met een komma. Vormen
met meer hoofdletters (Geachte Mevrouw of Mijnheer) doen overdreven formalistisch
aan.
* Mijne heren is functioneel indien gericht tot mannen. Mijne dames suggereert
een wellicht ongewenste bezitsrelatie, daarom kan men een groep vrouwen beter met
Geachte dames aanschrijven, of zich tot een van hen richten.
* Een brief aan één vrouw en meerdere mannen kan beginnen met Mevrouw, mijne
heren of Geachte heren en mevrouw (Dame als aanspreekvorm wordt niet gebruikt;
kennelijk werkt de bedenkelijke bijklank ervan remmend op het gebruik). Aan één
man en meerdere vrouwen kan men schrijven Geachte dames en heer. Minder
kunstmatig klinkt Geachte dames, geachte heer.
* Sommige overheidsinstanties laten de aanhef zelfs helemaal weg. Een
onpersoonlijker briefopening is moeilijk denkbaar.

2.

Vergelijk bv. B. Dijkstra en J. van Delden: Handelsbrieven. Groningen z.)., p. 9 en P.
Looijmans en M. Palm-Hoebe: Effectieve zakenbrieven, Adviezen en oefenopdrachten.
Groningen, (1986), pp. 23 en 91.
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Buitenland
Niet alleen in Nederland heeft men te kampen met het probleem van de dis-
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criminerende aanhef. In het Engels bestaat verzet tegen vormen als Gentlemen en
Dear Sirs, maar alternatieven zijn nog niet ingeburgerd. Het Duits kent daarentegen
al Sehr geerhte Damen und Herren! Wat het Frans betreft: hoewel Monsieur duidelijk
favoriet is, komt Monsieur, Madame steeds vaker voor.
In de tweede druk van Taaldaden (1986) heeft Braet ‘enkele minder
discriminerende’ aanspreekvormen opgenomen. Een goede zaak. Wie nu nog, als
Bull, de vele keuzemogelijkheden ongebruikt laat, moet wel erg gesteld zijn op ‘zijne
heren’.

Spellinguitspraak
W. Sterenborg
Met veel vertrouwen in het spellingsysteem hebben we in onze eerste schooljaren
leren lezen. Te weinig zijn we geattendeerd op de vele gevallen waarin de beschaafde
uitspraak niet met de letters overeenstemde. Gevolg hiervan is de zogenaamde
spellinguitspraak, het lezen naar de letters. Er zijn zelfs mensen die anderen wier
uitspraak afwijkt van de geschreven tekst, van uitspraakfouten betichten.
Nu bestaan er nogal wat regels voor de beschaafde uitspraak, bijvoorbeeld dat we
een stomme klinker moeten laten horen in de lidwoorden, het voorvoegsel ver- en
de achtervoegsels -ig en -lijk. Volgens een andere regel spreken we de getallen 40,
50, 60 en 70 uit als feertig, fijftig, sestig en seventig.
Over het algemeen kunnen we verwachten dat sprekers in het openbaar, op radio en
TV, zich bedienen van de beschaafde omgangstaal. Zij hebben immers grote invloed
op de spreektaal van hun landgenoten. Helaas blijken sommige sprekers slecht op
de hoogte van de geldende regels. Soms wekken ze medelijden op door tongbrekende
toeren om toch vooral de genoemde getallen verkeerd te laten klinken. In
verkiezingsmaanden kunnen we daar steeds getuige van zijn. Tot vervelens toe horen
we dan bijvoorbeeld ‘zesen-Zestig’.
Het is niet de eerste keer dat Onze Taal zich druk maakt om dit euvel. Al meer dan
dertig jaar geleden schreef professor Michels hierover het volgende: ‘... Vandaar de
uitspraak ik sing en ik find, waarbij zonder meer duidelijk is dat de voorafgaande
scherpe consonant het verschil veroorzaakt. Tot dezelfde orde behoort in de grond
der zaak het klankwettig volkomen juiste optreden van f en s aan het begin van enkele
telwoorden: feertig, fijftig, sestig en seventig. (...) Vóór zeventig heeft oorspronkelijk
het voorvoegsel ant- gestaan; een rest daarvan zien we nog in tachtig, en dialectisch
zelfs in tnegentig.’ Ook in Hermkens' boek Fonetiek en fonologie vinden we onder
de voorbeelden van spellinguitspraak: ‘De hypercorrecte uitspraak van de getallen
veertig, vijftig, zestig, eenenzestig enz., zeventig, eenenzeventig, enz. Evenals in
tachtig stond er oorspronkelijk een t voor zestig en zeventig; veertig en vijftig hebben
zich bij de verscherpte vormen aangesloten krachtens de wet van de analogie; maar
eenenveertig, eenenvijftig enz. zijn niet meegesleept.’
Niet alleen de uitspraakwoordenboeken van Paardekooper en De Coninck
vermelden: feertig, fijftig, sestig en seventig; ook het woordenboek van Koenen
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besteedt er aandacht aan: in zijn laatste drukken lezen we fijftig en sestig, wat meer
in het verleden ook feertig en seventig, en nog vroeger (in 1903 al) zelfs uitleg bij
alle vier.

Spelling niet aangepast
Bij al deze argumenten pro ‘feertig, fijftig, sestig en seventig’ rijst de vraag waarom
de spelling in dezen zo achterloopt. Het antwoord hierop geeft ons Te Winkel, de
grondlegger van ons spellingsysteem. In zijn Grondbeginselen der Nederlandsche
spelling (1865) legt hij uit dat de scherpe uitspraak alleen bij seventig op historische
gronden verdedigd kan worden, omdat er vroeger een t aan voorafging, net zoals in
tachtig. Deze t is een overblijfsel uit het twaalftallige stelsel, waarin de tientallen
boven 60 (12 × 5) anders werden uitgedrukt dan de eerste zes tientallen.
Zestig behoort nog tot de eerste helft van de reeks; de t van tsestig is dus door een
misverstand ontstaan. Bovendien, aldus Te Winkel, wanneer men de uitspraak zou
volgen in de spelling, zou men feertig naast eenenveertig krijgen; dat zou weer botsen
met de regel der gelijkvormigheid. Te Winkel besluit: ‘We gaan derhalve voort,
overeenkomstig den Regel der Gelijkvormigheid, veertig, vijftig, zestig en zeventig
met de zachte v en z te schrijven, waardoor de verwantschap dezer woorden met vier,
vijf, zes en zeven voor het oog aangeduid wordt.’ Als gevolg hiervan zitten we nog
steeds met een spelling die een al meer dan 125 jaar als beschaafd geldende uitspraak
niet tot uitdrukking brengt.

Ook andere getallen
De beschaafde uitspraak van de getallen 40 t/m 70 staat los van de regel dat we bij
het spreken zogenaamd sandhi toepassen. Dit houdt in dat twee medeklinkers van
opeenvolgende woorden die zonder pauze op elkaar volgen, òf beide scherp òf beide
zacht klinken. Een v en een z aan het begin van een woord worden automatisch als
f resp. s uitgesproken als het onmiddellijk voorafgaande woord op een scherpe
medeklinker eindigt. Een b en een d aan het woordbegin beïnvloeden in tegengestelde
richting een eventuele scherpe slotmedeklinker van een onmiddellijk voorafgaand
woord, zodat deze ook zacht klinkt.
Voor wie normaal spreekt, levert ‘sandhi’ geen probleem op. Alleen wie deze regel
negeert, en per se letters wil uitspreken die er staan, ondervindt moeilijkheden en
maakt soms een stuntelige indruk. Enkele voorbeelden illustreren hoe simpel het is:
punt fier, hoofdstuk fijf, sinds ses weken, tot sevenmaal toe, op fijftien mei, dat kost
seshonderd gulden, telefoon twaalf seventien.
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Klinkers in de randstad
J. van Donselaar - Bilthoven
Er bestaat een tongval in onze taal die ‘geaffecteerd’ genoemd wordt. Van Dale
omschrijft dit ‘geaffecteerd’ als, ‘gemaakt, gekunsteld, niet natuurlijk’, maar ik vraag
mij af of dit met betrekking tot het spreken juist is. Je zou denken dat ‘geaffecteerd
spreken’ dan met opzet gebeurt en dat het zich zou beperken tot bepaalde personen
en bij dezen wellicht nog tot bepaalde situaties. Maar zo is het niet. Er zijn mensen
die altijd met een zogenaamd geaffecteerd accent spreken en het ook nooit anders
hebben gedaan. Ze komen doorgaans uit gezinnen waar iedereen het doet, en deze
gezinnen maken dan weer deel uit van een sociale groep waarbinnen het veel
voorkomt. De leden van deze sociale groep wonen niet willekeurig verspreid tussen
andere burgers, maar veelal geconcentreerd in bepaalde wijken of zelfs dorpen. In
Bilthoven- Noord, waar ik woon, zit zo'n concentratie; andere zijn te vinden in
plaatsen als Wassenaar en Aerdenhout.
Het lijkt me dat we in het ‘geaffecteerd’ te maken hebben met een duidelijk
onderscheidbare en interessante fonologische variëteit van onze taal. En hoewel ik
dus vind dat de term ‘geaffecteerd’ discutabel is, zal ik hem in dit stukje toch ter
wille van de begrijpelijkheid blijven gebruiken. Hetzelfde geldt voor het gebruik van
de termen ‘plat’ en ‘beschaafd’.
Waarin onderscheidt de geaffecteerde uitspraak zich van de algemeen beschaafde,
de standaarduitspraak? Vooral de uitspraak van een aantal klinkers en tweeklanken
valt op, te weten van ee, ij of ei, e, i, oo, ou, eu, en ui. Er zit regelmaat in de manier
waarop deze uitspraak afwijkt van de standaarduitspraak. De genoemde klanken
lijken een beetje op een andere klank die in de buurt ligt, zonder evenwel in die klank
te veranderen. Men zegt niet ‘trein’, ook niet ‘treen’, maar iets daartussenin. Hetzelfde
gebeurt met alle andere woorden met ei. Zo ook neigt de uitspraak van ‘goot’ naar
‘goei’. De totale set van afwijkingen ziet er als volgt uit (een pijltje betekent: neigt
naar):
ee→ei, ij/ei→ee, i→e, oo→oe, ou→oo, eu→uu, ui→eu
Een bepaalde regelmaat komt aan het licht bij een vergelijking van deze afwijkingen
met die bij een ander accent, een accent dat men (nog) veelal ‘plat’ pleegt te noemen.
Het gaat om de meest voorkomende uitspraak van het Nederlands in de steden van
de randstad. Die uitspraak vertoont weliswaar enige variatie die correspondeert met
de oorspronkelijke stads- en andere dialecten van dit gebied, maar heeft ook enkele
meer algemene kenmerken. Ik meen, in het bijzonder in het noordelijke deel van de
randstad, de volgende verschillen met het algemeen beschaafd te horen bij de klinkers
en tweeklanken die al bij het geaffecteerde accent ter sprake kwamen: ee→ij/ei,
ij/ei→ai, e→i, oo→ou, eu→ui. Vergeleken met het vorige lijstje ontbreken dus i,
ou en ui.
De samenhang tussen de geaffecteerde en de platte uitspraak kan nu in vier schema's
worden duidelijk gemaakt, waarbij telkens drie klanken een rol spelen. Ik laat ze
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hieronder volgen, waarbij ik niet de klanken zelf, maar woorden met de betreffende
klanken gebruik:
geaffecteerd
niet

beschaafd
neet

plat
nijt

need

nijd

naid

bad

bed

bid

bed

bid

bid

stoet

stoot

stout

stoot

stout

stout

kuus

keus

kuis

keus

kuis

kuis

Nogmaals, de geaffecteerde respectievelijk de platte uitspraak is niet zoals hier
met deze aanduidingen aangegeven; het is een klank die het midden houdt tussen
deze aanduiding en de beschaafde uitspraak (tevens juiste spelling) in het middelste
rijtje. Wat nu opvalt, is dat in ieder van de vier blokken in het schema de klank van
midden-boven overeenkomt met die van links-onder, en de klank van rechts-boven
met die van midden-onder en rechts-onder (behalve bij ‘naid’).
Hoe moet dit verklaard worden? Ik kan bedenken dat de geaffecteerde uitspraak een
reactie zou zijn op de platte uitspraak. Dus: omdat de uitspraak van ‘keus’ bij de
platspreker lijkt op ‘kuis’, is de spreker van het geaffecteerd ‘kuis’ gaan zeggen op
een manier die lijkt op ‘keus’, en ‘keus’ op een manier die lijkt op ‘kuus’. Ander
voorbeeld. De platte uitspraak ‘Ik waun in een luik oud huis bai Schirrepeseil’ noopt
de spreker van het geaffecteerd om te zeggen ‘Ek woen en een luuk ood heus bee
Scharpenziel’. Als dit juist is, zouden de hier behandelde kenmerken van het
geaffecteerd zich ontwikkeld hebben als één grote hypercorrectie. Ze zouden mede
daardoor een mooi onderwerp voor sociolinguïstisch onderzoek zijn.
Er zijn complicaties. De andere klinkers en tweeklanken heb ik buiten beschouwing
gelaten, omdat ik er geen raad mee wist. Verder blijkt bij een nadere beschouwing
het geaffecteerd ook niet homogeen. Je hoort vóór een r en in bepaalde andere
combinaties eu in plaats van iets oe-achtigs voor oo: veur in plaats van voor. Er zijn
ook mensen die voor Bilthoven iets zeggen dat lijkt op Baltheuven, dus daar lijkt die
i→e nog doorgeschoten naar a (zie in het schema bid - bed - bad). Ik durf er, als
niet-taalkundige, verder niets over te zeggen. Het zou me trouwens niet verbazen als
er over dit onderwerp literatuur in de vakpers te vinden zou zijn. Voor lezers van
Onze Taal echter zou dit stukje wellicht aanleiding kunnen zijn om ook eens op het
hier aangesneden aspect van onze taal te letten.
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Misklemde bastaardwoorden
C.A. Zaalberg
Wat is er toch met ons woordaccent aan de hand? Vier jaar geleden heeft de heer
J.K. Reestman een dikke zestig hem verrassende beklemtoningen opgesomd (Onze
Taal mei 1983). Daarbij waren twijfelachtige gevallen, vooral onder de onvoltooide
(= tegenwoordige) deelwoorden, zoals kenmérkend, teleurstéllend. Maar ook een
dertigtal bastaardwoorden die de inzender door lieden die beter hoorden te weten,
had horen uitspreken met een foutief beginaccent. Ik moet daar een soortgelijke lijst
aan toevoegen. Voor de meeste exemplaren kan ik op aanvraag datum en spreker
meedelen.
ádditionele

ínstinctief

ántipode

mássaal

cápitool

mílitaire

céntraal

múzikale

cóllectieve

ófficiële

cónsequent

pérmanent

cónservatieve

pérsonele

cónsistent

pólitieke

cónstateren

pósitieve

cóntinu

príncipieel

créolisering

prínses

définitief

régie (je weet soms echt

dírect

niet wat je hoort!)

díverse

sócialisten

éssentiële

spéciaal

fínanciële

gesúbsidieerde

fótografische

súbstantiële

ínclusief

vítale

Vrijwel alles is katheder- of omroeptaal van de laatste anderhalf jaar. Nergens was
een contrasterend woord dichtbij in de tekst (bijvoorbeeld indirect bij direct, of
communisten bij socialisten). Wat maakt zich toch van iemand meester als er een
microfoon voor zijn neus staat! Ik kan me niet voorstellen hoe er verband zou zijn
met het accentueren van voorzetsels (Onze Taal oktober 1981 en februari/maart
1983); evenmin met de gewoonte van discjockeys om de voornaam van artiesten in
opsommingen meer klemtoon te geven dan de achternaam. Je kunt toch maar niet
iédere taalverandering aan Engels-Amerikaanse invloed toeschrijven?
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Engelse ziekte
Drs. A.G. den Haan - Gouda
De liefhebbende zorg waarmee ons gidslandje op gezette tijden het grote buitenland
vermaant of corrigeert, strekt zich ook uit tot de Engelse taal. Op 12 februari 1985
gaf de NOS in Van Gewest tot Gewest een onderwerp de volgende titel mee: ‘graffity
tegen graffity’.
Het betrof een stad waar de overheid de bekladding van de muren trachtte te
bestrijden door ‘officiële’ en niet onverdienstelijke spuitbusartiesten hele wanden in
tunnels en van winkelluiken met hun grillige decoraties te laten bedekken.
Om een onduidelijke reden werden deze versieringen aangeduid met een
Engels-achtig woord, dat u in een woordenboek van vóór 1980 tevergeefs zult zoeken;
alle sprekers in de uitzending bedienden zich echter van een uitspraak waarbij het
woordeinde rijmde op university (of op stupidity).
How come?
Het Italiaanse woord graffito, mv. graffiti, wordt in archeologie en
kunstgeschiedenis sinds jaar en dag gebruikt voor een tekening of opschrift, meestal
anoniem gekrast of geschreven op een buitenmuur. Vooral de rijke oogst aan graffiti
in het oude Pompeij is bekend geworden.
De Concise Oxford Dictionary geeft dit woord en vermeldt terecht dat het accent
op de tweede syllabe ligt en dat de i-'s in enkel- en meervoud klinken als in sea.
Intussen is met de renaissance van de ongevraagde muurdecoraties in onze grote
steden in de (Angelsaksische) uitspraak van het Italiaanse woord het accent vaak
naar de eerste syllabe verschoven.
De spelling echter bleef Italiaans. Niet tevreden hiermee heeft de NOS gemeend
het Angelsaksische taalgebied met een nieuw woord te moeten verrijken.
Suggestie: als men toch andermans taal aan het verfraaien is, what about de spelling
graphity - dan zijn we weer terug bij het Griekse graphein (krassen, merken,
schrijven).

Peettante en peetoom
A. Kooyman - neerlandicus, Utrecht
Iedere Nederlander kent de woorden peettante en peetoom. Het wàs van oudsher de
naam van de vrouw en de man die een pasgeborene ten doop hielden en/of geestelijke
leiding op het gebied van het christelijk geloof moesten geven. Zo wordt het in een
aantal kringen nog steeds gebruikt. De ontkerkelijking heeft echter met zich
meegebracht dat deze woorden voor veel mensen lege begrippen werden: ze laten
hun kinderen niet meer dopen en dus worden deze woorden voor hen overbodig. Nu
zijn er veel woorden die alleen een bepaalde betekenis hebben in het christelijk
taalgebruik. Zo zal het woord getuigenis voor een protestant naast de juridische
betekenis (getuigen in de rechtszaal) een religieuze betekenis hebben. Er zijn ook
woorden die alleen nog in christelijke kring gebruikt worden (ik denk aan belijdenis).
De woorden peetoom en peettante lijken zich aan te sluiten bij het soort woorden
als getuigenis: ze krijgen voor niet-kerkelijken een andere betekenis dan voor
kerkelijke christenen. Ze worden namelijk geherinterpreteerd: de woorden peettante
en peetoom worden nu in ‘niet-christelijk’ taalgebruik gebruikt om de persoon aan
te duiden naar wie het kind genoemd is. Naast de betekenis die de woorden vroeger
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hadden en nog hebben in zekere kringen, zal het woordenboek de betekenis ‘persoon
naar wie het kind vernoemd is’ dienen op te nemen.
Wat men hieruit kan zien, is dat naast andere factoren, ook sociale factoren een
rol kunnen spelen in de ontwikkeling van betekenissen en betekenisverschuivingen
in de Nederlandse taal.
Om een indruk te krijgen van het hedendaags gebruik van peettante en peetoom,
leg ik de vraag voor aan de lezers van Onze Taal: Wie gebruikt de naam peetoom of
peettante voor de persoon naar wie een kind genoemd is, zonder dat er nog van dopen
of geestelijke begeleiding sprake is?
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Journalistiek formuleren
Frank Jansen
Het journalistieke bedrijf intrigeert wetenschappers. Als nieuwsbron is de krant
gezaghebbend, maar het is nooit helemaal duidelijk hoe de artikelen tot stand zijn
gekomen. We nemen aan dat de journalist in de eerste plaats de heilige feiten geeft
en vervolgens eventueel wat commentaar. Maar dringt dat commentaar niet ook door
in de keuze en weergave van de feiten? Zo ja, hoe komt de lezer erachter waar en
wanneer hij beïnvloed wordt?
Het is moeilijk om zulke vragen diepgaand te beantwoorden en tegelijk zelf de nodige
wetenschappelijke objectiviteit te handhaven. In arren moede namen de
wetenschappers wel eens hun toevlucht tot oppervlakkige methodes, zoals het meten
van aandacht voor een onderwerp door het tellen van de vierkante centimeters die
daaraan besteed zijn. In Ideologie en Massamedia* slagen de sociaalwetenschappelijke
onderzoekers Van den Berg en Van der Veer (BV) erin diepgang met objectiviteit
te verzoenen. Hun vuistdikke proefschrift behandelt de wijze waarop elf dagbladen
de roemruchte Enka-bezetting van 1972 verslagen hebben.
Het grootste deel gaat over de ideologische en andere inhoudelijke analyses, maar
het hoofdstuk over presentatievormen (blz. 441-498) is van belang voor allen die
geïnteresseerd zijn in taal en tekst. BV gaan daarin na hoe het nieuws wordt
weergegeven omtrent actoren (personen en partijen die in het conflict handelend
optreden) en hun uitspraken. BV onderzoeken daar drie aspecten van: de etikettering,
formulering en contextualisering. Ik zal vooral op de formulering ingaan.
BV verstaan onder etikettering het verschaffen van extra informatie over een actor
of bron. Die informatie kan neutraal, negatief, of positief zijn. Van welke etiketten
maken de kranten nu gebruik? Verreweg de meeste etiketten (83%) blijken neutraal
(‘Groenevelt van de Industriebond-FNV’), een klein deel (15%) is positief (drs.
F.P.J.M. Sweens, de doorgaans scherp formulerende secretaris van het...’) en het
piepkleine restje negatief (‘volgens het slechts drie leden tellende actiecomité’). Op
die negatieve etiketten wordt vooral de lezer van De Waarheid getrakteerd. De
positieve zijn vooral in De Telegraaf te vinden.
De formulering betreft de wijze waarop uitspraken worden weergegeven. De journalist
kan een neutrale formulering kiezen: ‘X zei dat (...)’, of een waarmee hij impliciet
commentaar levert: ‘X erkende dat (... )’ of ‘X bestond het te beweren dat (...)’. Zo
kan de journalist de juistheid van de uitspraak aandikken dan wel afzwakken. De
journalist kan ook iets meedelen over de stelligheid van de uitspraak (‘wees er
nadrukkelijk op’). Hij kan de waarde van de uitspraak beïnvloeden door iets te laten
doorschemeren van de gezaghebbendheid (‘welingelichte kringen’) of integriteit
(‘verklaarde zichtbaar aangedaan’) van de bron. BV inventariseerden eerst welke
taalmiddelen voor dit soort formuleringen gebruikt worden. Vervolgens construeerden
ze een zo neutraal mogelijke formulering en vroegen ze een groot aantal beoordelaars
die neutrale formulering te vergelijken met de echt gebruikte. De beoordelaars moesten
*

H. van den Berg en K. van der Veer, 1986, Ideologie en Massamedia. Amsterdam: VU
Uitgeverij.
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aangeven of er echt verschil tussen de twee formuleringen bestond, wat de juistheid,
stelligheid, etc. betreft. De formuleringen blijken dan merendeels van het neutrale
type te zijn. Een positief gekleurde formulering komt vooral voor om de
gezaghebbendheid te benadrukken. Vooral politici krijgen deze luxe behandeling,
hoewel zij in het Enka-conflict niet echt partij waren.
Journalisten kiezen slechts uiterst zelden een negatieve formulering.
De weergave van een bronuitspraak is nooit meer dan een onderdeeltje van een
journalistiek produkt. Ervoor en erna staan andere beschrijvingen en commentaren.
De krantelezer beoordeelt het fragment natuurlijk in het licht van het totaal. Die
verbanden tussen bronuitspraak en de rest noemen BV contextualisering. Er zijn
volgens BV ten minste acht soorten verbanden mogelijk, maar daarvan blijken er
slechts vier regelmatig voor te komen. Het frequentst is de bronuitspraak die te
midden van uitspraken uit dezelfde bron met dezelfde strekking staat (26%). Iets
minder frequent (22%) wordt de bronuitspraak ondersteund door gelijkluidende
andere bronnen. Bijna even vaak vinden we de zogeheten kameleonconstructie: de
uitspraak wordt gelardeerd met gelijkluidende opmerkingen van de journalist zelf.
In 17% van de gevallen is de bronuitspraak te vinden tussen bronuitspraken van
anderen, die een tegengestelde opinie weergeven. In theorie zijn er ook gemenere
verbanden denkbaar. De journalist kan bijvoorbeeld door middel van de context de
bron impliciet als leugenaar of warhoofd afschilderen. Dergelijke trucs worden zelden
of nooit gebruikt.

Kwalijke uitspraak
G.H. Grimberg - leraar Nederlands, Puttershoek
Ons alfabet kent slechts 24 bruikbare letters en het Nederlands kent zeker tien klanken
meer. Het is dus behelpen, want soms moet dezelfde letter verschillende klanken
weergeven. Tot zover is er voor niemand een probleem. Niemand spreekt zeehengel
uit als zeeheengeel.
Iets anders is het met de letter z. Het schijnt in sommige kringen - en het aantal is
groeiende - van deftigheid te getuigen deze letter onder alle omstandigheden
stemhebbend (met trilling van de stembanden) uit te spreken. Toch zijn er situaties
waarin een z in een s verandert. Zolang de spel-
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ling daaraan tegemoet komt, is er geen probleem. Bijvoorbeeld vrezen - ik vrees.
Een fonetische regel in het Nederlands zegt dat de laatste klank van een woord, indien
dit een medeklinker is, altijd stemloos is.
Een andere fonetische regel (die anatomisch bepaald is; de mens kan niet anders) is,
dat een stemhebbende en een stemloze medeklinker niet zonder pauze na elkaar
kunnen worden uitgesproken. Dit heeft tot gevolg dat die klanken òf beide stemloos
òf beide stemhebbend worden.
Als mensen snel en ongedwongen spreken (ook de bovengenoemde aanstellers),
blijkt dat ze na spiranten (blaasklanken zoals s en f) de volgende klank stemloos
maken. Afvegen bijvoorbeeld wordt af(f)ege en niet av(v)ege (de klank wordt slechts
eenmaal uitgesproken, vandaar de haakjes), en enigszins wordt enichsins en niet
enigzins.
Ook plofklanken zoals k, t en p zijn stemloze klanken die soms de onmiddellijk
volgende klank stemloos maken. Bijvoorbeeld loodzwaar wordt lootswaar en
grootvader wordt grootfader. Dit is er ook de oorzaak van dat de werkwoorden
waarvan de stam eindigt op een medeklinker uit 't fokschaap ('t kofschip) in de
verleden tijd de uitgang -te(n) krijgen in plaats van -de(n).
Als echter de tweede klank een stemhebbende plofklank is, een b, d of g (als in
het woord goodwill), wordt doorgaans de voorafgaande klank stemhebbend: opdienen
wordt obdienen en zakdoek wordt zagdoek (weer met die g van goodwill).
Veel nieuwslezers en tweederangstoneelspelers zijn geneigd volgens de door hen
gelezen letter te spreken. Soms realiseren ze dat door een onnatuurlijke spreekpauze
in te lassen, soms door het stemhebbend maken van de slotklank van het voorafgaande
woord. Is dit obzet om chiquer te lijken?
Overigens neemt dit ‘chicheidssyndroom’ nog toe. Op het moment dat ik dit schrijf,
hoor ik op het TV-journaal een minister spreken over aardgasconzumptie.

Parabel van de normatieve grammatica
Joop van der Horst
Koning, hoe moeten wij leven? De koning wist het niet en zei: kom morgen maar
terug. Hij riep zijn adviseurs bijeen en vroeg wat hij het volk moest zeggen.
De eerste hield een lang betoog maar de tweede was het daar niet mee eens. En
de derde adviseur zei dat hij in een ander vak was afgestudeerd en zich, helaas, moest
verontschuldigen.
Toen vroeg de koning aan zijn vrienden wat hij het volk moest zeggen. De vrienden
dachten lang na. Je moet het je niet persoonlijk aantrekken, vonden ze. Maar wil je
koning blijven, zorg dan voor een antwoord. Zorg dat het volk tevreden huiswaarts
keert. En wat jij zelf vindt, is een andere kwestie. Hou dat goed gescheiden.
Die avond zat de koning diep te denken, maar hij kwam er niet uit. Laat ging hij naar
bed en hij vergat de wekker op te winden. Is er iets, vroeg de koningin, want je
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vergeet de wekker. Toen vertelde hij wat het volk aan hem gevraagd had, en dat hij
geen antwoord wist, en dat de adviseurs verschillend adviseerden, en dat zijn vrienden
weinig hulp boden en dat hij erover dacht om morgen af te treden. Malle jongen, zei
de koningin. Ik weet wel hoe je dit moet doen. Zeg morgen tegen het volk dat deze
kwestie veel te moeilijk is om zo snel af te doen. Laat ze volgende maand maar
terugkomen. Stel zeven klerken aan. Ze hoeven niet slim te zijn maar moeten wel
hard werken. Gebied hun het land door te gaan en alles op te schrijven wat de mensen
doen. Heel precies noteren hoe men een eitje pelt, hoe men zijn boterhammen smeert,
hoe men een jas uitdoet en buren groet, beschrijf het wachten op de bus en hoe
kinderen spelen en hoe groten de liefde bedrijven. Dat wordt bij mekaar een heel dik
boek. Geef volgende maand, als het volk weer voor de deur staat, dat boek aan hen,
kijk streng en zeg dan: hier staat precies beschreven hoe ieder leven moet. Houd u
daar stipt aan, want overtredingen worden streng bestraft.
De koning was opgelucht, gaf zijn vrouw een kus en deed zoals zij had gezegd.
De zeven klerken wisten van aanpakken. Binnen de kortste keren hadden ze een
formidabele hoeveelheid beschrijvingen bijeen. Alles werd genoteerd, niets sloegen
ze over. Het werd inderdaad een heel dik boek.
Na een maand kwam het volk weer bij de koning en vroeg opnieuw: Koning, hoe
moeten wij leven? De koning gaf het boek, keek streng en zei wat zijn vrouw hem
aangeraden had. Het volk zuchtte diep en mompelde: wij hebben een strenge koning
want hij schrijft ons zelfs voor hoe we een eitje moeten pellen en de liefde bedrijven.
Maar alles is beter dan niet te weten hoe het moet. Wij hebben een goede koning!
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Taalcuriosa
Oorlogsboodschappen
Jules Welling - Best
De Tweede Wereldoorlog heb ik - gelukkig - niet meegemaakt, maar ik heb er vele
verhalen over gelezen en gehoord. Ook zeer curieuze. Onder sterk gewijzigde
omstandigheden kunnen woorden of begrippen, blijkens die verhalen, van betekenis
veranderen. Dat gebeurde onder meer met het devies van de Oostenrijkse keizer
‘A.E.I.O.U.’ - alle klinkers in alfabetische volgorde achter elkaar - dat stond voor
'Austria Erit In Orbe Ultima' (ofwel in Nederlandse vertaling ‘Oostenrijk zal het
laatste rijk op de wereld zijn’). In de loop van de geschiedenis veranderde dat eerst
tot ‘Austriae Est Imperare Orbi Universo’ - en dat betekent vertaald ‘Het is aan
Oostenrijk over de gehele wereld te heersen’ - en later tot 'Aquila Electa lovis Omnia
Vincit', hetgeen zoveel wil zeggen als ‘De uitverkoren adelaar van Jupiter overwint
alles’. Hierbij wil ik, wellicht ten overvloede, vermelden, dat in dergelijke gevallen
de ‘V’ wel vaker de functie van de ‘U’ overneemt.
Dergelijke ‘codes’ bestonden tijdens de Tweede Wereldoorlog ook in Nederland.
Het presenteren van een ‘Verkade’-koekje hield in bepaalde milieus een boodschap
in, want het acroniem VERKADE stond voor ‘Vrede En Rechtvaardigheid Kan
Alleen Door Engeland’. Het werd ook in omgekeerde vorm gebruikt en dan stond
EDAKREV voor ‘En Duitsland Alleen Kan Roven En Vernielen’. Voor een goed
verstaander was daar geen verdere uitleg bij nodig; de boodschap was duidelijk.
Na de oorlog deed dit curieuze fenomeen in wat frivoler vorm de ronde. Op de
vraag wat de afkorting ‘H.I.T.L.E.R.’ kon betekenen, moesten de meesten het
antwoord schuldig blijven. Dat luidde dan: ‘Het Indische Leger Eet Rijst’. Enig
nadenken leerde dat dat niet kon kloppen en daarop kwam dan ook steevast de
geconditioneerde tegenvraag: ‘En die T. dan?’ Met het antwoord ‘Die drinken ze
erbij...’, werden dan meestal wrange herinneringen weggespoeld.

Van Woord tot Woord
Vakantie-oogst
Marlies Philippa
Ik blijk behoorlijk aan beroepsdeformatie te lijden. Normaal is dat al zo. Bij winkeliers
en buschauffeurs en zelfs bij mijn beste vriendinnen merk ik allerlei
taaleigenaardigheden op en heb ik voortdurend de neiging om hun Engels of
Nederlands te corrigeren. Maar niet alleen in het dagelijkse leven, ook in mijn vakantie
blijf ik observeren en registreren.
Dit voorjaar was ik in Egypte en Griekenland. Noord-Egypte had een buitengemeen
lage temperatuur. Reden waarom ik iedere dag weer vol verwachting naar het
weerbericht op de TV keek. En dat was nog amusanter dan bij ons. Dáár geen nerveus
bewegende handen van beroepsmeteorologen, maar hoogst simpele tekeningen. Het
opsteken van de paraplu en het schuilgaan van de zon waren beelden die ik steeds
opnieuw mocht zien, maar die me niet echt konden boeien. Gefascineerd was ik
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daarentegen door de in vele kleuren wapperende was en vooral door de voeten in het
water. De Rode Zee had vaak nog kleine voeten, maar de Middellandse Zee meestal
heel grote bewegende voeten. Door stormkracht opgezweepte golven moesten dat
voorstellen. Tekentaal.
De winters zijn er niet als in Nederland. Interessant vond ik, dat het Arabische
woord voor winter sjitä. in het Alexandrijns de betekenis ‘regen’ heeft heeft gekregen
en in dat dialect het gewone woord voor ‘regen’ heeft verdrongen. Niet zo
verwonderlijk, omdat regen er het voornaamste kenmerk van de winter is.

Vlaamse Edammer
Wat moet je op zo'n stormachtige dag vol regen? Brood met kaas eten, bijvoorbeeld.
Een kaas die daar als bijzonder smakelijk wordt beschouwd, is de falamenco.
Falamenco, een woord dat niets met flamenco of flamingo te maken heeft, maar dat
gewoon ‘Vlaamse’ betekent. Vlaamse kaas. Het is een kleine, ronde, rood
geparaffineerde kaas. Edammer dus! Zo gaan de Belgen strijken met de eer van ons
nationale produkt. Een troostpuntje voor mij was, dat in deze zelfde vakantieperiode
Antwerpen in een Egyptische krant een ‘Hollandse’ haven genoemd werd.
Aan een paar mensen heb ik gevraagd waar zij dachten dat de falamenco vandaan
kwam. Uit Denemarken, wist er een stellig te melden. Volgens een ander moest het
Nederland zijn. Ze vonden het maar een rare vraag. Deense en Nederlandse
zuivelprodukten worden in het oostelijke Middellandse-Zeegebied wel vaker door
elkaar gehaald, ontdekte ik. In het Grieks-op-reis-boekje Learn Greek with me, dat
ik in Athene aanschafte, wordt Dutch cheese vertaald met Daniko tiri. Dat ze het op
de televisiereclame wel degelijk over ‘Hollandse’ kaas hadden, laat het feit dat
sommige Grieken Nederland en Denemarken moeilijk uit elkaar kunnen houden,
onverlet.
Het is niet altijd eenvoudig om een transcriptie te maken van het ene naar het andere
alfabet. Zowel in Griekenland als in Egypte is me dat opgevallen. In Griekenland
zag je bijvoorbeeld, dat een plaatsnaam op het ene bordje met één medeklinker werd
gespeld en op het andere, vijf meter verder, met twee. In Egypte is Damanhour
hetzelfde als Damanhor, en restaurant kan er zowel met een au als met een o of een
u worden weergegeven.
Etenswaren hebben in Griekenland en Egypte soms dezelfde naam. De Egyptische
groente bamia heet in het Grieks bamies en de Egyptische bar-
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bóen is dezelfde vis als de Griekse barbóeni. Over deze vis heb ik nog een
twistgesprek gehad met een in Griekenland wonende Nederlander. Waar je al niet
ruzie om kunt krijgen!

Gevaarlijke vertaalmethode
De barbóeni werd in mijn Griekse reisgidsje barbeel genoemd. Onzin vond mijn
landgenoot. Het was gewoon een rode poon! Daar geloofde ik niet zo in. Ook rode
poon had ik vaak gezien en gegeten. Ten bewijze haalde hij een Grieks-Engels
woordenboek uit de kast. De barbóeni stond er vertaald als red mullet. Dat had ik
hem zo wel kunnen zeggen, want met deze benaming wordt de vis steeds vermeld
op de spijskaarten van de restaurants. Triomfantelijk pakte hij daarna een
Engels-Nederlands woordenboekje. ‘Red mullet: koning van de poon.’ Ziedaar zijn
bewijs. Een roodkleurige koning van de poon, dat kon niets anders dan een rode poon
zijn. Toen ik daar schuchter tegen inbracht dat hij methodisch toch wel erg grof te
werk ging - tweemaal een kans op fouten plus een wat overhaaste conclusie - en dat
ik niet geheel overtuigd was, werd ik voor betweter uitgemaakt.
De barboeni is inderdaad geen poon. Ook geen familie. Knorhanen of ponen
(Triglidae) horen tot de schorpioenvissen, en mullen of zeebarbelen (Mullidae) tot
de baarsachtigen. Ponen kunnen veel groter worden dan zeebarbelen en ze zien er
ook veel onvriendelijker uit. De poon is een gewone Noordzeevis en de mul een
Middellandse-Zeevis, al komt hij wel eens in de Noordzee voor. Mullus surmuletus,
de barboeni, wordt behalve mul of zeebarbeel ook wel koning van de poon genoemd.
Ik weet niet waarom, en het maakt hem nog niet tot een poon. De herkomst van het
woord poon is zeer onzeker. De etymologen kunnen geen goede verklaring vinden.
Hoewel ik ondanks het eten van falamenco en barboen niet meetbaar in gewicht
was toegenomen, verzekerden mijn Egyptische kennissen mij steeds dat ik zo mooi
dik was geworden. Dat betekende gewoon dat ik er gezond uitzag. Toch wel prettig
zo'n antislankheidscultuur.

Jaarvergadering
De jaarvergadering zal worden gehouden op woensdag 17 juni, aanvang 14.00 uur
in het gebouw van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Prinsessegracht 23 in Den
Haag. Aan de orde komen: de jaarverslagen van de secretaris en van de
penningmeester (beide jaarverslagen liggen ter inzage vanaf 13.30 uur); voorstel tot
verhoging van de contributie/abonnementsgeld; benoeming nieuwe bestuursleden
in de plaats van twee aftredende bestuursleden; enige mededelingen over het te voeren
beleid, waarover naar het bestuur hoopt een vruchtbare gedachtenwisseling zal volgen.
Het bestuur.

Opbergen Van Onze Taal
Bestuur Genootschap Onze Taal
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Het genootschap heeft cassettes laten maken, met de opdruk Onze Taal, waarin
minstens zes jaargangen van Onze Taal kunnen worden opgeborgen. Na een nummer
van Onze Taal gelezen te hebben, kunt u de aflevering zo in de cassette plaatsen.

Cassette thuisgestuurd
Als u f 10,90 overmaakt op gironummer 42 659 02, dan levert het secretariaat de
cassette via de post zonder verdere kosten bij u thuis af. We hopen hiermee bij veel
leden in een behoefte te voorzien.
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[Korte berichten]
□□□□□□□□

PCUdB
■ We beginnen weer eens met een correctie. ■ Zonder tussen zien en blijven, durven
toe te voegen, heb ik in het aprilnummer het infinitievenrecord van de heer Zeiler
op twaalf vastgesteld. ■ Bij dezen is de fout hersteld. ■ Gelukkig is er een nieuw
record gevestigd, en wel door de heer Sterenborg. ■ Zestien infinitieven achter elkaar
in de zin ‘Eigenlijk zouden jongelui die wensen dat later hun kinderen elkaar helpen
de zin IK ZOU JOU WEL EENS HEBBEN WILLEN KUNNEN ZIEN DURVEN BLIJVEN STAAN
HELPEN DUWEN gaan leren opdreunen, moeten kunnen laten zien dat dat zin heeft.’
■ Alhoewel de eigenlijke inzendtermijn voor de prijsvraag verstreken is, toch nog
achteraf een woord van waardering voor dit taalbouwsel. ■ Misschien dat sommigen
als bezwaar zouden aantekenen dat de zin een klein beetje geconstrueerd aandoet,
niet helemaal direct uit het leven gegrepen dus,... ■ ‘Ja,’ hoor ik dezulken al zeggen,
‘hoewel wanneer terwijl men spreekt men tevens in het achterhoofd het streven naar
een fraaie zin blijft houden men licht tot onnatuurlijk taalgebruik kan vervallen moet
er toch een minimum aan levensechtheid in zitten,’ en ■ ‘ja,’ vervolgen deze
criticasters, ‘hoe iemand het bestaat om jongelui te laten bestaan die wensen hebben
met betrekking tot nog niet bestaande kinderen in verband met tot dusverre niet
bestaande zinnen is ons niet duidelijk.’ ■ Natuurlijk geven wij dezelfde zulken
volledig ongelijk (of moet ik zeggen dezulke zelfden? - het is maar een vraag). ■ En
dat liet zozeer omdat zij zich zelve ook schuldig maken aan onnatuurlijk taalgebruik,
want dat is hun schuld niet, uiteindelijk leg ik hun die woorden in de mond. ■ Evenmin
val ik erover dat ze ten onrechte denken dat een zin die nog nooit door iemand is
uitgesproken ook in werkelijkheid niet zou bestaan. ■ Ik wil nu eenmaal geen voer
voor taalfilosofen leveren. ■ Nee, wat mij echt ergert, kan ik u niet beschrijven, maar
dat is vooral dat zeurderige toontje waarop tweemaal het woordje ja wordt
uitgesproken. ■ Ik realiseer me nu dat het voor de eerste maal in de geschiedenis is
van deze rubriek dat deze auteur er zijn mishagen over moet uitspreken dat er geen
cassettes bij dit blad geleverd worden. Het geschreven woord schiet te kort om te
vertellen wat ik u wil vertellen. ■ ‘Ja,’ zegt u nu op dit zelfde zeurderige toontje dat
ook de oppositie van de heer Sterenborg bezigde, ‘dat is me ook wat moois, waarom
probeert gij iets uit te leggen wat onexplicabel is?’ ■ Omdat ik het niet kan laten. ■
Omdat ik u op een taaltruc wil wijzen die ik op de criticastersoppositie en op u heb
toegepast en die u natuurlijk al lang hebt doorzien: noch u noch de eerder geciteerden
hebben het woordje ja op de zeurderige toon gebezigd die ik u en hun in de mond
heb gelegd. ■ En dat is juist de truc: als wij zogenaamd ‘letterlijk’ woorden citeren
(in de gesproken taal) van iemand die ons niet aanstaat, dan laten wij dat citaat
voorafgaan door een zeurderig ja en doen net alsof de persoon dit zo gezegd heeft.
■ Ik denk er toch maar over om een paar citaten van geciteerde citeerders op de band
vast te leggen en het materiaal ter beschikking te stellen van iedereen die meent dat
hij of zij nog wel een paar gore taaltrucs kan gebruiken. ■ Een paar jaar geleden heb
ik in deze kolommen de discussie geopend over herkomst en gebruik van het telwoord
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tig. ■ Bij het bestaan van dit woord had ik me alweer neergelegd, maar nu verschijnt
in het Algemeen Dagblad van 29 januari een advertentie waarin gevraagd wordt naar
tig lassers om duplex materiaal in Noorwegen te bewerken. ■ Dank aan de heer of
mevrouw Hoekstra voor het signaleren. ■ Als tig hier gebruikt wordt in de betekenis
waarin ik het tot nu toe heb horen gebruiken (‘het is niet belangrijk hoeveel, maar
in elk geval onoverzichtelijk veel’), dan is dit wel een zeer eigenaardige advertentie.
■ Wat denkt u van de zin Annelies en haar staf zijn er alles aan gelegen om u ook
eens iets anders te laten proberen? ■ Is dit gewone slordigheid, of het zoveelste
symptoom van het verdwijnen van het meewerkend voorwerp in het Nederlands? ■
Ik moet van het hart dat ik M. Dommisse uit Arnhem voor het signaleren erkentelijk
ben.
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De laatste vijf minuten van het vak Nederlands
F. Jansen
‘Het moedertaalonderwijs: vijf voor twaalf?’ was de titel die de Nederlandse Taalunie
had bedacht voor de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren in
1986. Een vreemde titel voor lezers die versleten beeldspraak uit den boze achten.
Het gevaar van zo'n cliché is dat het de inhoud besmet. Dat het vak Nederlands
werkelijk in gevaar zou zijn, lijkt dan opeens een beschimmeld, onwaarschijnlijk
idee. Die indruk lijkt bevestigd te worden. Het schoolvak Nederlands zit immers vast
in het zadel: het is op alle scholen verplicht en aan de uren wordt niet gemorreld.
Bij nader inzien heeft de Taalunie gelijk. Men twist over de uitgangspunten, zodat
zelfs de naam ter discussie staat: ‘Nederlandse taal’ of ‘moedertaal’? Daarom noem
ik het hier maar ‘het vak’. De resultaten van het vak zijn niet om over naar huis te
schrijven. Sterker nog, dat schrijven zou volgens onderzoek een aanzienlijke groep
leerlingen aan anderen moeten overlaten.

De waarde van een examen
De basis voor de conferentie was een rapport met de titel De positie van het onderwijs
in het Nederlands en de rol van de overheid in Nederland en Vlaanderen, door de
noorderlingen H. Wesdorp en E. Teysse en de zuiderlingen Fr. Daems en R.
Rymenans. De titel van het rapport maakt al duidelijk dat de aandacht vooral uitgaat
naar organisatorische zaken: het wettelijk kader, de (na)scholing en begeleiding van
leraren, het inventariseren van leermiddelen en van instituten die relevant onderzoek
doen. De informatie daarover is beknopt en overzichtelijk. Geïnteresseerden kunnen
bijvoorbeeld in een oogopslag zien welke schoolboeken veel gebruikt worden, hoeveel
tijd er (volgens leraren) aan de diverse vakonderdelen wordt besteed en hoe zwaar
leraren hun taak vinden. Het rapport moest op veel punten onvolledig blijven wegens
het ontbreken van vooronderzoek. Herhaaldelijk klagen de auteurs over de
versnippering waaraan het toch al schaarse onderzoek naar het vak lijdt.
Alleen de hoofdstukken ‘kwaliteitsbewaking’ en ‘aansluitingsproblematiek’ gaan
meer over de inhoud van het vak. De auteurs tonen aan dat de inspectie onvoldoende
mensen en specifieke kennis in huis heeft om het onderwijs zelf te controleren.
Vervolgens laten zij zien waarom de resultaten van eindexamens nooit een behoorlijk
beeld kunnen geven van de prestaties. Die cijfers berusten op een cocktail van cijfers
voor onderdelen. Sommige van die deelcijfers komen door procedures tot stand die
erkend onbetrouwbaar zijn; andere berusten helemaal op duistere gegevens. Bovendien
wordt pas bepaald waar de grens tussen voldoende en onvoldoende ligt, nadat het
werk is nagekeken. Terecht, omdat daardoor slachtingen onder de kandidaten bij een
moeilijk examen voorkomen worden. Jammer voor degenen die de resultaten van
verschillende jaren willen vergelijken: een zes voor Nederlands uit 1984 kan op een
totaal andere prestatie berusten dan een zes uit 1986.
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Taalvaardigheid gepeild
Wie wil weten wat leerlingen van het Nederlands terechtbrengen, is dus op andere
methodes aangewezen. De Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek (SCO),
waaraan de auteurs verbonden zijn, heeft er twee ontwikkeld. Bij de eerste wordt
aan oudleerlingen gevraagd welke taalvaardigheden ze onvoldoende beheersen. Dan
blijkt dat oud-leerlingen van LBO en MAVO vooral tekorten ervaren in taalsituaties
die niet zo vaak voorkomen, zoals brieven schrijven, schriftelijke vragen
beantwoorden, officiële stukken lezen en deelnemen aan overleg met hoger geplaatsten
(Blok en De Glopper, 1983, Taal voor het leven, blz. 68).
Het tweede type onderzoek is het peilingsonderzoek. Een representatief deel van
de schoolbevolking moet een aantal functionele opdrachten uitvoeren. Dat zijn
opdrachten die overeenkomen met situaties waarin het Nederlands buiten de school
gebruikt wordt, bijvoorbeeld een briefje schrijven waarin de schrijver zich wegens
ziekte excuseert of een schadeformulier van de verzekering invullen. De produkten
worden beoordeeld op volledigheid en juistheid van de inhoud, en op diverse aspecten
van de taalvorm: niet alleen spelling en grammatica, maar ook de aanwezigheid van
briefconventies, heldere indeling en stijl.
Er zijn tot nu toe twee peilingsonderzoeken geweest. In het eerste peilden Wesdorp
en collega's de taalvaardigheden spreken, luisteren, schrijven en lezen van de
zesdeklassers op de lagere school. (Zie voor een samenvatting H. Wesdorp, 1985,
Goed onderwijs, wat is dat?) Het resultaat was dat we ons over spreken en luisteren
weinig zorgen hoeven te maken. Lezen is echter voor 7% van de leerlingen zo moeilijk
dat ze vermoedelijk ‘functioneel analfabeet’ zijn. Sommige journalisten hebben
daarvan gemaakt dat die leerlingen geen woord of zin kunnen lezen. Dat is onjuist.
De term betekent dat die leerlingen waarschijnlijk te weinig informatie uit de teksten
om hen heen kunnen halen om zich in het dagelijks leven mee te redden. Schrijven
blijkt nog iets moeilijker: 9% schrijft ‘zeer slecht’. Daar komt nog eens 44% bij aan
schrijvers die alleen ‘slecht’ zijn.

Gemeten schrijfprestaties
In het tweede onderzoek peilde De Glopper de schrijfprestaties van 16-jarigen (K.
de Glopper, 1985, Schrijfprestaties in het voortgezet onderwijs). De Glopper liet de
leerlingen acht soorten schrijfopdrachten maken. Daar waren functionele opdrachten
bij, zoals een fiets herkenbaar beschrijven, een sollicitatiebrief en een ziekmelding
schrijven. De leerlingen moesten ook klassieke opdrachten uitvoeren, zoals een
verhalend, betogend en een beschouwend opstel schrijven.
Het resultaat van dit onderzoek haalde alweer de kranten. Velen zullen zich de
sollicitatiebrief nog herinneren waarin achter elkaar het volgende was
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neergepend: ‘ik zal u even zeggen waar ik al eerder gewerkt heb o.a. bij: de spar bij
het fruit dus appels en allerlei fruit in zakken doen bij Oogger - patat verkopen en
bij een huishoudzaak waar ik ook allerlei spullen moest inpakken.’
De anekdotiek heeft de andere resultaten een beetje verduisterd. Die zijn tamelijk
onrustbarend, maar juist niet op het gebied waarover - ook in dit tijdschrift - vaak
meewarig wordt gedaan: de spelling. Ongeveer de helft van de leerlingen maakt per
opdracht twee spelfouten of minder. Dat komt ongeveer overeen met de score van
spelfouten in inzendingen naar Onze Taal. De werkwoordspelling gaat zelfs verrassend
goed: meer dan 90% van de leerlingen maakt daar nul of één fout in. Dat lijkt een
goed bericht. Al die aan spelling bestede uren hebben dus iets opgeleverd. Maar mij
stemt het triest omdat de prestaties op het gebied van heldere structuur, inhoud en
vooral stijl en interpunctie belabberd zijn: gemiddeld niet eens een vijfje. Uit veel
produkten is niet eens wijs te worden. Opmerkelijk is dat de sollicitatiebrieven zo
slecht zijn. Het mooist zou natuurlijk een gaaf betoog in een vlekkeloze spelling zijn,
maar als ik toch moet kiezen, geef mij dan maar begrijpelijke stukken met hier en
daar een spelfout.

Wat is goed taalgebruik?
De journalisten hebben de resultaten van de peilingsonderzoeken in een nogal schrille
toonzetting weergegeven. Dat is begrijpelijk maar niet terecht. Begrijpelijk omdat
journalisten, taalvaardig als ze zijn, snel aannemen dat anderen even handig met taal
kunnen omspringen. Niet helemaal terecht, omdat de eisen voor het vak Nederlands
heel hoog liggen. En dat komt weer doordat die eisen direct afgeleid zijn van onze
verwachtingen omtrent het dagelijks taalgebruik van onze medeburgers. Iedereen
peilt de taalvaardigheden van de mensen om zich heen, maar je moet tot de vakantie
wachten om je kennis van het Frans in de praktijk te toetsen. Mijn kennis van
goniometrie wacht al achttien jaar op een functionele toets. Ik ben ervan overtuigd
dat die koppeling aan de buitenschoolse praktijk het vak alleen maar moeilijker
maakt. Bovendien hebben de taalgebruikers lang niet allemaal dezelfde opvattingen
over goed taalgebruik. Neem de meesmuilende opmerkingen over vijf voor twaalf
in de eerste alinea van dit stuk. De bedenkers van de titel vonden dat juist een vondst.
Daar komt nog iets ongelukkigs bij. De feilen in de buitenschoolse praktijk worden
ogenblikkelijk toegeschreven aan krakkemikkig onderwijs. Stel je voor dat we iemand
die van de trap afrolt, meteen zouden vragen ‘of hij geen gymnastiek gehad had’.

Onenigheid over de norm
De peilingsonderzoeken leiden tot allerhande vragen over het vak Nederlands. Daarom
alleen al acht ik ze van onschatbare waarde. Daar is niet iedereen in het onderwijs
het mee eens. Terwijl de journalisten het belang van de resultaten van het
peilingsonderzoek misschien wat overdreven, kleineerden de leraren ze. Ik waag me
aan een voorlopige beoordeling van de nog steeds doorsudderende discussie. Velen
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zijn er niet van overtuigd dat de peilingen eerlijk inzicht geven in de werkelijke
taalvermogens van de leerlingen. De opdrachten zijn in hun ogen slechts in schijn
functioneel, in werkelijkheid zijn het vermomde stelopdrachten. Andere opdrachten
veronderstellen volgens de critici dat de gepeilden de normen en waarden van de
sociale middenklasse delen. De tegenstanders van het peilingsonderzoek komen
voornamelijk met anekdotische argumenten. Het is daarom moeilijk te beoordelen
of ze gelijk hebben. De conferentie was een goede gelegenheid geweest om eens
systematisch over de inhoud van het vak te spreken: wat geldt als goed onderwijs in
het Nederlands? De enige die daarover het woord voerde, was de vakdidacticus
Sturm, een tegenstander van peilingsonderzoek. Op grond van de geschiedenis van
moedertaalonderwijs in verschillende landen, wijst hij onderzoek en resultaten af,
omdat het bij het vak Nederlands om andere zaken zou moeten gaan. Ik vind niet dat
Sturm gelijk heeft, maar het verdient waardering dat hij er tenminste serieus op ingaat.

Wat je moet kunnen
De manier waarop het onderwijs het peilingsonderzoek ontvangen heeft, maakt goed
duidelijk hoeveel gebrek aan overeenstemming er over de inhoud bestaat. Wat moeten
leerlingen minimaal kennen en kunnen? Mijn antwoord zou zijn: kennis van de
standaardtaal en de vaardigheid die kennis toe te passen in genres die de
taalgemeenschap als belangrijk beschouwt en die nodig zijn voor beroep of
vervolgopleiding. Dat laatste betekent natuurlijk dat voor elk schooltype aparte eisen
gesteld moeten worden. Of dit antwoord het goede is of niet, maakt niet zo veel uit.
De echte prioriteit van het vak Nederlands is dat over de inhoud ervan
overeenstemming bereikt wordt. Dat neemt op zichzelf al heel wat versnippering
weg. Bovendien, zolang als het doel gemeenschappelijk is, kan daar best gescheiden
naartoe gemarcheerd worden.

Friese plaatsnamen
Mr. F. Zeiler - Bergen
De discussie in het nummer van mei maakt nog geen melding van de mogelijkheid
die de wet van 6 juli 1983 (Staatsblad 325) heeft geboden. Bij die wet werd een deel
van de oude elf steden en dertig grietenijen verknipt en opnieuw ingedeeld.
Als nieuwe gemeenten werden gevormd Boornsterhem, Dongeradeel, Franekeradeel,
Gaasterland, Littenseradeel, Nijefurd, Scharsterland en Wymbritseradeel. Artikel 48
van deze wet geeft aan de raad van elk dezer nieuwe gemeenten de bevoegdheid, de
bij de wet vastgestelde naam ‘te wijzigen’ - waarmee kennelijk bedoeld is: in het
Fries te vertalen.
Voor zover ik weet, hebben vier van deze acht gemeenten die vrijheid al gebruikt;
zij heten nu Boarnsterhim, Gaasterlân-Sleat, Littenseradiel en Skarsterlân. De vijfde,
Nijefurd, kreeg bij de geboorte al een Friese naam mee!
Misschien kan een van de Friese lezers ons vertellen wat de overige drie gemeenten
gaan doen of hebben gedaan.
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Reacties
De verfriezing van Friesland
Prof. dr. A. Sassen - emeritus hoogleraar Taalkunde RU Groningen
Het lijkt erop dat het Nederlandse werkwoord met de betekenis ‘Fries maken/worden’
en de daarvan afgeleide nomina op -ing en -er (bijv. in stukjes over de vervanging
van Nederlandstalige toponiemen in de Nederlandse provincie Friesland door
inheemse varianten) verfriezen, resp. verfriezing, verfriezer gaan luiden, met z
geschreven èn gesproken. Je vindt deze z-vormen in de krant (NRC 25-10-1986, blz.
4, 2e kol.) maar nu ook in het mei-nummer van Onze Taal, en dan niet gesignaleerd
maar gebrúíkt. Door de redactie en in een bijdrage van prof. Damsteegt; al met al
een keer of zeven.
Dat neemt niet weg dat die z onjuist is. Het werkwoord luidt verfriesen, met s uit te
spreken en te schrijven, evenals zijn afleidsels verfriesing en verfrieser. Immers: het
werkwoord wordt afgeleid van het bijvoeglijk naamwoord Fries (verbogen vorm
Friese, vroeger Friesch, Friesche) en niet van het zelfstandig naamwoord Fries
(meervoud Friezen), op precies dezelfde manier als verduitsen van Duits, verengelsen
van Engels, verfransen van Frans. Wel kun je met het voorvoegsel ver- ook
werkwoorden vormen op basis van zelfstandige naamwoorden. Vertrossen
(vertrossing) is daarvan een voorbeeld. (Zie voor meer voorbeelden Zaalberg in Onze
Taal 1981, blz. 35.)
Maar zo'n formatie wordt verfriezen (verfriezing) stellig niet geacht te zijn. De
‘tegenovergestelden’ van de de-adjectivische en de-nominatieve werkwoorden worden
afgeleid met ont-: ontfriesen (ontfriesing) ‘doen ophouden Fries te zijn’; zoals
ontgraten ‘ontdoen van graten’ betekent, zou ontfriezen ontdoen van Friezen (kunnen)
betekenen. Je kunt Friesland dus zowel ontfriesen als ontfriezen. Zijn beide gebeurd,
dan is onze mooie provincie zowel onfriest (vgl. ontkuist) als ontfriesd (vgl. ontluisd).
Met andere woorden: wie denkt, zoals de redactie van Onze Taal en prof. Damsteegt,
dat je van de verfriezing van plaatsnamen moet spreken, zit ook vast aan ‘De meeste
inwoners van de meeste gemeenten in Friesland zijn net als Tietjerksteradeel van
mening dat hun plaatsnamen niet verfriesd moeten worden.’
De verklaring van deze denkfout? Ik hou het op hypercorrectheid, s-fobie, van
(sommige) Friezen en Hollanders die hun neiging tot bevriesing overdreven bestrijden.
Dat er overigens gelijkluidende woorden met z bestaan (Friezen, (be)vriezen) zal
zeker van invloed zijn. Ik neem aan dat de aangehaalde auteurs wel niet van
verindiezen in plaats van verindischen zullen spreken.

Zowel jij als ik hebben...
Liesbeth Koenen - taalkundige en journalist, Amsterdam
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Enkele maanden geleden haalde Heldring in zijn rubriek Dezer Dagen een zinnetje
van mijn hand aan, dat een zowel/als-constructie bevatte. Hijzelf wist niet precies
of die zin goed of fout was, en dat het hier een lastig verschijnsel betreft, blijkt ook
weer uit het aprilnummer van Onze Taal. Daarin wijdt de redactie onder de kop
‘Vraag en Antwoord’ een stukje aan dezelfde constructie. De redactie beperkt zich
echter tot een heel klein deel van de verschijnselen en komt op basis daarvan mijns
inziens tot een onjuiste conclusie.
Wanneer de twee onderwerpen die de zowel/als-constructie oplevert een
verschillende werkwoordsvorm verlangen, gaat het wringen: ‘zowel jij als ik hebt’
klinkt niet goed, maar ‘zowel jij als ik heb’ ook niet. In deze gevallen past de syntaxis
een interessante noodgreep toe: de keuze tussen ‘heb’ en ‘hebt’ is blijkbaar te moeilijk,
daarom wordt er een derde partij in het spel gehaald: het min of meer neutrale
‘hebben’. Jammer genoeg zorgen zinnen als ‘zowel jij als ik hebben...’ of ‘zowel jij
als ik zijn...’ er nu juist voor dat een zin als ‘zowel Jan als Piet zijn gekomen’ ons
niet zo gek in de oren klinkt.
Dat het een echte noodgreep is die niets met ‘persoon’ of ‘aantal’ te maken heeft,
blijkt nog eens als we hetzelfde zinnetje in de verleden tijd zetten: ‘jij’ en ‘ik’ vereisen
alle twee had of was, en daarom is de zin ‘zowel jij als ik had.../was’ wèl in orde.
Feit blijft dat onze intuïties hier een harde dobber aan hebben.

Dee
C.A. Zaalberg - Leiden
In het aprilnummer stelt de heer Sterenborg op blz. 49 onder de titel ‘Lesje Brabants’
de vraag ‘Wat te denken van vormen als ik hou, rij, glij, snij, schei uit, die alle de
als t klinkende slot-d missen.’ Eerder had hij al verklaard ‘Uit oude geschriften blijkt
dat de vorm dee al in de 15de eeuw bekend was’, namelijk als verleden tijd van doen.
Het kan misverstand wekken dat die vormen aangehaald worden te zamen met
dialectvormen waarin de t van de derde persoon ontbreekt.
Wat in die ik-vormen ontbreekt, is namelijk geen slot-medeklinker, maar een
slot-lettergreep. De eerste persoon enkelvoud ging vroeger veelal uit op -e. ‘Ic roepe,
ic claghe’, zegt de grote dichteres Hadewych, en ‘ic houde’, ‘ic ride’ waren lang
geleden normaal. We weten allemaal dat de slotlettergreep -de na een tweeklank of
heldere klinker een bedreigd bestaan kent: salade wordt sla, mede wordt mee, koude
wordt kou, zijde wordt zij. Bij de werkwoorden zijn die korte vormen hou,
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zou, zei, rij enzovoort precies even regelmatig. En voor dee geldt hetzelfde; de
oorspronkelijke vorm dede is een beetje verrassend, vinden de geleerden, maar dat
doet in dit verband niet ter zake.
Het verdwijnen van -de vinden we niet alleen na tweeklanken en lange klinkers,
maar ook na een n of r die voorafgegaan wordt door een korte klinker: kon komt van
konde, vin van vinde, wor van worde. Maar hier komt allerlei bij kijken waar de
kolommen van Onze Taal gelukkig te smal voor zijn.

Van de gekke
Ir. J.W. Sluiter
In het artikel ‘Gekheid, gekte, gekkisme’ van F. Mars, op blz. 58 van het mei-nummer,
staat: ‘Ongeveer gelijktijdig met gekte ontstond de uitdrukking Dat is van de gekke(n)
of Het is van de gekke(n) dat...’ Gekte is volgens gegevens van F. Mars sinds 1980
in gebruik. Zijn conclusie kan niet juist zijn. Uitdrukkingen als ‘Dat is van de gekke.’
of ‘Ik ben van de hippe’ werden gebezigd door Kluk-kluk (Herbert Joeks), de indiaan
in de televisieserie ‘Pipo de Clown’, zeker vijftien jaar geleden.
Zoals zo vaak komen uitdrukkingen uit cabaretprogramma's of dergelijke komische
TV-series als gevleugelde woorden in de omgangstaal terecht.

Van den zotte
F.K.M. Mars - 's-Hertogenbosch
In Onze Taal, mei 1987, is op blz. 58 een artikeltje van mij opgenomen dat handelt
over de ‘uitdrukking’ van de gekken. Het is lang na het inzenden gepubliceerd.
Ondertussen heb ik al enige malen gemerkt dat gekte gewoon als synoniem van
krankzinnigheid werd gebruikt. Verder signaleerde ik het woord Multatuli-gekte
(Literatuur 3, 1986, blz. 184). Leuk is dat de besproken uitdrukking met van de ook
al produktief is geworden. Op 14 maart 1987 vond ik in het Brabants Dagblad het
volgende voorbeeld. Pagano heeft het over boetes in de sportwereld en zegt ‘Dat is
werkelijk van den zotte.’ Over enige tijd lezen we misschien: Het is werkelijk van
de waanzinnigen...
Mijn artikeltje heeft verschillende reacties opgeleverd, onder anderen van de heer
J.W. Sluiter. Ook de heren G. Loeff te Meppel en J.M. Fehmen te Amsterdam (en
anderen) wisten te melden dat de uitdrukking met van de uit de bron komt van Pipo
de Clown, ‘in de jaren zestig’. Onder de invloed van Pipo werden toen ook al
uitdrukkingen in de mond genomen als Hij is van de jarige.
De heer Fehmen wijst ook op het verschil tussen ‘van de gekke’ en ‘van den
dwaze’. Waarschijnlijk hangt het al of niet uitspreken van de -n samen niet het
verschijnsel dat in dialecten den wordt gezegd, als het volgende woord (mannelijk)
begint met bijvoorbeeld b, d, h, p, t, of een klinker.
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Wel of niet aaneenschrijven
C.J.M. van der Weijden - beëdigd vertaler Frans, Eindhoven
Het artikel van J. Weitjens in Onze Taal van mei 1987, blz. 62, zal menigeen uit het
hart gegrepen zijn. Errare humanum est; niet de computer is de schuldige!
Destijds heb ik om opheldering gevraagd over wat wij in onze kring de
‘streepjesziekte’ van de NOS noemen. Als verklaring hiervoor werd gegeven dat van
de officieel geldende taalregels bewust wordt afgeweken om de tekst voor
televisiekijkers ‘van lager niveau’ gemakkelijker leesbaar te maken.
Er blijken, buiten de doven en slechthorenden, nog heel wat TV-kijkers te zijn die
om een of andere reden naar het nieuws voor doven en slechthorenden kijken. Als
dit ‘meekijkend’ publiek niet weet dat in die uitzending opzettelijk de taalregels
worden overtreden, heeft dat tot gevolg dat die besmettelijke ‘streepjesziekte’ door
anderen wordt overgenomen. Daarvan zien we dan ook reeds de gevolgen bij sommige
ondertitelingen van de NOS en in kranten en tijdschriften.
Het koppelteken mag in samenstellingen alleen gebruikt worden als door het
aaneenschrijven (zonder koppelteken of trema) de samenstelling moeilijk leesbaar
wordt. Dit is beslist niet het geval met woorden als selectieprocedure, radioreportage,
fractievoorzitter, enz.
De ‘streepjesziekte’ draagt bij aan de algemene onwetendheid over de regels voor
het wel of niet aaneenschrijven van woorden. Zo zijn er heel wat bedrijven,
verenigingen en instanties, wier in de statuten vastgelegde naam in strijd is met de
bestaande taalregels, zoals: Haagse Studenten Vereniging, Konsumenten Kontakt,
Nederlands Dans Theater, Utrechts Symphonie Orkest, Milieu Educatie Centrum,
Explosieven Opruimings Dienst, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. Ook zijn er
duizenden brochures verspreid over onroerendgoed-belasting in plaats van
onroerend-goedbelasting. Zij die moeite hebben met het schrijven van dit soort of
andere samenstellingen, kunnen in veel gevallen een antwoord op hun probleem
vinden in de door het Nederlands Normalisatieinstituut uitgegeven norm NEN 5050
Goed woordgebruik in bedrijf en techniek, hoofdstuk 2.6 Samenstellingen (blz.
23-28).

Zelfdoding
P.C. Paardekooper - Leuven
Sinds kort is het mode om niet meer van zelfmoord te spreken maar van zelfdoding.
Een zelfmoord is een moord, en dat klinkt wel een beetje héél hard. Dus.
Het is een typische lekenredenering. Een latafel is een tafel, en een slaapkamer
is een kamer. Maar... een boterham is geen ham en een spreekuur is niet per se een
uur, zoals een postbus geen bus is.
Zelfmoord hoeft dus geen moord te zijn. Verander alstublieft geen ingeburgerde
woorden als er geen hele zware redenen voor zijn. (En luister meer naar de
deskundigheid van taalkundigen!)
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Het Amerikaanse zusje van Onze Taal
VERBATIM®
H. Cohen - Brussel
Het Amerikaanse taaltijdschrift VERBATIM heeft voor de lezer van Onze Taal iets
vertrouwds. Net als ons blad richt het zich tot de belangstellende leek en ontvangt
het zijn bijdragen voor een groot deel uit de lezerskring. De selectie van die bijdragen
gebeurt echter volgens andere maatstaven. Dat houdt verband met de opvattingen
van de eigenaar-redacteur. Laurence Urdang, een man vol humor en strijdlust, heeft
zijn hoofdkwartier in Amerika maar werkt elk jaar een paar maanden in Engeland.
We hebben hem eens opgezocht in zijn bureau.
Mr. Urdang wat is uw taalkundige verleden?
Ik ben afgestudeerd aan de Columbia-universiteit. Algemene en vergelijkende
taalkunde en Engelse literatuur met wiskunde als bijvak. Sindsdien heb ik vele talen
bestudeerd en enkele gesproken.
En wat hebt u met al die kennis gedaan?
Na enkele jaren doceren aan de Universiteit van New York ben ik bij een uitgeverij
gaan werken. Ik nam daar deel aan de voorbereiding van de Random House Dictionary
of the English Language. Later werd ik managing editor van de onverkorte uitgave
en hoofdredacteur van de studentenuitgave. Die onverkorte uitgave (verschenen in
1966, en vele malen herdrukt) is een boekwerk van bijna vijf kilo. Het bevat niet
alleen lexicografische maar ook heel wat encyclopedische informatie. Achterin zitten
nog vier tweetalige woordenboeken, een atlas en ruim honderd pagina's algemene
wetenswaardigheden. In 1969 ben ik voor mezelf begonnen: samenstellen van
woordenboeken en andere naslagwerken voor uitgevers.

Daarnaast treed ik op als adviseur bij lexicografische projecten, in het bijzonder voor
de automatisering van het redactionele werk en moderne zettechnieken. Tot nu toe
heb ik aan ruim 120 boeken meegewerkt.
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Ik doe vrijwel alles zelf. Op een gegeven ogenblik had ik vijftig man in dienst, maar
nu werk ik met één secretaresse in Amerika en één in Engeland en de omzet is
nauwelijks minder. Mijn produkt bestaat hoofdzakelijk uit denkwerk en thinking
comes naturally to me.
En VERBATIM?
Daar ben ik in 1974 mee begonnen. De opzet is zuiver zakelijk maar het is tegelijk
mijn lievelingskind. Ik gebruik prachtig papier, zorg voor een prettige opmaak,
ontwerp elk kwartaal een nieuwe randversiering, enfin, ik doe mijn best om het lezen
tot een aangename bezigheid te maken. Verder kunnen de abonnees geselecteerde
woordenboeken en naslagwerken tegen gereduceerde prijs bestellen. Ze hebben
momenteel de keus uit ongeveer 150 titels.
Waarin verschilt VERBATIM van Onze Taal?
Tja, ik ken geen Nederlands. Ik heb echter nogal wat aan fonologie gedaan, en als
ik Onze Taal hardop lees, kan ik de tekst aardig volgen. Om te beginnen, Onze Taal
is het orgaan van een genootschap, terwijl VERBATIM een commercieel object is.
Misschien is dat de oorzaak van een tweede verschil: ik neem advertenties op, graag
zelfs, want als het blad niet rendabel is, moet ik ermee ophouden. Overigens, ik zou
best van de exploitatiezorgen af willen zijn om me helemaal aan de redactie te kunnen
wijden.
Er zijn ook inhoudelijke verschillen. In VERBATIM staan geen polemieken over
wat wel en niet ‘mag’ in taal. Taalchauvinisme is me vreemd. Engels is altijd een
gastvrije taal geweest en dat zal wel zo blijven. In plaats van debatten over
taalzuiverheid breng ik liever onderwerpen als groepstalen, modeverschijnselen,
stijlfiguren, verschuivingen in betekenis en uitspraak, taalvergelijking en dergelijke.
En een Engels taalblad moet natuurlijk ook aandacht besteden aan de vele varianten
die in verschillende delen van de wereld gesproken worden (the Englishes). Laat me
een voorbeeld van de inhoud geven.

In het laatste nummer van VERBATIM
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stonden artikelen over maffia-jargon, Australisch-Engels, zegswijzen die aan de
omgang met paarden zijn ontleend, foute citaten, ‘sprekende wapens’, merkwaardige
plaatsnamen in Canada, een uitspraak- en een etymologisch probleem. En dan nog
acht recensies. Elk nummer bevat verder lezersbrieven en een aantal speelse bijdragen.
Daar houd ik erg van. Minstens een cryptogram en een woordraadsel, vaak ook
ludieke artikeltjes en altijd een paar fillers.
De recensies schrijf ik meestal zelf, de andere bijdragen komen grotendeels uit de
kringen van universiteit en onderwijs. De auteurs behoeven geen taalkundige te zijn.
Hun achtergrond kan me niets schelen; wat de kwaliteitszeef passeert, wordt geplaatst.
Voor de artikelen wordt niet betaald; wel is er elk jaar een wedstrijd met 2.500 dollar
aan prijzen.

Is VERBATIM groter dan Onze Taal?
VERBATIM verschijnt viermaal per jaar. Elk nummer telt 24 pagina's, elke pagina
60 tot 70 regels. Ongeveer 10 procent van de ruimte is voor advertenties. Maar ik
vind dat de omvang er weinig toe doet. Het gaat er alleen maar om of beide bladen
aan de behoeften van hun lezers voldoen.
Adres in Engeland: VERBATIM, P.O. Box 199, Aylesbury HP20 1TQ.
Abonnementsprijs £ 10,- per jaar. Proefnummer op aanvraag.

Stelling
De vreemde-talenkennis van de Nederlander vormt een bedreiging voor de
Nederlandse taal.
Proefschrift van dr. A.J. Huis in 't Veld, Rijksuniversiteit Groningen, januari 1987.

De Woordenaar
Meer leedvermaak
J.J. Bakker
IJzeren formules zijn dat toch: de zeispreuk, de Tom Swiftie en - zoals me bleek ook de leedspreuk. Mijn stukje over die laatste variant riep een lawine van reacties
op: 38 personen zorgden samen voor een kleine duizend nieuwe voorbeelden.
Verrassend was de inzending van mr. D.L. Rang uit Asperen, die me een document
uit 1940 toestuurde met als aanhef ‘Alles gaat goed, ALLEEN...’ Daaronder enkele
tientallen spreuken à la ‘De bananenhandel is de pisang’, en als afsluiting de mooie
gedachte ‘Dit alles zal veranderen, als ook de wapenhandelaar inziet dat er geen
schot meer in zit.’ De leedspreuk is dus al zo'n halve eeuw oud, en het is grappig om
te zien dat diverse historische exemplaren ook nu nog circuleren. Ze zijn vermoedelijk
mondeling overgeleverd of, nog waarschijnlijker, ze worden steeds opnieuw bedacht.
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Veel leedspreuken zijn nogal voor de hand liggend, en ik taxeer het humorgehalte
dan ook aanzienlijk lager dan dat van de Tom Swiftie, een variatie die we eerder
behandeld hebben. Dat neemt niet weg dat er genoeg inzendingen overbleven om
uit te selecteren. Ik heb gelet op originaliteit, kortheid en vooral de aanwezigheid
van leed: ziekte, sociaal ongemak, ontslag, ruzie, geldzorgen, dood, psychopathologie.
Daarom moesten op zichzelf aardige creaties als ‘De koerier haalt z'n neus op’ en
‘De schepen vaart uit’ buiten beschouwing blijven.
Hier volgt een selectie, in de vertrouwde alfabetische volgorde. Mijn dank gaat
uit naar de inzenders, die ditmaal te talrijk waren om ze bij naam en toenaam te
noemen.
-

De ambtenaar is ontregeld
De archeoloog moet botje bij botje leggen
De belastingambtenaar is aangeslagen
De boeren hebben het land
De cardioloog houdt zijn hart vast
De chauffeur is uitgeschakeld
De conducteur is op zijn retour
De deken heeft mot
De dichter kan niet uit de voeten
De dirigent is van zijn stokje gegaan
De douanier voelt zich gepasseerd
De duiker gaat eronderdoor
De hardloper is zijn baan kwijt
HERO is ingemaakt
Hofnar gaat in rook op
De houthakker kapt ermee
De inbreker komt er niet meer uit
De judoka is afgemat
De kaarsenmaker heeft een druiper
De kaartspeler kan het wel schudden
De kapper ligt in scheiding
De kapper zit met de handen in het haar
De kassier is uitgeteld
De klokkenmaker is van slag
De kolenboer krijgt de zak
De kraandrijver is afgetakeld
De krantenwereld is bezorgd
De kweker zit slecht bij kas
De leraar staat in het krijt
De longarts snakt naar adem
Het medium heeft de geest gegeven
De neuroloog krijgt de zenuwen
De onderwijzer wordt overmeesterd
De oppasser staat voor aap
De orgelman draait door
De ornitholoog zit in de nesten
De parachutist is uitgevallen
De pastoor ziet er geen heil meer in

Onze Taal. Jaargang 56

-

De piccolo kan ernaar fluiten
De piloot vliegt eruit
De prostituée kan zich niet staande houden
De psychiater is ter ziele
De reder is afgetuigd
De schrijver heeft er geen zin meer in
De slager neemt de benen
De tennisser heeft het net niet gehaald
De uroloog is uitgepiest
De veilingmeester is doorgedraaid
De verpleegster heeft een steek laten vallen
De violist is van streek
De visser vangt bot
De visser moet boeten
De vuilnisman komt niet meer aan de bak
De wasvrouw is er geweest
De wasvrouw strijkt het vaantje
De zittenblijver is overgegaan
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Om-kommer
Prof. P.C. Paardekooper - Universiteit Leuven
De meeste mensen zeggen:
- ik heb haar afgeraden om met zo iemand in zee te gaan.
Maar als ze gaan schrijven, aarzelen ze. Mag deze zin met dat kleine woordje om,
of is het netter om om weg te laten? Zulke schrijvers hebben last van om-kommer.
Is het om-gebruik een echte kwaal of een ingebeelde ziekte? Voordat ik die vraag
kan beantwoorden, moet ik eerst een om-weg maken en aangeven wat voor soorten
bijzinnen met om kunnen beginnen. Daarna ga ik in op om en het eventuele alternatief,
de komma.
Een hoofdzin is een zin die ‘op zichzelf staat,’ die geen deel is van een groter
taalgeheel. Hij komt is een hoofdzin, maar dat ie komt is een bijzin: die kan een deel
zijn van bijvoorbeeld Ik weet dat ie komt.
Bijna alle bijzinnen hebben net als de hoofdzinnen, een onderwerp en een
persoonsvorm. Maar enkele soorten bijzinnen bevatten wel een andere
werkwoordsoort (bijv. een onbepaalde wijs, een tegenwoordig of een verleden
deelwoord), maar geen persoonsvorm of onderwerp. We vinden ze vooral in stijve
taal, in teksten die ver van de levende taal af staan. Ze heten beknopte bijzinnen
(cursief):
-

dit ziende trok de veldheer verder
de soldij betaald waren de soldaten tevreden
ijs en weer dienende gaat de tocht door
staande de vergadering...

Een onderdeel van de beknopte bijzinnen zijn de om-zinnen, dat wil zeggen beknopte
bijzinnen die een voegwoord of een betrekkelijk woord bevatten (voor de om-haters
is dat soms facultatief) + de groep te met onbepaalde wijs:
-

het is goed om es gek te doen
door je aan te stellen verknoei je de zaak
in plaats van te blokken voer je geen steek uit
te gek om los te lopen
een boek om op je gemak te lezen.

Zulke zinnen noem ik om-zinnen, onverschillig dus of ze met om, met door, met in
plaats van of met na beginnen, onverschillig ook of dat om voor sommige mensen
weglaatbaar is of niet. Ze zijn bijna allemaal springlevende taal, al zijn die met na
vaak wat boekerig en die met teneinde heel erg stijf: teneinde zich beter voor te
kunnen bereiden.
Een voordeel van om-zinnen is dat ze beknopter zijn als gewone bijzinnen; kijk maar:
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- nadat de koe gekalfd had werd ze door de boer naar de wei gebracht (geen
om-zin)
- na gekalfd te hebben werd de koe door de boer naar de wei gebracht (om-zin).

De koe is onderwerp in de hoofdzin en degene die het kalven voor zijn rekening heeft
genomen. In de om-zin hoef je de koe dan niet meer te vermelden.
Als degene die de handeling in de om-zin verricht niet het onderwerp van de hoofdzin
is, ontspoort de zin:
- na gekalfd te hebben bracht de boer de koe naar de wei (om-zin, maar fout).
Boeren kunnen immers niet kalven. Gelukkig is onze kennis van om-zinnen de laatste
jaren sterk uitgebreid. Wie zijn schoolspraakkunst in geen twintig jaar meer ingezien
heeft, loopt dus vrij zeker achter in zijn om-zinskennis. Tien tegen een dat ie nog
denkt dat om (en die andere woorden aan het begin) voorzetsels heten. Nee, het zijn
voegwoorden, en in een enkel geval is om zelfs een betrekkelijk woord. In de volgende
zinnen hebben het betrekkelijk voornaamwoord dat en om immers een gelijke functie:
- een bevel dat je niet in de wind moet slaan
- een bevel om niet in de wind te slaan.

De indeling van de om-zinnen is een ingewikkelde zaak. Ik volsta met een paar heel
beperkte types te noemen die erg apart staan. Zo zijn er een paar soorten gezegden
die in levende taal een facultatief om hebben:
- die soep is niet om te eten zo zout
- in de kamer was het best om uit te houden.

Naar mijn gevoel is er nauwelijks of geen betekenisverschil tussen de zinnen met en
die zonder om. Dit type om-zinnen staat vooral ook apart doordat je ze bijna niet met
andere zinsdelen uit kunt breiden. Om-kommer is nu overbodig: schrijf wat u wilt.

De reden van het om-verbod
Persoonsvorm en onderwerp ontbreken in alle beknopte bijzinnen en dus ook in
om-zinnen, hebben we gezien. Afgezien daarvan kun je om-zinnen met alle mogelijke
zinsdelen uitbreiden, zelfs met een samengestelde bijzin:
- om te vragen of je weet dat ie komt. De oude spraakkunst heeft zich vergist door
hier niet van zinnen te willen spreken: ze zijn dat wel degelijk. Nu hebben we om al
leren kennen als betrekkelijk woord. Een tweede complicatie is dat het als voegwoord
twee mogelijkheden kent, helemaal parallel met de gewone voegwoorden. Als deel
van een onderwerp-, lijdendvoorwerpof voorzetselvoorwerpzin heten ze grammaticaal
voegwoord, als deel van een bijwoordelijke bijzin logisch voegwoord:
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- het is plezierig dat je nog wat blijft
- het is plezierig om nog wat te blijven.

Hier zijn dat en om dus grammaticaal voegwoord (deel van een onderwerpzin), maar
dat kan ook anders:
- hij komt hier omdat ie wil studeren
- hij komt hier om te studeren.

Nu zijn zowel omdat als om logisch voegwoord, omdat ze deel zijn van een
bijwoordelijke bijzin. Ook de betekenis van het eerste en het tweede om is anders:
die van het eerste is bijna nul, die van het tweede is ‘doel’. Wat hebben nu Charivarius
en andere leken gedaan? Ze hebben het oude (Latijnse?) ‘voorschrift’ vertaald met
‘Als om niks betekent, moet je het ook weglaten; betekent het “doel”, dan mag je
dat niet doen.’
De oude Latijnse spraakkunst oefende de leerlingen terecht in vertaling uit èn in
het Latijn, en vooral dat laatste droeg aanzienlijk bij tot een grondige beheersing
daarvan. Maar voor verta-
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ling in die taal moest je het Nederlands eerst door een stel kunstgrepen alvast een
stukje verlatijnsen: je moest bijvoorbeeld het onderwerp alvast eerste naamval
noemen, en het lijdend voorwerp vierde naamval:
- de boer ziet de bakker.

In de oude spelling moest die verlatijnsing zelfs altijd gebeuren: den bakker duidde
kunstmatig aan dat het niet om een onderwerp ging.
Zo ook vergemakkelijkte je bij de om-zinnen de vertaling in het Latijn door om
weg te laten waar die taal het niet weergaf:
- het is goed (-) voor het vaderland te sterven
- bene est pro patria mori.

Zo kreeg je Nederlands dat alvast in een Latijns dwangbuis gestopt was, ongeacht
of dat wel of niet in het Latijn vertaald moest worden. De om-kommer was geboren!

Om en komma
Het is duidelijk dat een komma geen levend taalelement is: hij kan een pauze
aangeven, maar vaker nog een zinsdeelgrens die een tekst bij eerste lezing
overzichtelijker en begrijpelijker maakt. Het is ook duidelijk dat levende en afgebeelde
taal zoveel mogelijk aan mekaar gelijk moeten zijn. Welnu: om-verduistering maakt
zinnen vaak dubbelzinnig:
- hij vraagt morgen te mogen blijven eten.

Het is onduidelijk of morgen hier hoofd- of om-zinsdeel is: hoort het bij vraagt of
bij te mogen eten? Je vermijdt het hele probleem niet met een komma maar door
levende taal te gebruiken die het probleem vanzelf oplost:
- hij vraagt morgen om te mogen blijven eten
- hij vraagt om morgen te mogen blijven eten.

De moraal ligt voor de hand: verduister om hier nooit, en schrijf ook in deze gevallen
levende taal. Kommacomplicaties blijven dan vanzelf achterwege.
De volgende zin zit overigens anders in elkaar:
- hij verwachtte te kunnen blijven eten.
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Hier kun je om niet tussen verwachtte en te voegen. Toch klinkt ook deze zin stijf.
Je krijgt pas levende taal als je een
- wat langere - dat-zin maakt:
- hij verwachtte dat ie kon blijven eten.

Om als begin van de zin?
Veel lezers vragen zich af of je een hoofdzin met om mag laten beginnen. Ons
taalgevoel geeft daarop een duidelijk antwoord: begint die hoofdzin met een aanloop,
dan is er geen probleem:
- om daarop een antwoord te kunnen geven, dat was moeilijk.
Dat is hier het verwijswoord naar de om-zin die aanloop is. Maar zonder dat krijg je
een zin die ‘minder prettig’ loopt:
- om daarop een antwoord te kunnen geven was moeilijk.
Ik zou er geen dikke rooie streep onder zetten, maar toch wel een rood golflijntje,
en ik denk dat mijn medeschoolmeesters dat wel grotendeels met me eens zullen
zijn.

Conclusies
Om-zinnen zijn beknopte bijzinnen, dat wil zeggen ‘zinnen zonder onderwerp en
persoonsvorm, maar met een andere werkwoordsvorm’. Maar ze zijn een speciaal
type daarvan: ze onderscheiden zich door de verplichte aanwezigheid van te +
onbepaalde wijs, door de meestal verplichte aanwezigheid van een voegwoord als
om, door, na aan het begin of door het betrekkelijke woord om, en door het feit dat
ze voor het grootste deel springlevende taal zijn.
Niet helemaal: vandaar de fout van de kalvende boer. Je vermijdt die in veel
gevallen door te bedenken dat het schimonderwerp van de om-zin (‘degene die de
handeling doet’) vaak dezelfde is als het onderwerp van de hoofdzin. (Let op vaak:
Onze Taal is geen wetenschappelijke spraakkunst waarin u het naadje van de kous
vindt.)
De indeling van de om-zinnen levert één beperkt type op waarin om inderdaad
facultatief is: het is hier niet (om) uit te houden. Bij de hele rest is om in levende taal
niet facultatief. Vrij zeker is Latijnse invloed aansprakelijk voor het feit dat het
grammaticale voegwoord om (dat van onderwerp-, lijdendvoorwerp- en
voorzetselvoorwerpzinnen) soms weggelaten werd: dat verknipte levend Nederlands
alvast tot vertaald Latijn.
Er is alle reden om die gewoonte niet te cultiveren, en om alle om-kommer dus te
laten verdwijnen. Mocht er nog een klein stukje kommer overblijven: om aan het
begin van een aanloop is uitstekend, maar zonder die aanloop verdient het aan het
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begin van een hoofdzin een klein rood slangetje. Maakt dat energie vrij voor èchte
taalbeheersing?

Gezocht
Temmes
Wim Voortman - Rijswijk
In de loop van 1985, ruim voordat Van Kooten en De Bie Nederland uitgebreid
hadden laten kennismaken met de gebroeders Gé en Arie Temmes, gebruikte iemand
het woord temmes op een familiefeestje in de betekenis gek: Zo'n blaffende hond,
daar word je helemaal temmes van. Er werd onverwacht op gereageerd. Even dacht
ik dat men het niet netjes vond, maar het bleek dat er diverse mensen in het gezelschap
waren die het woord helemaal niet kenden. Uit een vluchtige enquête onder bekenden
kreeg ik de indruk dat temmes typisch Haags zou zijn: Hagenaars van alle leeftijden
kenden het (meestal in de betekenis gek), anderen niet. Een Hagenaar, dertiger, gaf
als voorbeeld iemand temmes slaan; een andere informant, twintiger, uit de omgeving
van Leiden, meende het te kennen, maar kwam aarzelend met de betekenis afval,
uitschot. Het WNT kon mij ook niet wijzer maken; ik heb temmes daar niet in kunnen
vinden.
Maar toen ik zeer onlangs aan een paar zeventigers vroeg of zij temmes kenden,
zeiden die mij zonder enige aarzeling dat temmes in hun jeugd in Dordrecht het
gewone spreektaalwoord voor gek was. Dat zou erop wijzen dat temmes toch niet zo
Haags is als ik gedacht had.
Graag zou ik wat meer weten over de verspreiding van dit woord, dat voor zover ik
het ken, alleen predikatief gebruikt kan worden. (Dus wel: Hij lijkt wel temmes, maar
niet Hij heeft een temmes gevoel.) Wie kent het (in het bijzonder mensen van buiten
Den Haag) en in welke betekenis?
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Tussen Brussel en Hilversum
Dialect en standaardtaal bij de omroepen
P.H.M. Smulders
Leidt het spreken van een gemeenschappelijke taal automatisch tot samenwerking?
In ieder geval niet bij de omroepen in Vlaanderen en Nederland. De samenwerking
tussen de BRT en de Nederlandse zendgemachtigden staat op een erg laag pitje. Zo
laag zelfs, dat de stichting die tweejaarlijks een Noord-Zuidtrofee uitreikt voor
co-produkties op radio en televisie, dit jaar besloot haar prijzen in de kast te houden.
De prijsuitreiking werd ingeruild voor een symposium over onder meer taalgebruik
in (gezamenlijke) omroepprodukties.
Dr. L. Beheydt, taalkundige van de Universiteit Leuven, en dr. A. van der Meiden,
hoogleraar Massacommunicatie in Utrecht, verzorgden de inleiding van dit thema.
Zij gingen beiden in op het spanningsveld tussen dialect en standaardtaal.

Waardering en verscheidenheid
Beheydt constateerde dat de Vlamingen zich steeds minder storen aan het ‘Noordelijke
gorgeltaaltje’ en aan de niet ter zake doende ijle praatjes van Hollanders. De
verstaanbaarheid van het Randstadnederlands is in Vlaanderen geen probleem meer.
Tegelijkertijd heeft boven de Moerdijk de ‘warme Vlaamse alt’ genade gevonden.
De negatieve reacties op het Vlaamse Nederlands en de hooghartige en aanmatigende
houding van sommige Hollanders maken steeds vaker plaats voor waardering. Taal
is daardoor geen belemmering meer voor co-produkties: de taaleigenaardigheden
van Vlaamse en Nederlandse acteurs en actrices kunnen goed samengaan. De
woordenschat van Noord en Zuid wordt steeds meer een eenheid; alleen in de
uitspraak heeft zich een aparte standaardisering voorgedaan: het Brabantse Nederlands
in Vlaanderen en het Randstadnederlands in Nederland.
Tegelijk met de groeiende standaardisering is er een beweging weg van het Nederlands
in de richting van streektalen. Talige regionalisering is in België in opkomst;
dialectsprekers en dialecttheater zijn populair. In Nederland geven overtallige
praatprogramma's steun aan de regionale taalgebruiker: dialectsprekers worden
bemoedigd wanneer zij hun dialect vaker op radio en TV horen.
Van der Meidens ‘meest wezenlijke taal’ is het dialect dat zijn moeder hem leerde.
Hij voelt ook de geborgenheid en de zeggingskracht als hij andere dialecten hoort
en leest. ‘Het Nederlands is mij zeer dierbaar en het moet met kracht gepropageerd
worden, maar men moet mij toestaan dat ik er nog een andere taalwereld op na houd.’
Hij haalde prinses Juliana aan, die hem bijviel op het congres van het Genootschap
Onze Taal in 1985. Nadat Van der Meiden had verteld dat het Nederlands voor hem
geen vreemde maar soms wel een vervreemdende taal was, troostte de
bescherm-vrouwe van het genootschap hem tijdens de lunch door te zeggen dat zij
zijn Twents ook Nederlands achtte, omdat het in Nederland wordt gesproken. ‘Een
milde regen op een dorstig land’, was zijn reactie.
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Dat miljoenen Nederlanders zich meer thuis voelen in hun streektaal dan in het
Nederlands, is een feit dat in Hilversum vaak vergeten wordt, aldus Van der Meiden.
De spraakmakende gemeente ligt in Nederland niet in de vele provincies, maar in
de randstad. Kiezen de omroepen in ons land al voor dialecten, dan is dat bijna altijd
in komische series en meestal Amsterdams van een verdacht allooi. ‘Het volk woont
kennelijk in Amsterdam.’ De bewering ‘de taal is gans het volk’ gaat niet op voor
de omroepen. Volgens Van der Meiden biedt een rijk gevarieerde dialectcultuur juist
een solide basis voor de gezamenlijke Nederlandse taal: er bestaat geen rijke eenheid
zonder rijke verscheidenheid.

Desnoods ondertiteld dialect
Een vraag uit de zaal luidde: Moeten de media dan enkel spiegel van de taal zijn in
plaats van taalopvoeder? Volgens Van der Meiden dienen de media de Nederlandse
taal voorbeeldig te gebruiken om zo de taalgebruiker op te voeden. Daarnaast moet
er meer aandacht zijn voor de meertaligheid binnen het Nederlands. Niet het
Nederlands van de Belgen, maar het Vlaams is het boeiendst voor Van der Meiden.
‘De schijneenheid die de media oproepen, kan niet verbergen dat echte communicatie
bijna altijd in dialect verloopt. Ik weet zeker dat ik op mijn sterfbed Twents zal
spreken.’
De vraag van producent Han Peekel ‘Welk Nederlands moeten we dan gebruiken in
een co-produktie?’ was voor de inleiders niet gemakkelijk te beantwoorden. Een
collega van de BRT stelde voor om meer co-produkties te maken in dialect met
ondertitels. ‘We schamen ons toch ook niet voor originele produkties in het Engels
met ondertiteling?’ De taalkundige Beheydt vindt het Nederlands breed genoeg om
méér taalvariëteiten toe te laten dan het Randstadnederlands, zonder op pure dialecten
terug te vallen. ‘Het gebruik van regionale woorden stoort nooit de communicatie;
het publiek leert erg snel.’ Noord en Zuid kunnen en moeten elkaar wederzijds
injecteren met verrijkende taal: vlammen over de kasseien en goesting mag
noordwaarts, hartstikke en oubollig mag zuidwaarts. Van der Meiden voegde daaraan
toe dat de Noord-Zuid-samenwerking juist tot taak heeft de rijkheid en
verscheidenheid van het Nederlands te exploiteren en te etaleren.

Schurfterig Nederlands
De Berode, die als taaladviseur van de BRT grote bekendheid geniet, was het helemaal
oneens met dit pleidooi voor een prominentere rol van de dialecten. Hij is een sterke
voorstander van één standaardtaal op radio en TV: ‘Noord en Zuid zijn nog steeds
gescheiden door dezelfde taal; een sterk afwijkende woordenschat in BRT-produkties
is een sta-in-de-weg voor het kunnen doordringen tot Hilversum.’ Meteen kwam er
kritiek. Taaladviseurs als De Berode en Beheydt blijken in het verleden een slechte
rol te hebben gespeeld bij de integratie van het Vlaams in het Nederlands. De hui-
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dige generatie programmamakers bij de BRT is opgevoed met het taalpurisme van
De Berode. Hun ‘schurfterig Nederlands’ moest worden gezuiverd van alles wat niet
tot de standaardtaal behoorde. Het sterk eenzijdige motief was de afkeer van de
invloed van de Franse taal. Door het sterke purisme is het Nederlands in Vlaanderen
beter bewaard en beschermd gebleven dan in Nederland, maar kwam een verwijdering
tot stand tussen Brussel en Hilversum.
Albert van den Heuvel van de NOS moest ten slotte concluderen: een
gemeenschappelijke taal en een gemeenschappelijke geschiedenis maken nog geen
eenheid. De cultuurpessimist Beheydt voegde eraan toe dat het een kwestie is van
kiezen: goedkope Dallassificatie (met ondertitels) of levende Nederlandse cultuur.
De televisietaal draagt al nauwelijks meer bij aan de verrijking van onze taalschat,
en deze teloorgang van taalzorg en taalcultuur kan gemakkelijk omslaan in een
cultuurbedreiging.

Voorzetten van de Nederlandse Taalunie
P.M. Nieuwenhuijsen - docent taalkunde, Leeuwarden
In Onze Taal van februari/maart 1987 heb ik deel 4 besproken van de reeks Voorzetten
van de Nederlandse Taalunie. In deze reeks verschijnen ‘probleemstellende notities
over onderwerpen die de Taalunie ter harte gaan.’ Verschillende auteurs hebben
opdracht gekregen om zo'n notitie te schrijven, met name J. de Rooij en W. Haeseryn,
die het leeuwedeel van de Voorzetten verzorgen. Beiden zijn redacteur van de
Algemene Nederlandse Spraakkunst. Ik duid hen hieronder aan als dR en H.

Onderzoek naar oordelen
Voorzet 1 (door dR en H) heeft als titel Grammatica. Het probleem dat hierin wordt
gesteld, vloeit voort uit de aard van de ANS.
De ANS heeft willen worden een ‘normatief-realistische’ grammatica. Dat wil
zeggen een grammatica die de taal beschrijft en niet voorschrijft, maar die
tegelijkertijd wel melding maakt van in de taalgemeenschap levende oordelen over
taalvormen. Taalvormen kunnen daarbij streek-, groeps- of stijlgebonden (wat dit
laatste aangaat, onderscheidt men dan nog spreek- en schrijftaal en archaïsmen)
worden genoemd. Tot dusver kenden de samenstellers deze ‘etiketten’ toe, zonder
dat zij zich op onderzoek konden verlaten. Zulk onderzoek is dan ook wat zij
uiteindelijk aanbevelen. Overigens is men er niet blind voor dat ook op het gebied
van de pure beschrijving nog het een en ander moet worden opgehelderd, al is er
geen teken dat de auteurs zulke ernstige kritiek op de ANS voorzagen als die van
W. Zonneveld in De nieuwe taalgids 80:1 (jan. 1987).
De draad van het onderzoek naar oordelen van de taalgemeenschap over bepaalde
taalvormen, wordt weer opgepakt in deel 8 van de reeks, Normen en taal, door H.
Het blijkt dat de benodigde gelden voor het onderzoek inmiddels al zijn vrijgemaakt
en dat het H zelf zal zijn die ‘mede onder auspiciën van de Taalunie’ gaat onderzoeken
wat wie vindt van bijvoorbeeld volgordeverschillen zoals... gedaan heeft en... heeft
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gedaan. (Vergelijk ook dR in Onze Taal november 1986.) In dit deeltje wordt deze
aankondiging echter voorafgegaan door een verhandeling over normen in het algemeen
en taalnormen in het bijzonder.

Taal en ambtenaar
Voorzetten 2 heet Terminologie, en is weer van H. De kwestie waar het om gaat, is
die van de gelijkmaking van terminologie in Nederland en Nederlandstalig België.
In Grammatica kwam de terminologie in grammatica's, woordenboeken en dergelijke
al ter sprake. In dit deel komt daar heel wat bij: het Taalunieverdrag rept van ‘het
gemeenschappelijk bepalen van een gelijke terminologie ten behoeve van wetgeving
en officiële publikaties’. Dat betekent dat er op terreinen als de juridische, technische
en aardrijkskundige terminologie commissies aan het werk kunnen ter vervaardiging
van lijsten, ja zelfs databanken. Het blijkt dat er in België al meer van zulke
commissies bestaan dan in Nederland.
Ook deel 6 gaat indirect over de werkgelegenheid van personen die van
taalvaardigheid hun vak willen maken. Werner Duthoy bespreekt hierin namelijk de
problematiek van de meertaligheid van de EG. Het wordt de argeloze lezer vreemd
te moede, als hij een indruk krijgt van de kosten van het vertaal- en
vertolkingsapparaat. Toevallig was ik juist in dit deeltje bezig toen de kranten gewag
maakten van de financieringstekorten van de EG: er bleek een gat van elf miljard
gulden te zijn ontstaan. De 110 miljoen die de vertolking kost komt dan op één
procent van het tekort. Dat maakt het gemakkelijker om met Duthoy mee te denken:
de positie van het Nederlands niet laten uithollen, in tegenstelling tot wat er nu tot
op zekere hoogte gebeurt. Duthoy wijst er onder meer op dat besparingen niet per
se uitsluitend de ‘kleine talen’ hoeven te treffen, en ook dat een eentalige EG-politiek
ondenkbaar is, zodat vertaling onvermijdelijk zal blijven.

Spelling
Dan is er nog deel 3, van dR en H. Het is getiteld Spelling, wettelijke en bestuurlijke
aspecten. Het overzicht over de naoorlogse gebeurtenissen op dit gebied kan gelezen
worden als een pleidooi om eindelijk weer eens een stap te doen in de
spellingwetgeving. De visie van de auteurs kan ongeveer als volgt worden
weergegeven. De spellingcommissie die tussen 1947 en 1952 de regeling voor
bastaardwoorden ontwierp, publiceerde een dynamisch systeem, waarin veel
bastaardwoorden konden worden geschreven op twee manieren: een traditionele en
een vernederlandste. Naarmate het woord vernederlandst, kan in zo'n stelsel de
vernederlandste spelwijze geleidelijk de meest gebruikte worden.
Door bepalingen van met name de Nederlandse overheid is die dynamiek
teloorgegaan: de voor velen verplichte
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voorkeurspelling belemmert in de meeste gevallen de vernederlandsing van de
spelling. dR en H tonen vervolgens aan hoe onduidelijk die bepalingen eigenlijk zijn.
Belangrijk is bijvoorbeeld dat het ‘gelijkmatig’ gebruik van de niet-voorkeurspelling
door leraren niet fout mag worden gerekend, zonder dat wordt uitgelegd wat er onder
‘gelijkmatig’ moet worden verstaan.
De strekking ‘zo kan het niet blijven’ is duidelijk. Deeltje 4 bespreekt wat er zou
kunnen worden gedaan. (Vergelijk Onze Taal ⅔ van 1987.)

Onderwijs
Uit het bovenstaande zal duidelijk worden welke initiatieven de Nederlandse Taalunie
denkt te gaan ontwikkelen. Naast de bovengenoemde onderwerpen moet nog worden
gedacht aan het onderwijs van het Nederlands als tweede taal, waarover de hier niet
besproken Voorzetten gaan. Deze Voorzetten 5, 7 en 9 zullen in een afzonderlijke
bespreking aan bod komen. Ook het onderwijs in het Nederlands als moedertaal heeft
de aandacht van de Taalunie. Dit bleek in november 1986, toen de Taalunie een
conferentie wijdde aan dit onderwerp. Het daar getekende, niet rooskleurige beeld
van de stand van zaken in het moedertaalonderwijs ondersteunde de aanbeveling een
permanente toezichts-commissie in te stellen. (Zie ook het hoofdartikel in dit nummer
van Onze Taal.)
Hiermee wordt de niet voldoende realistische visie der ANS-redacteuren in de
Voorzetten gecompenseerd. Deze gaan namelijk, als zij spreken over het belang van
de ANS voor het onderwijs, voorbij aan het feit dat de taalkunde op Nederlandse
lerarenopleidingen (zowel zogenaamde Nieuwe als Universitaire) door uiteenlopende
oorzaken sterk verschrompelt: er werken haast geen taalkundigen meer aan die
instellingen. Het is te hopen dat de in te stellen commissie daar meer oog voor heeft.
Tot slot moet nog worden opgemerkt dat de Voorzetten door hun wijze van uitgeven
- het zijn dunne boekjes - een zeer hoge prijs per bladzijde hebben. De deeltjes kosten
f 15,- per stuk, behalve Voorzetten 4 en 9, die f 19,50 per stuk kosten. De serie is
uitgegeven bij Wolters-Noordhoff Groningen / Wolters Leuven.

Van Woord tot Woord
Dodendans
Marlies Philippa
Eind vorig jaar was er in het Westfries Museum in Hoorn een tentoonstelling die De
Romantische Dood heette. Het ging op deze expositie vooral om gebruiken rond de
dood in de negentiende eeuw, maar ook was er plaats ingeruimd voor de ontwikkeling
van rouwadvertenties. Vroeger waren die hoogst formeel, maar tegenwoordig wordt
de overledene er persoonlijk wel eens in toegesproken. Verder dienen ze niet meer
puur als aankondiging; ze zijn veeleer bedoeld om te laten zien dat je als vriend of
bedrijf je deelneming wilt betuigen.
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De dood leeft weer op
Ter gelegenheid van de tentoonstelling kwam er ook een boek uit, geschreven door
de directeur van het museum, Ruud Spruit. De titel van dit boek luidt De dood onder
ogen. Het gaat over de cultuurgeschiedenis van sterven, begraven, cremeren en rouw
gedurende een periode die loopt van ‘hunebed’ tot ‘euthanasie’. In het laatste
hoofdstuk, De twintigste eeuw, staan de rouwadvertenties.

Dans van de doden, houtsnede van Michael Wolgemut uit de Wereldkroniek van Hartmann Schedel
uit 1493.

Het is een goed leesbaar boek met prachtige illustraties. Maar soms is het naar
mijn mening iets al te ver ‘door-gepopulariseerd’. Daarmee bedoel ik dat er manco's
in de nauwkeurigheid ontstaan, doordat er op een groot publiek gemikt wordt. Ik heb
vooral gelet op de ‘talige’ wetenswaardigheden en ik bespeur nogal wat slordigheden
en tekortkomingen bij Spruits verklaringen van zegswijzen en woorden die met de
dood te maken hebben.
Hoe het ook zij, men kan zich afvragen: Vanwaar zo'n boek en zo'n tentoonstelling?
De dood begint in de mode te raken. Stervensbegeleiding en rouwproces zijn hoogst
actuele begrippen. Kinderen gaan weer mee naar de begrafenis, wat een hele tijd niet
het geval is geweest. Sinds de ontwikkeling van de moderne wetenschap en het
verheffen van de jeugdige leeftijd als ideale levensfase begon men de dood in
toenemende mate te ontkennen. De dood werd een steeds groter taboe, en men vond
dat vooral kinderen er niets mee te maken mochten hebben. Ze werden ver
weggehouden van hun overleden familieleden.
Dat kan niet langer meer. Het niet aanvaarden van de dood blijkt trauma's tot
gevolg te hebben. En de geneeskunst kan mensen soms onlevenswaardig in leven
houden. Euthanasie komt daaruit voort. Men praat
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over de dood en men zoekt de confrontatie met de dood. De jeugd heeft geen toekomst
en de maatschappij vergrijst. Op dodelijke ziektes als Aids en sommige vormen van
kanker weet de medische wetenschap (nog) geen antwoord. De ‘gezonde’ bruine
kleur is uit. Hoe bleker, hoe beter! Na de seksuele revolutie is nu de tijd van de
macabere revolutie gekomen.

Waar ontspringt de dans?
Of de belangstelling voor de dood even groot zal worden als in die andere macabere
periode, de late middeleeuwen, valt nog niet te voorspellen. In de 14de eeuw heerste
de pest, de zwarte dood, en werd de dodendans populair, de danse macabre.
Aan de dodendans wijdt Spruit natuurlijk ook een paar bladzijden van zijn boek.
Voor taalliefhebbers zijn daarbij de uitdrukkingen de dans ontspringen en naar de
pijpen dansen interessant. Maar het meest belangwekkend vind ik de etymologie van
het woord macaber.
De dodendans is het dansen van de doden op het kerkhof of het dansen van de
levenden met de dood. Het laatste kan gebeuren met een gepersonifieerde doodsfiguur,
die de mensen al springende ten dans noodt, of als een reidans met verschillende
doden in diverse gedaanten. Het thema van de dodendans is het onverwachte van de
dood en het onvermijdelijke sterven van iedereen, ongeacht rang of stand. Jacob van
Maerlant dichtte:
‘Soo comt die doot, diet al vertaert,
onversien, want hets haer aert’
(Zo komt de dood, die alles verteert,
onverwacht, want dat is haar aard).

Ieder moet sterven. Stoett schrijft in zijn spreekwoordenboek: ‘Van den paus en den
keizer tot den kluizenaar en den geringsten burger toe, allen moeten aan den dans;
niemand kan dat gevaar ontspringen.’ Hij citeert een Duits opschrift bij een dodendans
uit de laatste vijf jaar van de vijftiende eeuw:
‘du magst dem dantz nit entrinnen;
du must mir (nach) vor allen dingen’.

Het lijdt volgens mij geen twijfel, dat de dans ontspringen met de dodendans verband
houdt. Maar voor de uitdrukking naar de pijpen dansen lijkt me dat helemaal niet
zo zeker, al zijn Spruit en ook Enklaar (in zijn bij de illustratie vermelde boek) wel
die mening toegedaan.

Allerlei pijpdansen
Het staat buiten kijf dat de fluit (de pijp) naast de trommel een instrument was dat
typisch bij de dood hoorde. Eveneens staat vast dat naar de pijpen dansen in verband

Onze Taal. Jaargang 56

met de dodendans is gebruikt. Uit Lübeck hebben we daar getuigenissen van en ook
in Jan van Stijevoorts bundel uit 1524 vinden we in een refrein over de dood:
‘wy moeten al nae haer pypen
springhen,
haer sancksken singen’

Maar dit alles bewijst niet dat men niet ook naar iemand anders pijpen kon dansen.
Tenslotte is het gebruik van fluit en trommel in de dodendans aan speellieden in het
gewone leven ontleend. En dat nog pas vrij laat. In het Duits zegt men ‘nach jemandes
Pfeife/Geige tanzen’. Daar is de pijp, het instrument van de dood, dus niet essentieel.
Het Engels heeft weer andere mogelijkheden: ‘to dance to (or after) a person's pipe,
piping, whistle, tune(s)’.
Naar de pijpen dansen hoeft dus niet per se met de dood te maken te hebben. De
pijp uitgaan en de pijp aan Maarten geven hebben dat wel. Maar dat zijn weer andere
pijpen. Macabere uitdrukkingen! De etymologie van macaber houdt u van me te
goed.

Een zijwielreflector?
A.J.P. Menheere - student Taalbeheersing, Amsterdam
‘Deskundigen hebben uitgerekend dat zijwielreflectie een vermindering van tachtig
tot honderd doden en zwaargewonden per jaar oplevert.’ (De Volkskrant, 4 dec.
1986, blz. 3.)
Mij viel in deze zin het woord zijwielreflectie op. Op het eerste gezicht is het een
samenstelling die bestaat uit de leden zijwiel en reflectie. De samenstelling is dan op
dezelfde manier gevormd als autogordel, bromfietshelm, keukenstoel,
voorwielaandrijving, lichtreclame en krantenpapier. Het kenmerk van samenstellingen
is dat de leden ook als afzonderlijk woord voorkomen.
Maar hoe zit dat nu bij zijwielreflectie? Van Dale zegt dat reflectie terugkaatsing
betekent. Het eerste lid zijwiel komt niet in Van Dale voor en ook niet in de
Woordenlijst van 1954 of in andere woordenboeken die ik heb geraadpleegd. Toch
wordt zijwiel, of liever gezegd de verkleinvorm zijwieltje, wel gebruikt. Men bedoelt
dan steunwieltjes die aan weerszijden van het achterwiel van een fiets worden
gemonteerd om omvallen te voorkomen. Kinderen en andere minder stabiele fietsers
kunnen er veel gemak van hebben. Het woord zijwiel bestaat dus wel, maar dan in
een andere betekenis dan in zijwielreflectie. Tussen zijweg en zijwind kan dus bij een
volgende herziening van Van Dale zijwiel worden opgenomen.
Het woord zijwielreflectie behoeft niet alleen beschouwd te worden als een
samenstelling van de woorden zijwiel en reflectie; het kan ook worden ontleed als
zij-wielreflectie, waarbij dan in het eerste lid twee betekenissen zijn verenigd:
zijwaarts (de reflectierichting) en zijkant (van het wiel). Volgens mij is het zo dat de
taalgebruiker in zijwielreflectie deze betekeniscombinatie tracht uit te drukken.
De acceptatie van zijwielreflectie wordt wellicht nog bevorderd door klankassociatie
met samenstellingen waarin rijwiel als eerste lid staat, zoals rijwielpad en
rijwielstalling.
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De vraag is nu of zijwielreflectie als zelfstandig naamwoord met deze eigen
betekenis het zal volhouden. Een fiets heeft immers meestal een voorwiel en een
achterwiel, maar geen zijwiel. Ook de rijwielhandel werkt in dit geval niet erg mee.
Daar wordt op affiches aangeraden om reflecterende wielcirkels of
wielcirkelreflectoren aan te schaffen. Het woord wielcirkel doet het voor mij ook
niet helemaal, omdat daar weer iets onnodig dubbels in zit. Misschien is het wat
minder gezochte wielreflector, dat ik laatst ergens zag, zo gek nog niet.

Onze Taal. Jaargang 56

102

Woordenboeken discrimineren
Richard A. Stein - voorzitter van de Stichting Bestrijding
Antisemitisme (STIBA), Rotterdam
Discrimineren woordenboeken? vroeg E.J. van der Spek, redacteur van
Onze Taal, zich af in het aprilnummer. Hij reageerde op twee
beschouwingen van de hand van R.A. Stein in NRC Handelsblad van 14
februari en 10 maart. Van der Spek meende dat Stein geen gelijk had.
Stein legt uit waarom hij het niet met Van der Spek eens is.
In mijn artikelen in NRC Handelsblad besprak ik het verband tussen woordenboeken,
discriminatie en de wet. De reacties op mijn bespreking waren talrijk en voor het
grootste gedeelte verontwaardigd van toon. De lexicografen C. Kruyskamp en P.C.
Paardekooper meenden, net als Van der Spek op blz. 46 van het aprilnummer, dat
woordenboeken hoogstens de boodschappers maar zeker niet de veroorzakers van
slechte tijdingen zijn, en zij beklemtoonden dat de vrijheid van registratie èn het
wetenschappelijk recht aan de woordkundige afgestaan dienden te worden om een
waarheidsgetrouw beeld van het taalgebied te kunnen weergeven.
Maar de STIBA staat ook niet alleen met haar mening dat de woordenboekenmakers
onjuist en grof te werk zijn gegaan bij het lemma jood. Ik wijs slechts op de bezwaren
die oudminister Pais al in 1979 tegen bepaalde omschrijvingen aanvoerde. Zijn wens
dat daarin veranderingen zouden worden aangebracht, is echter niet in vervulling
gegaan.

Functie en verantwoordelijkheid
Woordenboeken hebben naast wetenschappelijke rechten ook maatschappelijke
plichten. Deze behoren tot uiting te komen in de voornaamste functies van het
woordenboek: de educatieve, de normatieve en de museale. De educatieve functie
vereist dat de lexicograaf zich rekenschap geeft van een juiste betekenis van de
lemmata die hij behandelt, vooral als die op een groep mensen betrekking hebben.
In de naleving hiervan blijft elk woordenboek in Nederland, speciaal (maar niet
alleen) met betrekking tot het woord jood, ernstig in gebreke. Dat blijkt bijvoorbeeld
uit het lemma Turk.
Het regionaal-dialectische De Scheveningse Woordenschat, dialect van een
vissersdorp, leert ons dat as 'n Turk in het Schevenings ‘smerig’ betekent/betekende.
Koenen uit 1976 leert ons dat een Turk weliswaar iemand is die uit Turkije komt,
maar gaat verder - overigens zònder toepassing van de door Van der Spek
noodzakelijk geachte labels ter verduidelijking van de gebruikssfeer en zònder te
zeggen of deze keuze museaal dan wel normatief is - dat er uitzien als een Turk ook
Nederlands is voor ‘erg vuil, smerig’ en - zowaar - ‘een hondenaam: koest Turk!’ In
de Grote Koenen van 1986 wordt dit niet aangehouden.
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Men moet van goeden huize komen wil men dergelijke laagheden, die gevoelens
van ontstemming en boosheid opwekken in elk weldenkend mens, als
‘wetenschappelijke, noodzakelijke registratie’ geloofwaardig verdedigen. De heer
Van der Spek ziet overeenkomsten tussen de houding van de STIBA en de despotische
gewoonte waarbij de boodschapper die slecht nieuws brengt, onthoofd wordt. In
werkelijkheid is er helemaal geen overeenkomst. Voordat de STIBA een aanklacht
tegen de uitgever van De Scheveningse Woordenschat, Robbemond, indiende, hebben
wij ons eerst uitvoerig (en tevergeefs) moeite getroost om hem te overtuigen van het
voor joden nodeloos kwetsende van zijn uitgave, en de wenselijkheid van enigerlei
verduidelijking van functie en verantwoordelijkheid zoals juist door Van der Spek
bedoeld. De eerste vijf regionale verzamelingen van uitdrukkingen die wij naar
aanleiding van dit geval onderzochten, bevatten geen antijoodse pejoratieven.
Moeten we aannemen dat in die regio's dergelijke pejoratieven niet voorkomen?
De vraag is verder: Wie is in gebreke gebleven, Robbemond of de uitgevers van die
andere verzamelingen?

Mytheoverdracht
Van der Spek legt met gematigdheid uit, dat de gewraakte Scheveningse term 'k zel
'n ouwe jood motte slachte gebruikt wordt door iemand die weinig geld heeft. Uit de
straks volgende omschrijvingen uit de woordenboeken blijkt dat die uitspraak eerder
gebruikt wordt door iemand die vermoedt dat de joden veel geld hebben en ook
waarschijnlijk op oneerlijke wijze eraan gekomen zijn - een vermoeden dat ‘het
slachten’ van een der ouderen van hen zou lijken te rechtvaardigen. De mythe van
door joden oneerlijk verworven geld is in de omschrijvingen van de meest gangbare
Nederlandse woordenboeken terug te vinden. Wij menen dat deze woordenboeken
zo bijdragen aan het voortduren van de mythe.
Verschuerens modern woordenboek geeft het woord jood de metaforische betekenis
van ‘afzetter, slimme bedrieger’, terwijl wij volgens Spectrum en Koenen te maken
hebben met ‘neg. onbetrouwbare handelsman’. Koenen uit 1976 vult dit aan met
‘Israëliet; de Wandelende jood, legendarische figuur die door Jezus veroordeeld zou
zijn tot het einde der wereld rond te dolen’ en geeft onder het lemma jullie ‘jullie is
jodenvolk: terechtwijzing als iemand jullie zegt in plaats van u, inz. ook als antwoord
op een beschuldiging of een algemeen verwijt, als bijvoorbeeld jullie doen zelf ook
niets.’ Ook hier was een commentaar op deze onfatsoenlijke zegswijze op zijn plaats
geweest. Alles bij elkaar een schamper en onverantwoord beeld van ‘schuld en boete’.
Geen spoor van de wèrkelijke betekenis van het woord jood: beho-
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rend tot het volk van Abraham en Mozes, van wie een groot deel het Mozaïsche
geloof belijdt.

Dutch courage
De grote Van Dale past bij het aanvoeren van een lange lijst pejoratieven in de tiende
en elfde druk de noodzakelijke labels toe: ‘jood, voorheen als smaadnaam of
scheldnaam gebezigd’, maar geeft daarmee een onjuiste en een onvolledige
mededeling: voorheen suggereert ten onrechte dat het antisemitisme uitgestorven is.
De omschrijving ‘smaadnaam of scheldwoord’ doet geen recht aan de sfeer van
mytheoverdracht die een inherent euvel aan joden toedicht. Ging het om
scheldwoorden in de gebruikelijke zin dan zou het voor ons een volstrekt
oninteressante discussie zijn. Sprak men van een joodse oom in de zin van de in
Engelstalige woordenboeken te vinden Dutch uncle (deze relativerende vergelijking
treft men telkenmale weer aan in het Nederlandse discussieforum), dan zou ik er
onmiddellijk voor tekenen. In mijn geboorteland Amerika is een ‘Dutch uncle’ iemand
die ongevraagd en onbevoegd een goedbedoeld advies geeft aan een ander die hij
een goed hart toedraagt. Vervolgingsachtergronden of de stigma's die daartoe leiden,
ontbreken in het geheel. Dutch treat spot met de perceptie dat de Nederlander erg
zuinig is, en Dutch courage wil zeggen dat hij pas na een slok jenever de grote strijd
aanbindt. Ik pleit niet voor de handhaving van deze zegswijzen in Engelse
woordenboeken, maar wie ter verdediging van de huidige Nederlandse werkwijze
rond het woord jood zijn toevlucht neemt tot deze voorbeelden, of - zoals Van der
Spek - de STIBA met feministen van heden ten dage vergelijkt, gaat volledig voorbij
aan de diep ingrijpende specificiteit van de joodse problematiek.
Vanaf de middeleeuwen zijn miljoenen joden in Westerse landen vermoord, zes
miljoen in onze tijd door Hitler. In alle gevallen lag de mytheoverdracht als legitimatie
voor de haat eraan ten grondslag: de joden werden gepresenteerd als slimmeriken,
rijk door bedrog (= jodenstreek) en Godsmoordenaars. Uit de bevindingen van
historici en holocaustdeskundigen valt op te maken dat de nazi-aanslag op de joden
uniek is door de omvang, opzet, maar bovenal de gedrevenheid ervan. Die wordt
verklaard door het blinde geloof dat de daders stelden in raciale en religieuze mythen,
eeuwenlang in woord en geschrift verspreid. Holocaustkunde is in ons tijdsgewricht
een wetenschap die geleerd wordt aan verschillende universiteiten.

In ruimer perspectief
De kwestie ter zake is er dus niet langer en uitsluitend een van lexicografie, maar
van moraliteit. Het valt niet langer vol te houden dat aan de educatieve taak van
woordenboeken voldaan wordt op het ogenblik dat woordkundigen klakkeloos
optekenen wat het volk uitspreekt. Woordenboeken zijn een legitiem middel dat
misbruikt kan worden voor onoorbare overdracht.
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Bovenal dient te worden begrepen dat men er zelf geen antisemitische opvattingen
op na hoeft te houden om een daad te stellen die in dienst van het antisemitisme staat
of kan worden gesteld. Onzorgvuldigheid is meer dan voldoende.
In Onze Taal van april 1986 schreef H. Heestermans: ‘Ik kan het u met de hand op
mijn hart verzekeren: schrijvers van woordenboeken zijn eenvoudige, hartelijke maar
bovenal naïeve mensen. Zij stellen zich de gebruiker van hun woordenboek voor als
een ideaal mens...’ In Onze Taal van februari/maart 1984 is onderzoek gedaan naar
de trefwoorden jap, jezuïet en jood. Men vond in de woordenboeken weinig
overeenstemming in de behandeling van woorden met een ‘beladen bijbetekenis’,
en de vraag werd zelfs door mede-auteur Van der Spek geopperd of de omschrijving
van jood als ‘onbetrouwbaar handelaar’ zonder meer in een woordenboek diende te
worden opgenomen. Drie jaar later beantwoordt Van der Spek deze vraag blijkbaar
bevestigend, als hij schrijft dat het ‘naïef lijkt om vooroordelen te bestrijden door de
talige weergave ervan uit de woordenboeken te weren’. De vraag dient zich aan
welke naïviteit nu de grootste is: die van woordenboekmakers met een ongelimiteerd
vertrouwen in de maatschappij, of die van ons, die een sociologische band zien tussen
de stelselmatige uitroeiing van een bevolkingsgroep en de culturele overdracht, ook
in ‘neutrale’ vorm, van denkbeelden en mythen die hiervoor vereist zijn. Hoe dan
ook: een belangrijke en voor ons afdoende ontwikkeling op dit gebied kan zich pas
dan voltrekken, wanneer woordenboekmakers hun educatieve taak en
verantwoordelijkheid in ruimer perspectief zien.

Contragewichten
Han Koolhof - Culemborg
‘Woorden waarvan de eerste lettergreep door één klinker wordt gevormd, worden
ongaarne daarachter afgebroken. Ook bij de overige woorden dient afbreken zoveel
mogelijk te worden vermeden.’
Veel leesplezier zou ons onthouden worden als dit advies uit de Woordenlijst van
de Nederlandse taal (‘Leidraad’, par. IV) in drukwerk opgevolgd zou worden. Maar
bij de meeste gezette teksten, en in ieder geval bij zogenaamd uitgevuld zetsel (de
krantekolommen), zijn afbrekingen onvermijdelijk. Dit leidt dan soms tot Opperlands
als hoof-drol, kermisexploitanten en spons-oren.
In een andere categorie leidt foutief afbreken tot woordveranderingen die heel
acceptabel lijken: wet-staal/wetstaal; lood-spet/loods-pet; tabak-steler/tabak-steler;
val-kuil/valk-uil; kwart-slagen/kwarts-lagen; en balkanker/...
Maar over foute afbrekingen wil ik het niet hebben. Het gaat mij om de
‘ongelukkige’ (onge-lukkige) maar op zichzelf correcte afbrekingen die de lezer op
een verkeerd been zetten, zoals politie-ke, veron-gelukt, ero-ver, geopend, spar-telen,
budget-tering, kak-elvers, veldo-ven, bene-veld, kas-salade, contrage-wichten. Zulke
afbrekingen prikkelen de fantasie (contrage-wichten???) en de nieuwsgierigheid.
Wat zal er volgen op ero-? Sie? Ver? Tomaan?
Ik ben benieuwd naar andere familieleden van de contrage-wichten.
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InZicht
InZicht wil u informeren over nieuwe boeken, over congressen en lezingen
in taalkundig Nederland. Voor een zo volledig mogelijk beeld hebben wij
ook uw hulp nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in deze rubriek
thuishoort, laat het ons dan weten!
Nico Groen & Erik Viskil
Deze rubriek wordt voortaan door twee nieuwe medewerkers, taalbeheersers, te
Amsterdam, verzorgd. De opzet verandert echter niet. Elke aflevering zullen ze over
boeken en tijdschriften berichten, en lezingen, congressen en themadagen over taal
en taalgebruik aankondigen.

Normen en taal
De jaren tachtig worden wel eens gekenschetst als de jaren van het hernieuwde
normbesef. Etiquetteboekjes worden weer grif verkocht en de discussie over
taalgebruiksnormen lijkt te herleven. De hoeveelheid publikaties over dit onderwerp
neemt de laatste jaren sterk toe. De recentste is Normen en Taal van W. Haeseryn,
een deel uit de serie Voorzetten van de Nederlandse Taalunie, waaraan P.
Nieuwenhuijsen in dit zelfde nummer een bespreking wijdt.

Wat een taal
zou een uitroep kunnen zijn van iemand die erg op de naleving van taalnormen gesteld
is. Het is ook de titel van het NOS-programma dat elke maandagmiddag van 17.00
tot 17.25 uur via Radio 5 wordt uitgezonden. Voor de zomermaanden heeft de redactie
van Wat een taal een speciaal programma samengesteld. Iedere veertien dagen wordt
aandacht besteed aan het leren van vreemde talen. Bijvoorbeeld op 20 juli: ‘Waarom
niet eens proberen om Swahili te leren?’ Een greep uit de andere onderwerpen: 27
juli: ‘Het begin van spraak op aarde?’; 3 augustus: ‘Zoveel talen iemand spreekt,
zovele malen is hij mens...’; 7 september: ‘De mens is de enige diersoort die over
spraak beschikt - zouden zich in de voortgaande evolutie nog andere sprekende dieren
kunnen aandienen?’

Tekst en uitleg
Taal is niet alleen aan de hand van losse woorden en zinnen te bestuderen, ook
tekstgehelen kunnen object van taalonderzoek zijn. In 1978 verscheen bij Het
Spectrum de eerste Nederlandse inleiding in de tekstwetenschap, Tekstwetenschap
van Teun A. van Dijk. Sindsdien zijn er belangrijke vorderingen gemaakt in het
onderzoek naar vorm en functie van teksten. Jan Renkema, oud-redacteur van Onze
Taal, stelde onder de titel Tekst en Uitleg een geheel nieuwe inleiding in de
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tekstwetenschap samen. Hoewel Tekst en Uitleg vooral als cursusboek is bedoeld
(elk hoofdstuk wordt afgesloten met een serie vragen en opdrachten), is het ook als
naslagwerk te gebruiken. Tekst en Uitleg bevat een uitgebreide bibliografie en is
door opzet en inhoud voor een breed publiek toegankelijk. Over enige tijd zal er in
Onze Taal een bespreking van het boek verschijnen. (Jan Renkema, Tekst en Uitleg:
een inleiding in de tekstwetenschap, Foris Dordrecht. Prijs f 49,50.)

Jan Veeringprijs
Een andere oud-redacteur van Onze Taal, dr. Jan Veering, in leven hoogleraar in de
Toegepaste Taalkunde aan de TU Delft, wordt geëerd met een prijs die zijn naam
draagt.
De jury die de prijs toekent, kiest dit jaar de beste gebruiksaanwijzing. Door de
prijs kan de erbarmelijke kwaliteit van veel gebruiksaanwijzingen aan de kaak worden
gesteld, en kan een goede tekst worden geprezen. De laatste keer ging deze prijs voor
goed taalgebruik, die wordt gesponsord door enkele grote bedrijven, naar de best
leesbare afstudeerscriptie aan een van onze technische universiteiten. Bedrijven die
dit jaar willen meedingen naar de prijs, kunnen hun gebruiksaanwijzingen opsturen
naar STIC, Venusschelp 34, 1112 CP Diemen.

Proefschrift te koop
Een van de huidige medewerkers van Onze Taal, dr. Marlies Philippa, laat ons weten
dat haar proefschrift over Noordzeegermaans, waarop ze in januari van dit jaar
promoveerde, voortaan te koop is bij de taalkundige boekhandel Postma, Spuistraat
122 in Amsterdam, voor de prijs van f 25,-.

VIOT-taalbeheersingscongres
Dit jaar organiseert de Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing het
landelijke taalbeheersingscongres in samenwerking met de Vakgroep Taalbeheersing
van de Universiteit van Amsterdam. Het congres wordt op 16, 17 en 18 december
in Amsterdam gehouden. Er zullen lezingen zijn over de thema's:
Argumentatieleer en retorica Conversatieanalyse Empirisch onderzoek naar
taalvaardigheid Taalvaardigheidsonderwijs Taalbeheersing in organisaties. De
inschrijfkosten voor het congres bedragen voor niet-VIOT-leden f 100,- voor het
gehele congres en f 40,- per dag. VIOT-leden betalen respectievelijk f 75,- en f 30,en studenten f 50,- en f 20,-. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het
congressecretariaat, R. Grootendorst, Instituut voor Neerlandistiek, Spuistraat 134,
1012 VB, Amsterdam. Telefoon: 020 - 525 47 10.

Wie en wat
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Mocht u van plan zijn het VIOT-taalbeheersingscongres te bezoeken, dan kan de
adreslijst Wie en wat in de Neerlandistiek in Nederland en België misschien van nut
zijn. In een oogwenk vindt u hierin de adressen en functies van alle deskundigen op
taalgebied. De lijst is te verkrijgen door overmaking van f 5,- op postgirorekening
3314917 van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) te Den Haag,
onder vermelding van ‘Wie en wat in Neerlandistiek’. Ook professor P.C.
Paardekooper van de Universiteit van Leuven is overtuigd van het belang van
adreslijsten. In De Nederlandse Taalkunde in kaart heeft hij naast overzichten van
inleidingen, handboeken, proefschriften en bibliografische hulpmiddelen op het
gebied van de taalkunde een omvangrijke adreslijst opgenomen van instellingen die
zich bezighouden met de Nederlandse taal. In De Nederlandse Taalkunde in kaart
geven 25 deskundigen op het gebied van de taalwetenschap een indruk van hun
respectieve specialismen. De bibliografie telt ruim 1100 titels. Het boekje kost f 12,(inclusief verzendkosten) en is te verkrijgen door girering van dit bedrag op de
(Nederlandse) girorekening 1104606 van P.C. Paardekooper, Kortrijk.
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Zuigkracht van het Engels
W. van der Kraan - leraar klassieke talen, Drempt
Het Engels komt iedere dag op ons af uit vele hoeken: die van wetenschap,
internationale politiek, vakgebied, reclame, amusement. De invloed ervan is
intensiever en omvangrijker dan vroeger die van het Duits en daarvoor die van het
Frans. Woorden als public relations, container, live en software zijn niet van de
lucht. We dumpen, promoten en checken wat af achter onze dijken. Na de
discontoverlaging in maart 1986 juicht een insider op het NOS-journaal ‘Nu kan
wereldwijd de rente dalen.’ Een disc-jockey (deejay) kondigt op Radio 3 aan dat hij
een ‘brandnieuwe LP’ op de draaitafel gaat leggen.
Hoe opmerkenswaardig bovengenoemde gevallen ook mogen zijn, bepaald boeiend
is het verschijnsel van het Nederlandse woord dat de betekenis krijgt opgedrongen
van zijn Engelse familielid. Vaak hebben verwante woorden in de beide talen enige
betekenissen gemeen. Het komt echter nogal eens voor dat het Nederlandse woord
gebruikt wordt in een betekenis die oorspronkelijk alleen het Engelse woord kende.
In de afgelopen tijd signaleerde ik de volgende gevallen.
Human versus humaan. Een radiomedewerker deelt mee dat iemand in Wageningen
‘humane voeding’ studeert. Een andere waarschuwt voor manipulatie met ‘humane
embryo's’.
To miss versus missen. De NRC van 21-11-1985: ‘Nu komt het mij voor dat in de
discussie een element mist.’ Een lid van een muziekpanel op Radio 4, sprekend over
de uitvoering van een werk van Lalo: ‘Het Spaanse element mist volkomen.’
To control versus controleren. Een actualiteitenrubriek op 12-12-1985: ‘De Russen
controleren in Afghanistan alleen de grote steden.’
Global versus globaal. Een politicus bij de herdenking van de vermoorde Zweedse
premier, op 1-3-1986: Palme heeft ook globaal voor vrede geijverd.’ Na de
Amerikaanse aanval op Libië, 15-4-1986: ‘De NAVO heeft een regionale en geen
globale werkingssfeer.’
Administration versus administratie. De eenstemmigheid tijdens het Libiëdebat
in de Tweede Kamer op 15-4-1986 was zo groot, dat niet alleen de minister van
Buitenlandse Zaken, maar ook de afgevaardigde van de PPR sprak van ‘de
Amerikaanse administratie’.
To leak versus lekken. Bij de Westlandaffaire ontstond begin 1986 een crisis in
het kabinet-Thatcher, omdat een lid ervan iets had laten uitlekken. Verschillende
correspondenten deelden vanuit Londen mee dat ‘de minister had gelekt’. De grappen
liggen voor het grijpen.
De zuigkracht van het Engels is groot. Ook personen voor wie het hanteren van
de eigen taal een essentieel deel is van het dagelijks werk, kunnen daaraan niet altijd
weerstand bieden.

Taalcuriosa
Lezen
Jules Welling - Best
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Het is mij niet exact bekend hoeveel een mens maximaal in een vastgesteld tijdsbestek
kan lezen - en dat zal zeker per individu verschillen - maar na wat experimentjes
weet ik dat een ‘normaal mens’ ongeveer 200 tot 250 woorden per minuut kan lezen.
Dat is ongeveer een half kantje getypte tekst op A4-formaat, of ruwweg een halve
pagina in een boek. Anders gezegd, de doorsneelezer kan ongeveer dertig pagina's
per uur lezen als de tekst van een eenvoudig niveau is. De gemiddelde lezer
‘consumeert’ zo 12.000 tot 15.000 woorden per uur.
Hoe snel schrijft een schrijver? Dat hangt ervan af. Als hij met de pen schrijft, haalt
hij - als hij goed doorwerkt - dertig woorden per minuut, ofwel 1.800 woorden per
uur. Dat betekent dat een schrijver zesmaal trager is dan de lezer, en dan moet hij
echt ‘flink gas geven’. Het is veel reëler aan te nemen dat de schrijver er tienmaal
langer over doet.
Volgens het Guinness Book of Records had ene Frank Richard een produktie van
80.000 geschreven woorden per week. Dat is volgens de eerdere berekening - en die
heb ik zelf gecontroleerd - bijna 39 uur continu schrijven. Zijn gehele oeuvre wordt
geschat op 100.000.000 woorden. Daaruit valt op te maken dat de man ruim 55.000
uur ofwel ruim 2.300 dagen - en dat is weer ruim zes jaar - continu aan zijn bureau
heeft zitten schrijven. Ik weet niet hoe oud die man geworden is, maar gesteld dat
hij op zijn twintigste begon en vier uur per dag continu produceerde - en dat lijkt me
erg veel - dan was hij ruim tweeëndertig jaar bezig bij een zevendaagse werkweek!
Volgens de gevolgde berekening vergt het ruim 8.000 uur om zijn werk in zijn geheel
te lezen. Dat is bijna een jaar continu lezen, vierentwintig uur per dag!
Het grootste werk ooit gepubliceerd is British Parliament Paper 1800-1900. De
complete versie van 500 delen weegt 3,25 ton. Geen mens kan dat boek in zijn geheel
lezen, al wordt hij honderd. Wat kan er curieuzer zijn dan een boek dat een mens
nooit kan uitlezen?

Onze Taal. Jaargang 56

106

Lik op stuk
Het Amsterdams
Guus Rombouts - Amsterdam
Dankzij de toegenomen mobiliteit van de mensen en de invloed van radio en televisie
sterven dialecten een langzame maar zekere dood. Het Vlaams is niet meer zó Vlaams;
woorden die enkele decennia geleden uitsluitend gebruikt werden door de adel,
bevinden zich tegenwoordig ook in de taalschat van de burgerman; en van origine
Amsterdamse uitdrukkingen worden vandaag de dag ook gehoord in andere delen
van de randstad. Deze conclusie kan men trekken na lezing van het boekje Lik op
stuk waarin dr. Henriëtte Schatz, als taalkundig onderzoekster verbonden aan het
P.J. Meertens Instituut te Amsterdam, een poging doet de dia- en sociolecten van de
hoofdstad in kaart te brengen.
Dat Amsterdam een veelbezongen, -besproken en -beschreven stad is, betekent niet
dat er in de loop der tijden veel aandacht is besteed aan zijn taalgebruik. Volgens de
taalgeleerde Joh. Winkler waren er in de zeventiende en achttiende eeuw negentien
Amsterdamse buurtdialecten. Van enkele dialecten, zoals het Bierkaais, het
Komkommerbuurts en het Fransepads, is niet meer te achterhalen hoe ze geklonken
hebben.
In feite waren de buurtdialecten locale sociolecten. De Amsterdamse taalkundige
Faddegon onthulde eens hoe hij zich opwerkte van volksjongen tot academicus door
de Amsterdamse klankverschijnselen - door hemzelf klankwetten genoemd - te
elimineren met zelfgemaakte versjes als:
En toen de kwast Van Pas in de stad op zijn matras lag met zijn karkas in een
cravate, toen pas merkte Van Pas, dat hij niet was in zijn sas.

Sefardiem en Asjkenaziem
Sinds het begin der zeventiende eeuw was Amsterdam het toevluchtsoord voor zowel
de Portugese joden, de Sefardiem, als de Hoogduitse joden, de Asjkenaziem. In
tegenstelling tot veel andere Europese steden had Amsterdam geen echt getto,
aangezien er in de Jodenhoek ook veel christenen woonden. De Sefardiem behoorden
in veel gevallen tot een rijke en soms ook aristocratische elite, die openstond voor
diverse geestelijke stromingen in de westerse wereld. In betrekkelijke vrijheid en
met behoud van hun eigen identiteit konden de Sefardiem omgang hebben met de
Nederlanders, waardoor ze minder behoefte hadden zich te onderscheiden met een
eigen taal. De Asjkenaziem spraken oorspronkelijk Jiddisch. Het Jiddisch verwaterde
aan het einde van de achttiende eeuw toen, ten behoeve van de maatschappelijke
emancipatie van de joden en op grond van de scheiding van kerk en staat, van
staatswege aan joden de verplichting werd opgelegd om het Nederlands als voertaal
te bezigen.
Het woordgebruik van de joden heeft veel invloed gehad op het karakter van de
vooroorlogse Amsterdamse volkstaal, aangezien veel uitdrukkingen werden
overgenomen door de christenen met wie de joden omgingen. De joodse woordenschat

Onze Taal. Jaargang 56

mag niet verward worden met het Bargoens, de geheimtaal die door de Amsterdamse
onderwereld werd gebruikt. Het Bargoens heeft wel veel Jiddische woorden ‘geleend’.
Deze woorden werden vaak sterk verbasterd en vervormd. Een enkele maal keerden
deze woorden via hernieuwde ontlening weer terug in het taalgebruik van de joden,
al kregen ze door het Bargoens doorgaans een negatieve bijklank. Een voorbeeld
van dit dubbele ontleningsproces is het zelfstandige naamwoord jad dat in het
Hebreeuws ‘hand’ betekende, en in het Bargoens jat met het werkwoord jatten ofwel
‘stelen’. Het woord jadmoos was het Jiddische woord voor ‘handgeld’ en werd in
het Bargoens jatmous met de betekenis ‘dief’ of ‘zwendelaar’, terwijl het afgeleide
werkwoord jatmouzen kwam te staan voor ‘kleine diefstallen plegen’.

Positief imago
Behalve naar de maatschappelijke en sociale achtergronden heeft dr. Schatz ook
onderzoek verricht naar de grammaticale eigenaardigheden van het Amsterdams.
Werkwoorden worden vaak op een wonderlijke manier vervoegd. Neem het
werkwoord ‘hebben’ met de vervoegingen ik heb/jij heb/hij heb. ‘Zijn’ met de
vervoeging wij zijne, ‘gaan’ met ik gaan/wij gaan, ‘doen’ met de vormen ik doen/wij
doene of ‘zeggen’ met de verleden tijd ik/jij/hij zee; wij/jullie/zij zeeën. Bij een aantal
voornaamwoorden wordt soms ook een andere vorm gebruikt, zoals mijn in plaats
van mij, of hunnie in plaats van zij. Het betrekkelijk voornaamwoord wie wordt in
het Amsterdams niet alleen gebruikt om naar personen maar ook om naar zaken te
verwijzen. Johan Cruijff heeft het op de televisie weleens gehad over de dingen wie
we als voetballer allemaal moeten kunnen.
De Amsterdammer is ook herkenbaar aan de door hem gebruikte klanken. De korte
a en e lijken vaak op een e of een i, zodat het woord ‘pen’ gaat klinken als pin en
het woord ‘pan’ als pen. De lange klinker a wordt regelmatig als een o uitgesproken,
bijvoorbeeld in ‘kaas’ en ‘baas’ welke dan min of meer gaan klinken als boas of
koas.
Het Amsterdams heeft een positief imago. Dat vinden niet alleen de ondervraagden
maar dat vindt kennelijk ook de amusementsindustrie, die zich heeft gestort op
typetjes zoals Mien Dobbelsteen, de werkster uit de TV-serie ‘Zeg eens aa’. Wie de
serie aandachtiger beschouwt, ontdekt dat Carry Tefsen in haar Dobbelsteencreatie
nauwelijks lokale woorden gebruikt; ze stoeit uitsluitend met een aantal opmerkelijke
verklankingen.
Lik op stuk door dr. Henriëtte Schatz. Uitgeverij BZZTôH, 's-Gravenhage, 96 pagina's,
prijs f 15,- ISBNnr. 9062 91 245 1.
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Congres 1987
Bestuur Genootschap Onze Taal
Thema:
TAAL IN UITVOERING
Kansen en knelpunten van de Nederlandse taal in het werk
Zoals al eerder is gemeld, zal het tweejaarlijkse congres van ons genootschap op 10
oktober a.s. plaatsvinden in de Jaarbeurscongreszaal in Utrecht.
Het congres begint dit jaar om 10.15 uur, een kwartier eerder dan tot dusverre
gebruikelijk was. Die korte vervroeging heeft als aangename keerzijde dat er 's
morgens gelegenheid zal zijn voor een kopje koffie en 's middags voor een kopje
thee. Dit is gedaan op verzoek van vrij veel congressisten die zo'n ‘sociaal’ halfuurtje
voor een praatje met vrienden en kennissen erg op prijs stellen.
Ook deze keer zal er weer opvang zijn voor kinderen wier vader en/of moeder aan
het congres willen deelnemen. Tegen een kleine vergoeding kunnen we deze
dienstverlening ook bij dit congres aanbieden.

Sprekers
De sprekerslijst is nu compleet, al zijn de titels van de voordrachten op het moment
dat deze Onze Taal wordt gedrukt nog niet exact vastgesteld. Onder leiding van
congresvoorzitter dr. J.F. Remarque zullen de volgende sprekers hun visie op het
gekozen thema geven: prof. dr. Stijn Verrept van de Universiteit van Antwerpen;
drs. J.P. Ebbinge van Ebbinge Consultants uit Amsterdam; K. Hammink van de
Stichting voor Oudereneducatie uit Zeist; drs. B.M. Luksen, Hoofd Opleiding
Binnendienst van Nationale Nederlanden uit Rotterdam; ir. J.A. Klaassen van Philips
Eindhoven; dr. J. Ulijn van de Technische Universiteit Eindhoven; J.P.W.
Marmelstein, hoofdredacteur van Teletekst. Na de sprekersronde zal er 's middags
gelegenheid zijn aan de sprekers vragen te stellen of met hen te discussiëren. Naar
verwachting zal het congres om ongeveer 16.00 uur afgesloten worden.

Gegevens en aanmelding
Alle gegevens over dit congres zullen uitvoerig vermeld worden in het
septembernummer van Onze Taal, waarin ook de aanmeldingskaarten voor opgave
tot deelneming aan het congres en gebruik van de lunch worden meegeniet.

Lunch
Van circa 12.30 tot 13.30 uur kan men in hetzelfde gebouw de lunch gebruiken.
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Grote opkomst
De ervaring heeft geleerd dat de congressen van Onze Taal zeer veel deelnemers
trekken. Gezien het onderwerp van het congres mag worden verwacht dat er zich
een nog groter aantal toehoorders zal aanmelden dan bij vorige congressen van Onze
Taal. Tot besluit daarom de goede raad om goed te letten op de aankondiging van
het congres in het septembernummer van Onze Taal.

Opbergen van Onze Taal
Bestuur Genootschap Onze Taal
Het genootschap heeft cassettes laten maken, met de opdruk Onze Taal, waarin
minstens zes jaargangen van Onze Taal kunnen worden opgeborgen. Na een nummer
van Onze Taal gelezen te hebben, kunt u de aflevering zo in de cassette plaatsen.

Cassette thuisgestuurd
Als u f 10,90 overmaakt op gironummer 42 659 02, dan levert het secretariaat de
cassette via de post zonder verdere kosten bij u thuis af. We hopen hiermee bij veel
leden in een behoefte te voorzien.
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[Korte berichten]
□□□□□□□□

PCUdB
■ Late stapels komen nu af en toe nog druppelend binnen. Zo schrijft mij (met
verwarde groeten) Irene van Meulenaarsgraf-Nuis uit Den Haag: ‘Als naar blikken
ogenblikken blikken blikken blikken blikken ogenblikken blikken aan’ - hiermee is
zij niet aan het einde van haar stapellatijn, want ze vervolgt (na het station ‘als naar
ogenblikken ogen blikken blikken ogen ogenblikken blikken aan’ te zijn gepasseerd)
met een nieuwe stapel, althans met de aanvang daarvan die echter in een HELP-roep
culmineert via een vrije val op het papier die ik wegens tijdgebrek niet in die vorm
kan overnemen. ■ Mijn dank voor deze bijdrage is echter zeer groot, zozeer, dat het
mij bedroeft deze niet in materiëlere zin te kunnen bewijzen. ■ F.P. Tros uit Wons
verklaart waarom hij u in de betekenis van men gebruikt, en geeft toe daarmee het
risico te lopen een oud argument aan te voeren in een langer durende discussie. ■
Het zij u vergeven, F.P. Tros, of hoe ik u ook heten moge, want tot nu toe zijn er nog
slechts mensen aan het woord geweest die het overmatig gebruik van je en soms ook
u in de betekenis van men hekelden: hier echter richt een van de zondaars zelf het
woord tot ons. ■ Niet zonder deemoed, en niet zonder schuldbesef zijt gij, geachte
inzender, daar waar gij erkent dat gij het woordje u wel eens te onpas gebruikt, uit
vrees dat (indien gij zich van het onbepaalde je zoudt gaan bedienen) uw audience
wel eens op het idee zou komen u te tutoyeren. ■ Het spijt me dat in de
niet-onderwerpsvorm en in de bezittelijke vorm u(w) in de u-vorm niet van u(w) in
de gij-vorm onderscheiden kan worden, anders had ik u nog anders aangesproken.
■ H. van Heuven uit Utrecht meldt dat reeds sinds maanden (dat was in elk geval op
13 april van dit jaar nog het geval) op het NS-station te Gouda het bord prijkt Gouda
knelpunt af in 1992. Protesteert daar niemand een keer tegen? aldus het commentaar
van H. van H. ■ Goed, we protesteren dus, vooropgesteld dat de situatie nog steeds
voortduurt en op voorwaarde dat we weten waartegen geprotesteerd moet worden.
Vinden we dat Gouda niet het recht heeft om ontknelpunt te worden na verloop van
een aantal jaren? Of moeten we vinden dat het tijdstip waarop Gouda de status van
ex-knelpuntschap bereikt veel te laat is? ■ Of is veeleer onze ergernis van taalkundige
aard - vinden wij derhalve dat iets of iemand wel (bijvoorbeeld) minister af maar
geen knelpunt af kan zijn? ■ Ik ben toch geneigd te zeggen: liever knelpunt af dan
knelpunt, en sterker nog, liever knelpunt dan afknelpunt. ■ Een kindertand is gauw
gevuld. Als deze uitspraak u niets zegt, dan zijn we tegen de tijd dat u mijn schrijfselen
onder ogen krijgt, kennelijk de specialistenperikelen alweer te boven. ■ We blijven
nog even in de reclamesfeer. Wat is er mis met de zin: ‘Of men nu lid is van een
hengelsportvereniging, of van een of andere dure club, een auto van het merk
huppeldepup rijdt fantastisch.’? ■ Even voor de goede orde: dit is niet de letterlijke
tekst, maar daar komt het zo ongeveer op neer. ■ Antwoord: er is niets met deze zin
aan de hand. Er had ook kunnen staan: Of men nu lid is van een kanariefokvereniging
of van een maffia-bende, twee maal twee is vier. Een krachtige bewering waar geen
speld tussen te krijgen is, nietwaar? ■ Het bedrieglijke van deze zin is echter dat er
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eigenlijk wordt bedoeld: ‘Of u nu lid bent van een club x of een club y, u hoort in
ons merk auto te rijden, anders bent u onzes inziens geen knip voor de neus waard,
en dat zouden we jammer vinden voor uw toch al geschonden imago, dus koop dat
kreng maar vlug en alles komt goed.’ ■ Natuurlijk is het het recht en zelfs de plicht
van de reclameboodschapper om de zaak heel anders in te pakken. Grappig is echter
dat waar onze F.P. Tros ons bekende u te gebruiken waar hij men bedoelde, u hier
men gebruikt terwijl men u bedoelt. ■ De verwarde groeten waar Irene van
Meulenaarsgraf gewag van maakte, laat men u bij dezen in het algemeen toekomen.
Men vare wel, als variant voor het ga u goed klinkt in ieder geval niet onaardig.
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Congres 1987
Taal in uitvoering
Kansen en knelpunten van de Nederlandse taal in het werk
Het bestuur van het genootschap heeft het genoegen u uit te nodigen deel te nemen
aan zijn 16e congres, dat aan het bovengenoemde thema gewijd zal zijn. Gepoogd
zal worden enige interessante kanten van het gekozen thema te belichten.
Het congres vindt plaats in de
Jaarbeurscongreszaal te Utrecht op
zaterdag 10 oktober 1987
Aanvang 10.15 uur; einde ongeveer 16.00 uur

Programma
• Opening door de voorzitter mr. K. Staab
• Korte inleiding door de congresvoorzitter dr. J.F. Remarque
• Ook nog hoeder van hun taal? Over de plicht van het bedrijfsleven en de overheid
om goed taalgebruik te bevorderen - prof. dr. Stijn Verrept, hoogleraar zakelijke
communicatie, Universiteit van Antwerpen (UFSIA)
• Taalvaardigheid bij werving en selectie - drs. J.P. Ebbinge, partner Ebbinge
Consultants te Amsterdam
• Analfabeet in een technische wereld - drs. K. Hammink, coördinator van landelijk
ontwikkelingswerk t.b.v. de basiseducatie, Landelijk studie- en ontwikkelingscentrum
volwassenen-educatie te Amersfoort
• Wat doet een bedrijf om de medewerkers een goede schriftelijke en mondelinge
taalvaardigheid bij te brengen? - drs. B.M. Luksen, hoofd Opleiding Binnendienst
van de Nationale Nederlanden Levensverzekering Mij. N.V. te Rotterdam
• LUNCHPAUZE (van 12.30 tot 13.30 uur)
• Het Nederlands in een Nederlands ‘concern’ - ir. J.A. Klaassen, Philips
Gloeilampenfabrieken N.V. te Eindhoven
• Onze taal in de internationale wereld van techniek en bedrijf - dr. J. Ulijn,
Technische Universiteit Eindhoven
• De taal in de massacommunicatie - J.Ph.W. Marmelstein, hoofd NOS Teletekst te
Hilversum
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• Beantwoording van vragen uit het publiek door de sprekers
• Sluiting van het congres door mr. K. Staab

Aanmelding voor deelneming
In deze aflevering van Onze Taal is een aanmeldingskaart opgenomen. Invulling en
toezending daarvan zo spoedig mogelijk aan het genootschap, maar in ieder geval
voor maandag 5 oktober.
Men kan zich tevens opgeven voor deelneming aan de koffietafel en voor
toezending van (een) reductiebon(nen) als men per trein wil komen. De bon geeft
recht op een korting van 20% op een 1e- of 2e-klas-kaartje.

Kinderopvang
Bij voldoende deelneming kan voor opvang van kinderen in de leeftijd tot 12 jaar
worden gezorgd. Wil men daarvan gebruik maken dan vergete men vooral niet het
aantal kinderen en hun leeftijd op te geven.
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Taalgebruik in het bedrijfsleven: verder kijken dan taal
Rien Elling - Technische Universiteit Delft
Taalproblemen worden in het bedrijfsleven serieuzer genomen dan we vaak denken.
Niet dat werknemers of werkgevers zich geregeld het hoofd breken over de vraag of
een woord of zinsconstructie correct Nederlands is. Zelfs de stroom van Engelse
woorden in onze taal is niet iets waarvan het management wakker ligt. Immers, alleen
al vanwege de contacten met het buitenland zijn dergelijke ‘internationale’ woorden
wel handig. Er is een Commissie Algemene Bedrijfsterminologie van het Nederlands
Normalisatie-instituut, die zich bezighoudt met het bedenken van alternatieven voor
vreemde woorden en het ontraden van foute constructies. Daar zitten
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in, maar het is moeilijk vol te houden dat
problemen op dit gebied echt leven.
Toch zijn er wel degelijk taalproblemen waar bedrijven zich druk over maken; alleen
niet altijd onder de noemer ‘taal’. Op deze soms verborgen taalproblemen gaat dit
artikel nader in.
Een voorbeeld van zo'n probleem vormen pogingen om klantvriendelijker te
schrijven (van belang voor bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen) of om
tijdrovende, inefficiënte rapportage-procedures en ontoegankelijke rapporten te
verbeteren.

Ongelezen voorschriften
Minder bekend zijn de veelvuldig voorkomende problemen die te maken hebben met
geschreven procedures; bijvoorbeeld onderhoudsvoorschriften of regels voor het
veilig omgaan met explosieven bij seismisch onderzoek. Uit talloze onderzoeken
blijkt dat er bij werkzaamheden in bedrijven geregeld ongelukken voorkomen door
gebrekkig geformuleerde voorschriften en communicatiestoornissen. Dit blijkt heel
duidelijk bij kerncentrales: rond 40% van de gevaarlijke situaties die daar voorkomen,
hebben iets te maken met tekortkomingen in procedures en de beschrijving daarvan.
Ook bij vliegrampen (het ongeluk met een KLM-toestel op Tenerife) en
scheepsbotsingen blijken communicatiestoornissen een rol te kunnen spelen.
Taalproblemen kunnen ook voortvloeien uit de recente Wet op de
Arbeidsomstandigheden (ARBO-wet). Die schrijft onder meer voor dat werkgevers
hun personeel doeltreffend moeten inlichten over de aard van het werk, de gevaren
die daaraan verbonden zijn en de maatregelen om die gevaren te beperken. Daarvoor
moet meestal het nodige op papier komen te staan, in een leesbare vorm. Maar de
meeste werknemers hebben een hartgrondige hekel aan grote hoeveelheden papier
en dikke handleidingen. Een radarspecialist die in acht verschillende documenten
moet kijken, op 165 pagina's, om te achterhalen wat er aan de radar kapot is, wordt
niet alleen een dure kracht: de kans is groot dat hij fouten gaat maken of de
handleiding maar helemaal links laat liggen. In de praktijk blijken overigens ook
goede teksten vaak ongelezen in de kast te staan.
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Vakspecialisten en taalkundigen
Wat heeft men in bedrijven, al dan niet in samenwerking met taalbeheersers, aan dat
soort problemen gedaan? Een fraai resultaat van samenwerking tussen vakspecialisten
en taalkundigen is het zogenaamde Seaspeak: dat geeft regels voor ondubbelzinnige
mondelinge communicatie tussen bijvoorbeeld schepen en havenautoriteiten. Neem
een uiting als wilt u de linker-vaargeul kiezen?: deze uiting kan opgevat worden als
een advies, een bevel of een verzoek om informatie. Seaspeak schrijft voor dat elke
uiting moet worden voorzien van een ‘etiket’ zoals advies of waarschuwing.
Zo is men ook, maar dan voor ongeschreven taal, aan het proberen een
ondubbelzinnige, bondige ‘standaardtaal’ te ontwerpen met een drastisch beperkte
woordenschat: fundamental of controlled English. Vooral vliegtuigbouwers,
waaronder Fokker, houden zich daarmee bezig. Dat gestandaardiseerde Engels zal
ook het technische Nederlands beïnvloeden. Immers, internationale firma's zoals
computermaatschappijen zien in zo'n ‘basisdialect’ natuurlijk een prachtig
uitgangspunt voor snelle, probleemloze vertalingen van hun handleidingen in alle
mogelijke talen.
Beperking van de hoeveelheid papier met snel verouderende informatie, zoekt men
ook in het gebruik van nieuwe technologie. In plaats van een onderhoudsmonteur
het veld in te sturen met dikke handleidingen, geeft men hem liever een draagbare
computer mee waarin díé instructies (uit de centrale computer) zijn opgeslagen die
hij op dat moment nodig heeft. Hij heeft op die manier altijd automatisch de laatste
versie. Als het programma bovendien interactief is opgezet (dat wil zeggen: een
vraag-en-antwoord-spelletje toelaat), hoeft hij niet lang te zoeken naar de oorzaak
van storingen. In het ideale geval kan hij zelfs constructietekeningen op zijn scherm
oproepen en naar behoefte een detail uitvergroten, om gemakkelijk te zien hoe hij
een apparaat moet demonteren.
De samenwerking met taalbeheersers verloopt overigens niet altijd probleemloos.
In Nederland hebben bedrijven nog nauwelijks de weg gevonden naar taalbeheersers.
In Amerika is de technical writer daarentegen een erkend vakman en een vaak
geraadpleegd adviseur. Niet dat dit een garantie is voor succes. Amerikaanse
onderzoekers lieten een technische tekst herschrijven die deskundigen en gebruikers
moeilijk te begrijpen vonden. Ze kozen daarvoor drie firma's uit die gespecialiseerd
waren in het schrijven van dergelijke teksten. De drie zeer uiteenlopende teksten die
daar het resultaat van waren, bleken geen van alle tot een beter of een sneller begrip
te leiden. Eén herschreven versie bleek zelfs minder begrijpelijk dan de originele
tekst; dit ondanks een behoorlijke tijdsinvestering van de betrokken firma's, oplopend
tot 424 uur voor een tekst van nog geen tien pagina's. Kennelijk is nog niet helemaal
duidelijk wat teksten moeilijk toegankelijk maakt of wat lezers bedoelen als ze
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zeggen een tekst onduidelijk te vinden.

Taal en organisatieproblemen
In Nederland beginnen taalbeheersers zich langzamerhand wat meer bezig te houden
met dergelijke problemen. Zo heeft de sectie Toegepaste Taalkunde van de TU Delft
het laatste jaar onder andere adviezen gegeven bij het opstellen van veiligheidsregels
voor onderhoudswerk aan de spoorrails, en bij veiligheidsvoorschriften voor seismisch
onderzoek.
Wat daarbij opvalt, is hoe sterk taalproblemen verstrengeld zijn met andere
problemen. Het gaat zelden of nooit om een zo helder mogelijke presentatie van een
bepaalde inhoud aan specifieke werknemers, ook al is dat wel vaak de vlag waaronder
de taaladviseur wordt binnengehaald. De teksten waar het hier om gaat, hebben vaak
een drieledige functie: 1. de werknemer moet weten hoe hij zijn werk goed en veilig
kan verrichten; 2. de organisatie legt daarmee vast aan welke eisen de werknemer
moet voldoen; 3. de organisatie maakt hiermee duidelijk hoe zij aan wettelijke
veiligheidsen voorlichtingsverplichtingen voldoet.
Die functies komen gemakkelijk met elkaar in conflict. Dat bleek toen nagegaan
werd waarom spoorwegwerkers klaagden over moeilijk leesbare voorschriften.
Woordgebruik, zinslengte en zinsconstructie bleken inderdaad verre van gemakkelijk.
Wie niet verder zou kijken dan taal, zou volstaan met het verbeteren daarvan.
Fundamenteler bleek echter het probleem daarachter: de voorschriften waren
nauwelijks opgezet als handelingsvoorschriften. Het was meer een beschrijving van
een veiligheidssysteem dan een chronologische opsomming van handelingen die een
werknemer moest uitvoeren. Alleen dat al maakte het lastig de nodige informatie
eruit te halen.
Verder onderzoek leverde op dat, meer nog dan de onduidelijke presentatie, de
onduidelijke werksituatie problemen opleverde: werknemers ervoeren een conflict
tussen het werken volgens de voorschriften en de noodzaak het werk op een bepaalde
tijd af te hebben. Dat hing weer samen met een te globale formulering van de
verantwoordelijkheden van de werknemers. Mede daardoor zagen werknemers de
voorschriften niet zozeer als een instructie voor veilig werken, maar als een middel
om een schuldige aan te wijzen als er iets mis ging. Met andere woorden, de tweede
functie (eisen voor de werknemer) overheerste voor hen. Het vrij formele taalgebruik
versterkte het idee dat de tekst meer iets was voor de ‘top’ dan voor de mensen op
uitvoerend niveau. Daar speelde de derde functie een rol: de wettelijke status van de
tekst eiste nu eenmaal een enigszins formeel taalgebruik. Ter wille van de
duidelijkheid en de veiligheid is toen besloten de handelingen preciezer te formuleren
en de verantwoordelijkheden concreter te beschrijven. Daarmee verandert echter
ongemerkt ook iets in het gedrag dat wordt voorgeschreven. De aanvankelijk globale
formulering liet ruimte voor interpretatie en nodigde zo uit tot beredeneerde keuzen;
de zeer concrete verwoording in de herschrijving lijkt meer bij een mechanische
taakuitoefening te horen. De onderzoeker moet zich afvragen of dat wenselijk is en
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of dat tot veiliger gedrag leidt. Daarvoor moet hij te rade gaan bij gedragsmodellen
uit de psychologie en bij veiligheidsstudies.

Tekst zonder effect
Een bruikbare tekst is bovendien nog niet automatisch een gebruikte tekst. Dat bleek
het geval te zijn met de op zichzelf handige, geplastificeerde kaartjes met korte
instructies voor spoorwegwerkers. Velen van hen herinnerden zich dat ze bij
indiensttreding een keurig stapeltje van dergelijke kaartjes hadden ontvangen.
Niemand gebruikte ze ooit. Dat was zeker bij oudere werknemers niet verwonderlijk:
het letterformaat was veel te klein. De belangrijkste reden dat de kaartjes niet gebruikt
werden, was echter dat de organisatie zich te weinig had afgevraagd hoe men de
teksten wilde (laten) gebruiken en op welke momenten: tijdens het werk, in het
werkoverleg, bij veiligheidsacties, enz. De teksten moeten geïntegreerd worden in
het geheel van pogingen om mensen veilig en kwaliteitsbewust te laten werken.
Teksten vormen daarbij slechts één facet, en soms een zeer ondergeschikt facet.
Anderzijds heeft de formulering op meer zaken invloed dan we wel eens denken.
Hoe we tegen een gevaar aankijken, kan afhangen van de manier waarop het gevaar
onder woorden wordt gebracht. Zo blijken mensen eerder geneigd te zijn
veiligheidsgordels te dragen wanneer het risico bij niet-dragen wordt beschreven in
het kader van ‘een leven lang auto rijden’, in plaats van in termen van ‘risico per rit’.
Uit dit alles blijkt dat het meestal weinig zin heeft een (bedrijfs)probleem uitsluitend
van de taalkant te benaderen, ook al wordt het aan de taaladviseur op die manier
gepresenteerd. Het is zinvoller aan de andere kant te beginnen: bij het gedrag dat je
uiteindelijk tot stand wilt brengen. Dat gedrag hangt af van talloze factoren, vaak
van psychologische en organisatorische aard. Soms kun je je afvragen of er eigenlijk
wel tekst nodig is: denk aan schema's en stroomdiagrammen. Uiteindelijk is een tekst
echter meestal onontbeerlijk, alleen al vanwege de eerder genoemde drieledige functie
van teksten: tekst als handelingsaanwijzing, als voorschrift ‘naar binnen’ (de
werknemer) en als verantwoording ‘naar buiten’ (bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie).
Het traditionele ‘ambachtelijke’ schaven aan woordkeus en zinsbouw is daarbij
vaker de laatste stap in een lang proces dan het startpunt ervan.

Twee graag!
Prof. dr. C.A. Zaalberg - Leiden
Onder het tussenkopje Plaatsbepaling (Onze Taal juni 1987, blz. 70) geeft de heer
Van Oudenhoven een voorbeeld van graag in de betekenis van het verzoekende
alstublieft. Dat gebruik van graag is nog niet oud. De eerste keer dat het me opviel,
een jaar of twintig geleden, was het een nogal komiek geval. Een bedelende
vrouwenstem in een radioprogramma spoorde ons aan met: ‘En stort u dan uw bijdrage
graag op postrekening numero zoveel van die en die.’
Zou deze vervanging van alstublieft door graag een voorbeeld zijn van de
uitbanning van u? Een ander voorbeeld lijkt me Bedankt! dat de plaats inneemt van
Dank u wel! (Voor goede oren: let eens op de intonatie. Bédànkt! heeft dezelfde
afsluitende hoog-laagop-eenvolging als Tót zièns!)
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[Reacties]
Zout in de pap?
J. van Malde - Voorschoten
Woordenaar J.J. Bakker somt op blz. 73 van het juni-nummer tien ‘achtenswaardige
motieven’ op om vreemde woorden te gebruiken - ze vormen zogezegd het zout in
de pap. Nu is zijn betoog niet in alle opzichten overtuigend, terwijl op nogal wat van
zijn voorbeelden het een en ander valt af te dingen. De term non-profit-instelling kan
bijvoorbeeld heel goed vertaald worden als winstvrije instelling. Soortgelijk:
buitengaats (al eeuwen oud!) voor off-shore, openbaring voor eye-opener, tiener
(uiteraard!) voor teenager, enzovoort.
Nu gaat het me niet om die voorbeelden; de heer Bakker zou namelijk - althans
in beginsel - het grootste gelijk van de wereld hebben voor een taal in blakende
welstand. Maar daarin bevindt het Nederlands zich bepaald niet. Het ‘doorspekken
van hun taal met vreemde woorden’ is niet, zoals de heer Bakker schreef, een zaak
van ‘nogal wat sprekers’, maar van hele volksstammen, en het betreft bij lange na
niet alleen nieuwe zaken waarbij de eigen taalschepping het laat afweten (beter:
waarbij wij gezamenlijk schromelijk te kort schieten): van oudsher gebezigde
Nederlandse woorden worden op forse schaal verdrongen door uitheemse. Padvinders
moeten zo nodig scouts heten, aanhangers (of aanhang) van voetbalclubs supporters,
vrachtwagens trucks, vrouwenartsen gynaecologen, eenstemmig heet steevast
unaniem, om maar te zwijgen van de stoplap relatie, die maar liefst vier woorden
(verhouding, betrekking, verband en samenhang) vrijwel heeft verdrongen.
Men vergisse zich niet: deze voorbeelden van hierdoor verdwijnende Nederlandse
woorden zijn werkelijk met zeer vele andere aan te vullen. Zout in de pap? Een heel
ander beeld schildert het taalgebruik van zeer, zeer vele landgenoten aanzienlijk
treffender: zout met pap, wansmakelijk en onverteerbaar. Achtenswaardige motieven?
Wel, het heeft er waarlijk alles van weg dat deze verre overheerst worden door een
slechte taalbeheersing, gemaskeerd door aanstellerij, dikdoenerij (alsof men ‘zijn
talen’ zou spreken) en niet te vergeten een weg-met-ons-houding hier in Nederland,
het gidsland.

Algemeen Nederlands in Vlaanderen
Hans Ooteman - leraar Nederlands, Haarlem
Uit de discussie tussen Stoops en Barnard in het aprilnummer 1987 en het
Vlaanderennummer in december 1986 kan worden opgemaakt dat het met het
Algemeen Nederlands (AN) in Vlaanderen nog niet al te best gesteld is. Toch staat
het AN in Vlaanderen er niet zo slecht voor en is het in Nederland niet altijd zo
voorbeeldig als we soms denken. Het Nederlands van Hilversum en Bussum, waarin
de zachte g, de geaspireerde t en de slot-n (alle kenmerken van voortreffelijk zij het
regionaal gekleurd AN), systematisch gemeden worden, geeft een wat vertekend
beeld van het AN in Nederland.
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Het AN van een Vlaming wordt vrijwel altijd gekarakteriseerd als een
Zuidnederlandse variant van hèt AN, het AN van Hilversum en Bussum, van de
Volkskrant en de Telegraaf.
De ‘Neue Zürcher Zeitung’, die onlangs een bijlage ‘Literatur und Kunst’ aan de
Nederlandse literatuur gewijd heeft, heeft er nadrukkelijk op gewezen dat er maar
één Nederlandse taal bestaat, maar dat die opvallende Vlaamse en Hollandse(!)
schakeringen kent. Hier worden Noord en Zuid gelijk behandeld. Zo hoort het ook,
want als een woord of syntactisch verschijnsel in het hele gebied tussen Maaseik en
Oostende in meer Algemeen Nederlands voorkomt, kun je het niet afdoen met
‘niet-Nederlands’ of ‘regionaal’. En die algemeenheden in het Zuiden zijn sterk in
opmars. In toch echt goed verzorgd Nederlands van de BRT of een kwaliteitskrant
als De Standaard zijn ze makkelijk te herkennen; ik denk bijvoorbeeld aan de
(gelukkig) niet uit te roeien wending met de vooropgeplaatste persoonsvorm: ‘... dat
ze wilden naar huis gaan’.
De randstedeling wil zijn Nederlands nog steeds aan de Vlaming ten voorbeeld
stellen. Maar als ik Noordnederlandse verslaggevers steeds vaker Zuidnederlandse
voetbaltaal (bijvoorbeeld binnen in plaats van in) hoor gebruiken, kan ik alleen maar
glimlachen.

Oorlogsboodschappen
Dick Harris - Den Haag
In de rubriek Taalcuriosa van juni 1987 geeft de heer Jules Welling enige amusante
voorbeelden van woordspelletjes tijdens de bezettingsjaren. Graag wil ik er een paar
aan toevoegen die ik mij uit die periode herinner.
Overbekend is natuurlijk de kreet OZO! die de mensen elkaar te pas en te onpas
toeriepen; het stond voor ‘Oranje Zal Overwinnen!’ Ook verving men ‘Tot ziens!’
nogal eens door ‘Worteltje boven!’ (Oranje boven). Spitsvondiger was de nieuwe
betekenis van ANP. Nadat de Duitsers - meteen op 15 mei 1940 - de leiding van het
Algemeen Nederlands Persbureau hadden overgenomen, spraken velen over ‘ANP:
Adolfs Nieuwste Papegaai’. Het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen werd door de bezetters herdoopt in ‘Departement voor
Volksvoorlichting en Kunsten’. Dit werd in de volksmond al spoedig ‘Departement
voor Volksoplichting en Gunsten’. En toen de rassenwaan zover ging dat de naam
TUSCHINSKI op de gevel van de fameuze bioscoop plaats moest maken voor
TIVOLI, hadden de Amsterdammers na één dag hun antwoord paraat: TIVOLI:
Tuschinski Is Verkocht Of Liever Ingepikt!
Opvallend is dat vooral in benarde tijden dergelijke taalspelletjes een bloeiend
leven leiden. Met name in de landen achter het IJzeren Gordijn vindt men anno 1987
veel van zulke uitlaatkleppen. Ze worden in landen als Hongarije en vooral Polen
zelfs regelmatig gedrukt en clandestien verspreid.
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Peetoom, peettante en petekind
Prof. dr. C.A. Zaalberg - Leiden
Op bladzij 83 van de juni-aflevering stelt de heer A. Kooyman de vraag: Wie gebruikt
de naam peetoom of peettante voor de persoon naar wie een kind genoemd is, zonder
dat er nog van dopen of geestelijke begeleiding sprake is?
Om aan te geven hoe oud dit verschijnsel is, het volgende. Ik ben in 1909 geboren
in een Westnederlands gezin van Nederduitsch-Hervormde afkomst, maar
buitenkerkelijk. Ik kreeg de voornamen van goede vrinden van mijn ouders, geen
familieleden, en mij werd geleerd dat ik hun petekind was en zij mijn peetoom en
-tante waren. Gedoopt werd er niet. Het artikel Doopen in het Woordenboek der
Nederlandsche Taal (WNT) dagtekent ongeveer uit die zelfde tijd. Daar betekent het
woord in de vijfde plaats: ‘Den naam geven van, noemen.’ Al in de 16e eeuw zegt
een dichter dat een bepaalde rijmschakeling ‘Ketendicht ghedoopt’ is. De artikelen
Peet, Petekind, enz., die een of twee decennia jonger zijn, erkennen uitdrukkelijk de
algemene bruikbaarheid; van Petekind bijvoorbeeld heet het: ‘naamgenoot, kind dat
naar iemand is vernoemd, ook in toepassing op kinderen die niet ten doop zijn
gehouden.’

Over mevrouwen, mijne heren!
Jo Daan - Barchem
In het artikel over de aanhef boven brieven, van de heren Beelen en De Jong, in het
juni-nummer op blz. 80, wordt verwezen naar een eerdere discussie over dit onderwerp
in Onze Taal.
In 1981 heb ik aanbevolen de aanhef over te nemen die in Vlaams-België
gebruikelijk is: ‘Mevrouwen, Mijne Heren’, omdat deze in een belangrijk deel van
ons taalgebied ingeburgerd is en omdat het goed Nederlands is.
Nu lees ik tot mijn verwondering in het stuk van Beelen en De Jong dat de
meervoudsvorm van Mevrouw ‘in Nederlandse oren wat kinderlijk klinkt’. Mogelijk
in de oren van de schrijvers, in de mijne in ieder geval niet. Deze uitspraak doet wat
denken aan ‘dat grappige Vlaamse taaltje’. De Vlamingen zullen deze aanhef hebben
vertaald uit het Frans, waar Mesdames, Messieurs gebruikelijk is. Vinden de schrijvers
ook dit kinderlijk? Hoe dan ook, naar mijn mening is het incorrect, zo niet kinderachtig
om aanvaarde taalvormen van onze taalgenoten in Nederlandssprekend België met
‘kinderlijk’ af te doen. Wie zoiets binnenskamers wil zeggen, moet dat zelf weten,
wie het in het openbaar zegt en schrijft, is onbeleefd.
Sedert 1981 heb ik elke zending die geadresseerd was met ‘De Heer’ beantwoord
met een standaardbriefje waarin ik heb gewezen op de onheusheid van een dergelijke
aanhef tegenover een vrouw. Daarbij is me gebleken dat er veel vaker van
ondoordachtheid dan van kwade wil sprake was. Meer dan eenmaal heeft men mij
excuses aangeboden. Het is goed er telkens weer op te wijzen dat het anders kan.

Onze Taal. Jaargang 56

Eisen stellen aan computerfabrikanten
Ir. J.W. Sluiter - Den Haag
In het artikel ‘Beslist de computerindustrie over onze spelling?’ stelt J. Weitjens (op
blz. 62 van het meinummer) dat het zeer hinderlijk is dat bij veel computers accenten
en trema's uit de lettervoorraad verdwenen zijn. Weitjens refereert hierbij aan
tekstverwerkingsprogramma's die op personal computers worden gebruikt. Daarvan
kan men blijkbaar niet al te veel verwachten. Bij professionele tekstverwerkers die
op kantoren worden gebruikt is het plaatsen van accenten op een aantal letters wel
mogelijk. Zoals gezegd gaat het niet om een paar toetsen, maar moet dit voor elke
letter-accentcombinatie geprogrammeerd zijn. Op het merk dat wij op kantoor
gebruiken, kunnen de vier accenten
¨ ^ op alle klinkers, zowel op de kleine letter
als op de hoofdletter worden geplaatst.
Bij computers zijn de mogelijkheden veelal beperkt. De kwestie is natuurlijk dat
bedrijven en instellingen zich bij het aanschaffen van een computer er te gauw bij
neerleggen als het verwerken van accenten niet mogelijk blijkt. Als wij eens wat
krachtiger aan die eis zouden vasthouden, zullen computerfabrikanten daarmee zeker
rekening houden.

Taaltekens van de tekstverwerker
Pieter Janssens - vertaler, Bladel
De heer Weitjens vraagt zich op blz. 62 van het mei-nummer af waarom het
toetsenbord van een computer niet dezelfde mogelijkheden kan bieden als dat van
een ouderwetse schrijfmachine. Welnu. Met het toetsenbord van een traditionele
schrijfmachine kunnen ongeveer negentig tekens op papier worden gebracht. Een
elektronische typemachine is wat uitgebreider en kan al ongeveer honderd tekens
aan. De zogenaamde IBM # 2-karakterset bestaat uit 256 tekens. Niet minder dan
177 daarvan zijn noodzakelijk of nuttig voor tekstverwerking, waaronder de
diacritische tekens over het ontbreken waarvan telkens weer al die deining wordt
gemaakt.
Het gros van de moderne tekstverwerkingsprogramma's kan deze tekens op de een
of andere manier naar scherm en afdrukker sturen. Wanneer u op het numerieke
toetsenbord bijvoorbeeld de cijfercombinatie 128 aanslaat en daarbij de Alt-toets
ingedrukt houdt, verschijnt op het scherm een keurige ç. Een béétje printer kan dat
teken ook op papier brengen. Van de tien tekstverwerkers die ik oppervlakkig of
door en door ken, bezitten slechts twee deze mogelijkheid niet: Perfect Writer en de
Engelse 3.24- versie van Wordstar. Zelfs het welhaast alleen nog antiquarisch
verkrijgbare EasyWriter 1.20 (van september 1983, dus gaat u maar na!) kon dit al,
evenals alle mij bekende versies van Word- Perfect en WordMarc, Wordcraft, Perfect
Editor, ErgoWord, WordStar 3.40 (Nederlandse versie), MSWrite en MSWord.
WordPerfect biedt daarenboven de mogelijkheid een willekeurige lettertoets in
combinatie met Ctrl- of Alt-toets in een handomdraai een andere waarde te geven,
zodat door het indrukken van bijvoorbeeld Alt/e een É op het scherm verschijnt;
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Alt/a kan desgewenst resulteren in Å, Alt/n in ñ en Ctrl/n in Ñ. Op deze manier zijn
2 × 26 = 52 extra tekens heel gemakkelijk bereikbaar.
En dan zijn er nog hulpprogramma's zoals Lettrix, die in het geheugen kunnen worden
gezet, waarna het aanslaan van vier toetsen volstaat om over te schakelen op het
Cyrillische, het Griekse of het Hebreeuwse alfabet. Echt, het ligt al lang niet meer
aan de computerindustrie. Wie anno 1987 nog hannest met diacritische tekens,
hanteert ofwel verouderde programma's of weet domweg niet waarmee hij werkt.
Ook Henk Boeke is in zijn bijdrage op blz. 60 van het mei-nummer niet echt volledig.
Hij meldt dat er momenteel drie pakketten op de markt zijn waarmee Nederlandse
teksten automatisch op spelling kunnen worden gecontroleerd. Maar waarom
WordMarc niet genoemd, met een woordenlijst driemaal zo groot als die van
WordPerfect? En WordCraft of de nieuwe versie van MSWord? Of Perfect Writer,
zonder Nederlandse woordenlijst weliswaar, maar met een spellingprogramma
waarmee zo'n lijst zonder veel problemen is samen te stellen? WordMarc en Perfect
Writer hebben bovendien het voordeel dat ze samenstellingen van een ‘stamwoord’
met een voor- of achtervoegsel herkennen. Wanneer in de woordenlijst van deze
programma's eenmaal het affix af en de ‘stam’ buigen zijn opgenomen, herkent het
spellingprogramma ook de samenstelling afbuigen.

Aanbod aan de lezers
Tot slot nog een aanbod aan de tekstverwerkende lezers van Onze Taal. Door de
laatste acht boeken die ik heb vertaald te bewerken met het spellingprogramma van
WordPerfect, heb ik de bij dit pakket geleverde woordenlijst met zo'n 30.000 woorden
uitgebreid. Belangstellenden mogen me een diskette plus een gefrankeerde envelop
voorzien van hun naam en adres toesturen; het zal me een genoegen zijn mijn
bestanden voor hen te kopiëren. Tevoren wel graag even telefonisch contact opnemen
(04977-3085).

Vraag en antwoord
Samentrekking
Redactie Onze Taal
K. van het Reve schrijft op pagina 192 van De ongelooflijke slechtheid van het
opperwezen (Amsterdam, 1987): ‘Sterker: ik open de Volkskrant en zie een advertentie
waarin de Rijksuniversiteit te Leiden een toegevoegd docent (v/m) vraagt wiens taak
zal bestaan uit “het begeleiden van stages en scripties op het terrein van de sociale
en organisatie psychologie van studenten in de bijzondere fase”. Het is duidelijk dat
uit de vervulling van zo'n vacature niets goeds kan voortkomen.’
Een deel van het hooggeleerd sarcasme zal wel opgewekt zijn door het foutje in
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(1) sociale en organisatie psychologie. Hierin moet psychologie op sociale en op
organisatie betrokken worden. (1) is dus een samentrekking van
(2) sociale psychologie en organisatiepsychologie.
Nu mag samentrekking alleen in nevenschikkingen waarin de verhoudingen tussen
de delen gelijk zijn. Correct zijn
(3) sociale en cognitieve psychologie en
(4) arbeids- en organisatiepsychologie. In (3) zijn sociale en cognitieve bijvoeglijke
bepalingen bij psychologie. In (4) zijn arbeids- en organisatie- beide eerste lid van
een samenstelling met -psychologie.
Als de delen van de samentrekking erg ongelijkwaardig zijn, ziet iedereen de fout:
(5) *de regen valt op rechtvaardige en onmensen
(6) *Piet bestudeerde de oer- en de Nederlandse taal.
In andere gevallen is de fout als het ware verduisterd door onzekerheid over de
bepaling. In (1) is organisatie losgemaakt van psychologie, alsof het een bijvoeglijk
naamwoord was. We zien ook wel eens dat achter het bijvoeglijk naamwoord een
streepje wordt gezet, dus
(7) *sociale- en organisatiepsychologie. Dergelijke goedbedoelde oplossingen
moeten we ontraden; de juiste oplossing is (2): geen samentrekking.

Zich zacht spiegelen
Mr. H.J. Kruyt - Zeist
Wat de zegswijze ‘wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht’ betekent,
vinden we onder andere in - de dikke Van Dale: ‘het bespaart leed en schade als men
uit de schade of het ongeluk van een ander lering trekt’;
- Koenen: ‘die lering trekt uit het ongeluk van een ander, wordt goedkoop wijs’;
- Ter Laan: ‘wie aan het ongeluk van iemand anders ziet hoe hij te handelen heeft,
voorkomt schade zonder dat hem dat zelf wat kost’.
In deze verklaringen wordt degene die zich zo spiegelt, geprezen. Ook vele andere
naslagwerken die ik raadpleegde, geven deze interpretatie.
Mijns inziens heeft deze zegswijze een andere betekenis. Ik meen dat ze van
toepassing is op iemand die zijn of haar wangedrag tracht goed te praten door te
wijzen op het feit dat een ander of anderen toch evenzo handelde(n). In deze
gedachtengang betekent het ‘zich zacht spiegelen’ hetzelfde als ‘het zich al te
gemakkelijk maken’. Denk bijvoorbeeld aan de man die ‘onder invloed’ achter het
stuur van z'n auto gaat zitten, daardoor een ongeval veroorzaakt, en als hem verweten
wordt dat hij te veel op heeft, zich verdedigt met te zeggen dat zo'n oorzaak en zo'n
gevolg zich toch vrijwel dagelijks voordoen.
Zijn er lezers die deze zienswijze delen?
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Voornamen in Baarn
R. Roos-Rosius - Amersfoort
In het oktobernummer van vorig jaar werd aandacht besteed aan modes
in voornamen. In dit artikel wordt ingegaan op de motieven die ouders
leiden bij de voornaamkeuze. Hopen ze op een erfenis of op een lang leven
voor hun kind? En in hoeverre zijn deze motieven de afgelopen twintig
jaar veranderd?
Wordt u Hans genoemd? Heet u Peter? Is uw roepnaam Marian, of luistert u naar de
naam Sandra? Deze voornamen scoorden hoog in mijn onderzoek naar enkele aspecten
van verandering in voornaamgeving op een middelbare school in Baarn, het Baarnsch
Lyceum.
Ouders hebben alleen de mogelijkheid iets van zichzelf in te brengen bij de
voornaam van hun kind; de achternaam staat immers vast. De Vlaamse taalkundige
Leys stelde dat de voornaam het karakter van een wens heeft: hij wordt als gunstig
teken door de ouders aan het kind meegegeven. In de voornaam drukken de ouders
uit hoe ze het kind, en daarmee zichzelf, zouden willen zien. De voornamen van de
kinderen hebben dus zowel een zelfidentificerende als een zelfevaluerende functie.

Voor ouders of carrière?
Wat kunnen ouders met hun naamkeuze uitdrukken? Ik zie ten minste drie
mogelijkheden. Ze kunnen ten eerste hun verbondenheid met (voor)ouders tot
uitdrukking brengen door hun kind naar hen te vernoemen. Ten tweede kunnen ze
zich ook op de toekomst richten: welke naam draagt het meest bij tot een brede
maatschappelijke aanvaarding en een voorspoedige carrière van mijn kind? Dat kan
dan in onze multinationale samenleving leiden tot een buitenlandse naam. De derde
mogelijkheid is een compromis tussen de twee vorige: het moderniseren van een
‘ouderwetse’ Hollandse voornaam. In mijn onderzoek in Baarn ben ik uitgegaan van
het gebruik van deze drie strategieën.
In dit artikel ga ik in op de roepnamen van twee groepen leerlingen van het Baarnsch
Lyceum. De beide groepen verschillen gemiddeld twintig jaar. De oudste groep
bestond uit 340 jongens en 331 meisjes, geboren tussen 1947 en 1953, richtingen
gymnasium, MMS, HBS-A en -B, en de andere groep uit 518 jongens en 456 meisjes,
geboren in de jaren 1967 t/m 1973, richtingen ongedeeld VWO en HAVO. De
gegevens van de jongste groep verkreeg ik door het laten invullen van een formulier
‘Hoe heet je en weet je waarom je zo heet?’, waarin onder andere gevraagd werd
naar het geslacht, naam/namen bij de burgerlijke stand, roepnaam, en naar de motieven
waarom ze zo genoemd waren. De respons hierop bedroeg ruim 90%. Van de andere
groep vergeleek ik de officiële namen op de eindexamenlijsten met de roepnamen
in de cartotheek.
De resultaten zijn uiteraard niet representatief voor de Nederlandse bevolking.
Het Baarnsch Lyceum had in de jaren vijftig voornamelijk leerlingen uit de hogere
sociale geledingen; een tijdlang had de school zelfs een koninklijk imago, waardoor
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er - ook wat de naamgeving betreft - misschien een invloed op anderen van uitgegaan
is.

Vernoeming
Vernoeming is het ontlenen van een voornaam aan een andere persoon. In mijn
materiaal kwamen de volgende mogelijkheden voor: namen van personen met een
sterke symboolfunctie; denk bijvoorbeeld aan Joeri, naar Joeri Gagarin, de eerste
astronaut, Paul, naar Paus Paulus, en voor de oudere lezers een symboolnaam uit de
Tweede Wereldoorlog: Wilhelmina. Als tweede, bekende persoonlijkheden zoals
filmsterren: Doris (Day), Orson (Welles), Jean-Paul (Belmondo), Audrey (Hepburn);
een wielrenner: Raymond (Poulidor); musici: Lennaert (Nijgh), Oscar (Peterson),
Maurice (Chevalier), Martine (Bijl); en als laatste mogelijkheid vorstelijke personen:
Soraya en Willem Alexander.
Verreweg de belangrijkste soort vernoeming is en blijft ‘Nachbenennung’, de
vernoeming naar familie. Rond 50% van de jongens en de meisjes was naar familie
vernoemd. Wel kwam het vaak voor dat kinderen, behalve het verplichte
‘vernoemingsnummer’, ook nog een of meer ‘vrije’ namen kregen. De eerste naam
was dan een ‘mode-naam’, die bij voorkeur de roepnaam werd. Demografisch gezien
worden de gezinnen kleiner, vandaar vermoedelijk dat er ook samenstellingen
gevormd worden door twee familieleden in één voornaam onder te brengen: de oma's
Dinie en Gera in Geraldine; de opa's Sietse en Dik in Siddi.

Waarom bestaat vernoeming? We weten het niet. Moet men een verklaring zoeken
in het emotionele vlak, het verlangen van de grootouders om in hun naam door te
leven? Stond het geldelijke belang op de voorgrond of
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gebeurde een en ander vrijwillig, uit een gevoel voor traditie? Hoe sterk grootouders
op vernoeming kunnen staan, blijkt uit de volgende ontboezeming van een jongen
uit 1968: ‘Grootvader stond op vernoeming, anders zou hij me nooit meer willen
zien.’ En een meisje uit 1972 deelde mee: ‘Dat moest wel, want als ik niet naar m'n
oma vernoemd werd, werd ze boos.’ In een fraaie volzin zegt een jongen die in 1967
geboren is: ‘Mijn eerste twee namen zijn niet vernoemd, doch ingegeven door het
persoonlijk verlangen mijner ouders, het kind te noemen naar een gewenste
levensinstelling.’ Allard (‘sterk door adel’).
Een hoofdstukje apart vormen de buitenlandse kinderen. Die dragen over het algemeen
namen uit hun eigen land. Door bijvoorbeeld Chinese kinderen werd expliciet vermeld
waarom: ‘Dat hoort bij Chinese families: aan Lan kun je zien tot welke generatie je
behoort.’ Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de ouders ver van huis toch
iets van thuis en van hun nationaliteitsbewustzijn willen vasthouden.

Baarnse top-vijf van voornamen
Jongensnamen
1947-1953

1967-1973

1.

13 × Hans

10 × Maarten, Marcel,
Peter, Remco

2.

11 × Jan

9 × Jeroen, Paul

3.

9 × Rob

8 × Bas, Mark, Martijn

4.

8 × Jaap

7 × Robert

5.

7 × Peter

6 × Alexander, Arjan,
Marco, Richard

Meisjesnamen
1947-1953

1967-1973

1.

8 × Marian

13 × Sandra

2.

5 × Annemarie, Ineke,
Joke, Marjan

12 × Barbara

2.

4 × Ellen, Marijke, Nelleke 9 × Monique

4.

3 × Agnes, Anja, Anke,
Annemieke, Corrie, Els,
Ingrid, Karin, Liesbeth,
Marianne, Marja,
Marjolein, Marleen,
Monique, Sonja

8 × Petra

5.

-

7 × Daphne
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Modernisering
Om duidelijk te maken wat modernisering is, geef ik eerst een paar voorbeelden:
Jannetje wordt Janine, Bep wordt Bertine, Christina Christianne, Johanna Jolande,
Bets Liesbeth en Catharien Karin. Bij de jongensnamen wordt Jacob Jacques, Adriaan
Arjan en Marten Martijn.
Over deze voorbeelden valt het een en ander op te merken. De meisjesnamen worden
verfraaid: er wordt een buitenlands tintje aan gegeven, de verkleiningsuitgang -tje
verdwijnt en sommige namen worden langer. Bij de jongensnamen zie je slechts
variaties op een stramien.
Hoe valt het fenomeen modernisering te verklaren? Een grond zou kunnen zijn dat
je je kind niet wilt opzadelen met een naam die gegrinnik teweegbrengt, of zelfs
regelrechte hilariteit. Dat is nogal eens het geval bij traditionele vernoeming,
bijvoorbeeld als opa Zuidbertus heette, of oma Grietje. Dat maakte vroeger niets uit;
voornamen waren immers alleen voor intimi en niemand anders behoefde zo'n rare
naam te weten. In de laatste decennia veranderde dat. Het openbaar gebruik van
voornamen raakte - onder Amerikaanse invloed - in de mode, zowel in de media, in
het zakenleven, als in het normale verkeer. (Kennen wij niet van elke minister uit
het kabinet Lubbers- II de voor- en achternaam? Dat was twintig jaar geleden
ondenkbaar. Marga Klompé bracht destijds in het ministeriële gezelschap een kleine
revolutie teweeg door het gebruik van voornamen tussen de ministers onderling in
te voeren.) Ouders houden hier, misschien onbewust, rekening mee. Dit zou als
verklaring voor het feit kunnen gelden dat verkleinwoorden minder worden gebruikt
dan vroeger en slechts voorkomen in de huiselijke kring, bij koosnaampjes.

Buitenlandse namen
Wat is een naam van buitenlandse origine en welke naam is puur van Hollandse
bodem? Als scheidsrechter werd het Woordenboek van voornamen van J. van der
Schaar genomen. De vraag was of er iets van de twintig jaar maatschappelijke
veranderingen in Nederland te traceren viel in de voornaamgeving. Zijn wij niet
geëvolueerd van een gesloten-standenmaatschappij, waarin heren hoeden droegen
en arbeiders petten en iedereen zijn plaats moest weten, naar een open maatschappij?
Twintig jaar geleden haalde een arbeider het niet in zijn hoofd om zijn dochter Laetitia
te noemen. De democratisering van het onderwijs heeft ertoe geleid dat er een
categorie kinderen op school kwam waarvan de ouders veel eerder geneigd waren
af te wijken van de traditionele wijze van naamgeving ten gunste van allerlei
modieuze, meestal buitenlandse namen. Wat bleek? Nederlanders geven steeds meer
namen van buitenlandse oorsprong aan hun kinderen. Bij de jongensnamen ging het
aandeel buitenlandse namen van 14,8% in de groep 1947-1953 naar 17,3% in de
groep 1967-1973. De buitenlandse meisjesnamen laten een forsere groei zien: van
30,0% naar 54,6%. Dit is een illustratie van het feit dat ouders aan hun dochters
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makkelijker een minder traditionele naam geven (een groei van 24,6%) dan aan hun
zonen (slechts 2,5% meer).
Uit welke landen komen die namen? Bijna alle namen zijn van Europese origine,
met een voorkeur voor namen uit het Engels (Sandra, Linda) en het Frans (Chantal,
Daniëlle, Monique). De twee onderzochte perioden wijken in dit opzicht niet van
elkaar af. Aan een verklaring waarom juist Europese namen de voorkeur krijgen,
zou ik me niet willen wagen; hoogstens zou ik willen aanvoeren dat
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wij de meeste prikkels uit de westerse wereld ontvangen: Frankrijk heeft heel lang
een stempel op onze cultuur gedrukt, ook wat de naamgeving betreft, en die invloed
verdwijnt niet snel. In de laatste decennia krijgen wij onze impulsen hoofdzakelijk
uit de Anglo-Amerikaanse wereld.

Conclusies
Het meest opvallende en zeer interessante gegeven dat uit het materiaal van de groep
1967-1973 te voorschijn kwam, was dat vernoeming naar familieleden, geheel tegen
de verwachting in, zo hoog scoorde. Dat meisjesnamen moderner zijn en dat de
jongens traditionelere namen dragen, wekt minder verwondering; behoudendheid en
stamhouderschap zullen hierbij ongetwijfeld een grote rol spelen. Wel is er sprake
van een zekere verarming bij de meisjesnamen: voor een groter aantal leerlingen in
de groep 1967-1973 werd uit relatief minder namen gekozen. Dat de buitenlandse
namen komen opzetten, vooral onder meisjesnamen, valt te verklaren uit het feit dat
ouders eerder geneigd zijn meisjes een minder traditionele naam te geven. Een grappig
detail is tot slot dat jongens kortere namen dragen dan meisjes. Ook is het interessant
om te zien dat de roepnamen van zowel jongens als meisjes langer zijn geworden:
de jongensnamen uit 1947-1953 hadden gemiddeld 1,51 lettergreep en gaan naar
1,87 in 1967-1973. Voor de meisjes is dit gemiddelde van 1,87 lettergreep per
roepnaam naar 2,58 gegaan.
Dit alles maakt mij nieuwsgierig naar de trends en tendenzen die in de komende jaren
op het gebied van voornaamgeving te zien zullen zijn. Stabiel blijft vermoedelijk
vernoeming, al dan niet in een ‘gemoderniseerde’ vorm. Beïnvloeding, op welke
manier dan ook - hierbij denk ik aan een rage zoals de ‘oudhollandse golf’ die een
tijdje geleden door Nederland trok - zal altijd een rol blijven spelen.

Hilariteit
B.P. Visser - arts, Noorden
Uit mijn studententijd herinner ik mij dat een van de hoogleraren vaak moeite had
met onze spelling. Toen hij een zin op het bord wilde schrijven waar het woord
ophijsen in voorkwam, stopte hij na oph... en vroeg aan de studenten in de zaal ‘Lang
of kort?’ De helft riep ‘lang’ en de andere helft brulde ‘kort’. Onverstoorbaar ging
de professor door en maakte er ophalen van.

Ontwikkelingen in de spelling
Dr. W.J. Nijveld - Amsterdam
Kado komt in de Woordenlijst van 1954 (het Groene Boekje) niet voor. Officieel is
het nog steeds cadeau. Er zijn echter niet veel winkels meer waar men nog een cadeau
kan kopen. Er is dus een kloof ontstaan tussen deze officiële spelling en de praktijk.
De Woordenlijst van 1954 bevatte een nieuw element, namelijk het toelaten van twee
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spellingvormen. Het meest kwam dit voor bij de c naast de k (object/objekt) maar er
zijn nog verschillende andere dubbelvormen. Gemeend werd dat in deze gevallen
de keuze aan de praktijk moest worden gelaten, zodat later een officiële keuze gedaan
zou kunnen worden. Dit is echter enigszins anders uitgepakt dan was verwacht. Al
spoedig kwamen van alle kanten bezwaren dat officiële stukken en belangrijke
documenten en correspondentie van bedrijven in verschillende spellingen de deur
uit gingen. De roep om eenheid resulteerde, zoals men weet, in het voorschrijven
van de ‘voorkeurspelling’. Dit voorschrift heeft natuurlijk de vrije keuze door de
praktijk sterk tegengehouden.
Daarnaast is echter ook ‘de praktijk’ haar gang gegaan, en de minder streng ingestelde
media en particulieren hebben de toegelaten spelling op vele punten aanvaard. Op
sommige punten zijn ze zelfs verder gegaan, op andere daarentegen minder ver.

Opvallende voorbeelden
-eau/o Voorbeelden: kado, buro, nivo. Kado heeft zich in het ‘particuliere’ gebruik
ver ingeburgerd; buro trouwens ook, nivo echter wat minder. Dit woord komt men
minder vaak tegen, wat erop wijst dat er bij minder frequente woorden meer aarzeling
bestaat om de spelling te veranderen.
-c/k Dit is het meest voorkomende verschilpunt. De moeilijkheid voor de particulier
is, dat hij niet zomaar kan aanvoelen waarom, ook bij veel voorkomende woorden,
in het ene geval de voorkeur uitging naar de c en in het andere geval naar de k:
- in elektronica is de ene c een k geworden en de andere niet
- in elektrokutie zijn ze beide k geworden
- moeilijke woordparen zijn bijvoorbeeld vakantie naast vacant, produktie naast
directie, enz.
- soms moet in afleidingen van letter worden gewisseld, bijvoorbeeld trukendoos
naast truc, viscositeit naast viskeus (als de uitspraak het eiste, mocht het een k
worden!).
Door deze moeilijkheden is men al gauw geneigd om de gemakkelijkste oplossing
te kiezen: woorden als direktie, vertikaal, partikulier, korrekt, kantine, klub, enz.
ogen al lang niet vreemd meer. Reklame bereikt zijn doeleinden blijkbaar beter dan
reclame. Toch heeft reklameren het nog niet gewonnen van reclameren. Hier speelt
waarschijnlijk de woordfrequentie een rol, nog versterkt door het feit dat de
woordstam reclame verschillende betekenissen heeft.
Het is uiteraard moeilijk, zo niet onmogelijk, om hier grenzen te trekken. Typisch
Latijnse uitdrukkingen als cum laude zal men niet willen veran-
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deren. Ook met vele Franse woorden gaat dit niet zomaar.
Wel kan nog worden gesignaleerd dat er soms een ontwikkeling in de omgekeerde
richting kan voorkomen. Zo zie ik de laatste tijd nogal eens de spelling electrisch in
plaats van het officiële elektrisch. Is hier soms sprake van invloed van het Engels?

Juist wel of juist niet
- cc/kk Behalve in het officiële akkoord heeft de kk nog niet veel aanhang gekregen
(soms in akku, akkommodatie).
- cc/ks Er is een groeiende voorkeur voor sukses in plaats van succes, maar verder
zijn er nog weinig opvallende voorbeelden.
- ch/sj Chic (soms chique) en sjiek vechten om de eer.
- ct/ks Aksiegroep heeft nogal ingang gevonden, maar wegens het soms radicale
optreden van deze groepen heeft ook de spelling met ks niet ieders sympathie
verworven.
- isch/ies (praktisch/prakties) Deze vereenvoudiging (spelling-Kollewijn) zat
(volgens herinnering) oorspronkelijk wel in het pakket voor de Spelling- 1954, maar
is ten slotte in de eindfase niet aangenomen. De spelling -ies, hoewel niet ‘toegelaten’
duikt de laatste jaren weer hier en daar op.
- qu/kw Hoewel al vroeger de qu in de meeste gevallen was veranderd in kw, is
dit niet gebeurd in frequent, hoewel dit woord toch wel frequent wordt gebruikt. In
de praktijk komt thans frekwent frequenter voor dan frequent.
Opmerkelijk is de (gedeeltelijke) terugkeer van kwarts naar quartz, hoewel het
essentiële onderdeel van de betreffende uurwerken gewoon kwarts is. Hier kan als
verklaring worden aangevoerd dat handleidingen in het Engels niet altijd door
deskundigen worden vertaald, ofwel dat men er een reclame-element in ziet.
- s/z De toegelaten spelling organizeren voor organiseren heeft slechts weinig of
geen ingang gevonden. Dit is het enige geval dat het Engels ons voor is in de spelling
(to organize is officieel, maar men leest toch nog niet zelden to organise).
- sh/sj Op zichzelf staande voorbeelden, zoals sjaal naast shawl. Vergelijk ook
sjiek naast chic (zie boven).
- th/t Toegelaten spellingen zijn tee, teater, teorie, enz. Waarom deze geen ingang
gevonden hebben, is niet duidelijk. Het zijn toch frequent gebruikte woorden. Andere
talen (Italiaans, Spaans, Scandinavische talen) hebben de h wèl afgeschaft. Zelfs in
het Engels en het Duits is er een voorbeeld (tea, Tee). De h in thee lokt soms uit tot
opzettelijk duidelijk uitspreken (‘spellinguitspraak’).
De schrijver heeft getracht de situatie zo objectief mogelijk te beschrijven. Hij baseert
zich op eigen waarnemingen, niet op objectieve tellingen, en het is dus mogelijk dat
anderen tot andere conclusies komen. Uit het beperkte aantal voorbeelden mag echter.
wel duidelijk zijn dat de niet-officiële spelling terrein wint.
Aanpassingen zullen er dan ook zeker moeten komen. Hoever men daarbij kan
gaan, is een uiterst moeilijke vraag, zoals ook blijkt uit de vele onderzoeken en
enquêtes die er al zijn verricht, en waarvoor ik verwijs naar de Voorzetten van de
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Nederlandse Taalunie. De resultaten van deze onderzoeken zullen zonder twijfel een
belangrijke rol spelen bij de toekomstige keuze, maar de ontwikkelingen in de praktijk
mogen niet worden vergeten. Het zou te betreuren zijn als verdere mogelijkheden
tot vereenvoudiging niet zouden worden benut.

Werkgroep Spelling
Redactie Onze Taal
In het februari/maartnummer berichtten we over de activiteiten van de Nederlandse
Taalunie op het gebied van de spelling. Inmiddels zijn we weer een stapje verder,
zoals blijkt uit een persbericht van de Taalunie. De Werkgroep ad hoc Spelling, in
oktober 1985 door de Taalunie ingesteld, heeft een begin gemaakt met het onderzoek
naar de wijzigingen die in de spelling noodzakelijk worden gevonden. Het gaat
daarbij niet om fundamentele wijzigingen, maar om het wegwerken van fouten en
inconsequenties uit de Woordenlijst, om het beperken van dubbelspellingen en om
het opnemen van nieuwe woorden in de Woordenlijst.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een peiling van een
dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking, het zogenoemde ‘publieksonderzoek’.
In een tweede onderzoek worden verschillende beroepsgroepen die beroepshalve
met de Nederlandse taal en haar spelling hebben te maken - zoals taalspecialisten,
schrijvers, vertalers, hoge ambtenaren, bibliothecarissen, onderwijzers, uitgevers en
journalisten - afzonderlijk ondervraagd. Men verwacht tegen het einde van dit jaar
de resultaten openbaar te maken. De Werkgroep ad hoc Spelling is overigens een
voorbereidende werkgroep. Haar opdracht is een werkplan te ontwikkelen voor een
‘formele’ spellingcommissie die de eigenlijke herzieningsvoorstellen zal formuleren.

Zorgsector
D.J. Jasper - Haarlem
Hierbij een knipsel uit (nota bene!) Intermediair betreffende een advertentie van een
Nederlandse gemeente onder de kop ‘Wie ondersteund onze direkteur van de
zorgsektor...’
Het is duidelijk dat de directeur een echte zorgsector beheerd(!) en daar zeker
dringent taalkundige ondersteuning bij behoefd!

Onze Taal. Jaargang 56

120

Ergerniswekkende werkwoorden
Dr. J.W. de Vries - Rijksuniversiteit Leiden
Afchecken en doorsluizen zijn twee van de vele samengestelde
werkwoorden waaraan lezers van Onze Taal zich in 1986 geërgerd hebben.
(Zie het artikel ‘De wanwoorden van 1986’ op blz. 50 van het aprilnummer
1987.) Is die ergenis terecht? Dr. J.W. de Vries, als hoogleraar onder
meer verbonden aan de Vakgroep Nederlands van de R.U. Leiden,
verdiepte zich voor de tweede maal in dit soort werkwoorden. De eerste
keer was voor zijn proefschrift Lexicale morfologie van het werkwoord
in modern Nederlands (1975).
Veel doorgaans nieuwe werkwoorden die zijn samengesteld met af, door-, in-, opof uit-, ergeren de lezers van Onze Taal. Op 30 januari 1973 schreef H. Hofland in
de NRC over zo'n werkwoord dat nu nog irritatie opwekt, namelijk inhuren: ‘De
verslaggever sprak van het “inhuren” van een baker. Volgens mij is dit een modieus,
tevens verkeerd gebruik van dit woord. Inhuren betekent: na afloop van de
overeengekomen tijd opnieuw in huur of pacht nemen.’ Hofland heeft het woord niet
kunnen tegenhouden: in Van Dale. Groot woordenboek van hedendaags Nederlands
(NN) uit 1984 wordt als eerste betekenis opgegeven ‘huren, tijdelijk in dienst nemen’.
De woordenschat van de taal wordt nu eenmaal voortdurend uitgebreid. En meestal
is de uitbreiding niet toevallig: de sjabloon is er al. Veel van de werkwoorden die de
aandacht hebben getrokken, hebben een min of meer overbodig eerste element. Iets
nauwkeuriger: er wordt op een aspect dat de betekenis van het werkwoord zelf ook
al bezit, extra aandacht gevestigd. De werkwoorden hebben nog iets
gemeenschappelijks: de toegevoegde elementen richten de werkwoorden duidelijker
op een object. Om het in termen van de schoolgrammatica te formuleren: zonder de
toevoeging kunnen veel werkwoorden een lijdend voorwerp ontberen, maar met de
toevoeging niet.
Alle door lezers ingestuurde werkwoorden met af- komen in het vermelde
woordenboek voor: afchecken, afconcluderen, afregelen, afschatten en afvloeien. Er
zijn veel werkwoorden met af- die een betekenisaspect van ‘voltooiing, tot het einde
toe’ bezitten, soms in combinatie met het betekenisaspect ‘scheiding, verwijdering’.
Niet iedere taalgebruiker zal spontaan nieuwvormingen maken, maar de mogelijkheid
tot uitbreiding is aanwezig. Niet iedere nieuwe vorm zal ook het woordenboek halen:
afontwikkelen is nog nergens opgenomen, ondanks De Telegraaf van 15 januari 1974
(‘De regering moet deze gedachte afontwikkelen.’)
Met de ingezonden door-werkwoorden heeft het woordenboek duidelijk meer moeite,
want ze ontbreken alle: doorakkeren, doormandateren, doorsluizen, doorstructureren
en een werkwoord dat al voorzien was van een echt voorvoegsel: doorbezuinigen.
Werkwoorden met door-, zoals doordringen, bezitten eveneens een betekenisaspect
‘tot het einde toe’, maar in combinatie met ‘doorheen’.
Nieuwe werkwoorden worden gehinderd door echte samenstellingen die met doorbeginnen, dus onscheidbare samenstellingen met de klemtoon op het werkwoord,
zoals doorlópen. De gewraakte werkwoorden hebben het betekenisaspect ‘verder’
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(met uitzondering van doorakkeren) dat ook aanwezig is in werkwoorden als
doorgeven en doorgaan. Is hier misschien sprake van een nieuwe groep die spontaan
uitgebreid kan worden?
Tot de groep van inhuren behoren ook inkleuren, inplannen, inschatten en inseinen,
die alle in het woordenboek voorkomen, maar ook inschieten (op) en inwegen, die
weliswaar in het woordenboek zijn opgenomen, maar niet met de betekenissen die
ergernis wekken.
Inseinen is het merkwaardigst: met het betekenisaspect ‘begin’, als in inhuldigen
en inrijden, worden weinig nieuwe woorden gemaakt. Inpraten is waarschijnlijk het
model geweest. Inschieten op is vermoedelijk een individuele creatie met inhaken
op als model.
Tot teleurstelling van de geïrriteerde lezers moet opgemerkt worden dat alle
werkwoorden met op- in het genoemde woordenboek voorkomen: opdelen, ophoesten,
opschonen, opstarten en opsplitsen. Naast bijzondere, onvoorspelbare
betekeniseigenschappen als in ophoesten en opschonen, bezitten ook deze
werkwoorden een betekenisaspect ‘voltooiing, ten einde toe’, terwijl het aspect
‘bovenwaartse richting’ nauwelijks (meer) een rol speelt. In opstarten is bovendien
het aspect ‘begin’ aanwezig.
Van de werkwoorden met uit- komen uitproberen en uitsplitsen in het woordenboek
voor, maar uitsorteren, uitselecteren, uitdiscussiëren en uitonderhandelen ontbreken.
Ook deze werkwoorden sluiten aan bij een groep die gemakkelijk uitgebreid kan
worden: de werkwoorden met het betekenisaspect ‘ten einde toe’, waartoe
bijvoorbeeld uitbroeden en uitzitten behoren.
De nieuwe werkwoorden zijn op een object gericht en de meeste hebben als onderdeel
van de betekenis ‘voltooiing ten einde toe’. De oorspronkelijke betekenis van de
toevoegingen is bijna verdwenen. De meeste behoren tot groepen die spontaan
uitgebreid kunnen worden, al hanteert niet ieder de mogelijkheden die er zijn even
creatief. Dit gebeurt vaak ook uit schroom om iets wat met minder woorden of op
andere wijze is uit te drukken, op modieuze wijze anders te zeggen. Een probleem
dat nog niet gemakkelijk op te lossen valt, is waarom zo veel verschillende
toevoegingen het zelfde betekenisaspect bezitten.

Onze Taal. Jaargang 56

121

Stelling
Tegenwoordig gebruikt men de stopwoorden ‘ja precies’ en ‘nee precies’ voornamelijk
om te verhullen dat men het ook niet zo precies weet.
Proefschrift van J. M van der Laan, Rijksuniversiteit Groningen, juni 1986.

De toren van Babel
De gehate uitdrukkingen van 1986
H. Heestermans
‘Eh... Hoe heet 't? Vanmorgen zei ik thuis nog van eh... Die redactie bedenkt best
wel leuke dingen. Ja toch?!’ Dat schreef een van de lezers van de Volkskrant die
hadden gereageerd op de oproep in Onze Taal en in de rubriek Dag in dag uit om de
ergerniswekkende woorden en uitdrukkingen van 1986 te signaleren. In het
aprilnummer van Onze Taal is beschreven welke woorden de lezers en lezeressen
(of toch maar weer gewoon, kortheidshalve: lezers) in alle oprechtheid haatten en
haten. In dit stukje zal ik de meerwoordige verbindingen onder de loep nemen, want
ook daar is de ergernis groot. Ik zal drie aspecten belichten: Waarom verandert taal?
Waarom ergeren we ons aan die veranderingen? Waaraan ergerden we ons het meest?

Taalverandering
Er zijn twee groepen van krachten die aan elke taalverandering ten grondslag liggen.
1. Sociale, maatschappelijke krachten, die steeds wijzigen. De explosieve
uitbreiding van de woordenschat, vooral in deze eeuw, is een weerspiegeling van de
materiële veranderingen, uitvindingen en nieuwe geestelijke stromingen. Meestal
verzetten de taalgebruikers zich niet of nauwelijks tegen die nieuwe woorden. Ze
zijn immers nodig. Eén duidelijke uitzondering bevestigt deze regel. Een groot aantal
lezers verafschuwt het woord yuppie: ‘een eng woord voor een nog enger soort mens’.
2. Krachten die constant blijven en die vrijwel steeds psychisch of fysiek van aard
zijn. Die psychische en fysieke krachten staan soms diametraal tegenover elkaar en
zijn in een voortdurend gevecht met elkaar gewikkeld (zie bijvoorbeeld: b. en c.).
a. Een belangrijke psychische kracht die de taal beïnvloedt, is de ethiek. De meeste
eufemismen kunnen op rekening van deze tendens geschreven worden. Een woord
wordt vervangen door een ander omdat het object waarnaar het ‘verwijst’ ons ethisch
bezwaart. Een gekkenhuis wordt achtereenvolgens: krankzinnigengesticht, gesticht,
inrichting, psychiatrisch ziekenhuis en ten slotte psychiatrisch centrum. Kenmerk
van deze groep is dat er voortdurend nieuwe eufemismen gezocht moeten worden:
het object blijft steeds op ons geweten drukken, of we het nu gekkenhuis of
psychiatrisch centrum noemen. Zo werd de plee van vroeger watercloset, w.c. en
vervolgens toilet of omschrijvingen als zich even terugtrekken en handen wassen.
Alleen de adel en wat daartegenaan zit, bleef plee zeggen. Hieruit mag niet de
conclusie worden getrokken dat de adel geen moraal heeft.
De groep gekkenhuis c.s. behoort tot de eufemismen van de goede bedoelingen.
Hieraan stoort de taalgebruiker zich niet. Zijn wrok richt zich tegen de eufemismen
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van de kwade bedoelingen: de broekriem aanhalen, selectieve krimp en groei,
kortingen op de salarissen, ufslankingsoperaties. Ze zijn bestemd om de burger zand
in de ogen te strooien: ‘Het is allemaal niet zo erg, beste mensen, we slanken gewoon
wat af. En slank is mooi.’ Politici zeggen nooit meer iets toe, bang als ze zijn om
een verkeerde beslissing te nemen. Nee, ze ‘eufemeren’ dat tot: ‘dat nemen we mee’.
En: ‘tot zover kan ik met u meegaan’, wat betekent ‘er deugt niets van wat u zonet
hebt gezegd, maar wat volgt slaat helemáál nergens op’.

Snelheid en gemakzucht
b. Er is ook een sterke kracht werkzaam die leidt tot inhoudsverlies van woorden.
Een woord als probleem betekent oorspronkelijk ‘wiskundig vraagstuk’, later
‘moeilijkheid, kwestie’. Het verliest een groot deel van zijn betekenis in een zin als
‘Hebt u een lekke band? Dat is geen probleem: die repareren we toch even.’ Het is
een psychische kracht: de betekenis speelt zich in onze hersenen af, we komen niet
altijd op het goede woord, dus nemen we, omwille van de snelheid in een gesprek,
een woord dat er redelijk dichtbij ligt. Maar het is ook fysieke kracht: ze duidt op
luiheid. Dat zal de reden zijn van de ergernis bij veel taalgebruikers. Vooral
veelpratende politici moeten het ontgelden. ‘Politici scheppen er behagen in om de
meest triviale mededeling vooraf te laten gaan door ik stel vast dat of ik constateer
dat,’ schrijft een lezer. ‘Bijvoorbeeld in: ik constateer dat de heer Deetman een nieuw
plastic mapje heeft.’
In deze categorie horen thuis: ik merk bij mezelf dat...; in die zin dat...; dan heb
ik zoiets van...; het moge duidelijk zijn dat... De mooiste (echt gehoord uit de mond
van een politicus): ik denk dat ik van mening ben... Hier is het denken tot nul
gereduceerd.
Deze uitdrukkingen hebben alle betekenis verloren, ze worden gebruikt als
inhoudsloos aanloopje om de rest van de zin te formuleren of als maniertje om zich
van de zaak af te maken.
c. Diametraal tegenover psychische kracht (b) staat de tendens tot meer inhoud geven,
tot verduidelijking. Bang om niet, of niet goed begrepen te worden. Allerlei woorden
als uitproberen, inschatten, nachecken en afconcluderen met ‘nodeloze’ voorvoegsels
behoren hiertoe. (Heb ik het mis als ik denk dat er een verschil zit tussen uitproberen
en proberen? Een nieuwe leraar kun je uitproberen, om te kijken hoeveel je bij hem
kunt uithalen. Je kunt hem niet proberen. Zie ook het artikel van professor De Vries
in dit nummer van Onze Taal.) Ook de reeks met hyperbolen, schromelijke
overdrijvingen als daar word ik niet goed van; toen lagen we in een deuk; daar zakt
mijn broek van af (met de variant: daar zakken mijn lorren van af); zak maar door

Onze Taal. Jaargang 56

122
je kruis (= je kunt verrekken); ik ben aan mijn labberend. Waarom ergeren we ons
erover? Omdat te veel niet goed is?

Luiheid, jargon en verbeelding
d. Een sterk werkende (psycho)fysieke kracht is de neiging tot luiheid. We slikken
bij snel spreken letters in (antirevolutionaire partij werd in de mond van Joop den
Uyl altijd anvisnè ptij). We ontlenen woorden aan andere talen: vooral het Engelse
computerjargon en de salesmanager c.s. stuiten op kritiek. Maar ook amerikanismen
als: die gaat het helemaal maken.
Het meest gehaat worden de stoplappen, die je gedachteloos uit je mond kunt laten
vallen. Je hoeft niet meer na te denken, je zet je gesprekstechniek op de automatische
piloot: ... heb ik mij laten vertellen;... en noem maar op; zo werkt dat nu eenmaal;
het heeft wel wat; of zo; zeker weten; om u eerlijk de waarheid te zeggen; dat is nu
eenmaal zo; ja precies!
e. Een grote psychische kracht is de neiging van bijna elk mens om tot een groep te
behoren en zich vervolgens van andere groepen te onderscheiden. De welzijnswerkers
differentiëren zich blijkbaar door hun taalgebruik van bijna iedereen. Hun jargon ligt
niet goed in het gehoor. Iemand schreef zelfs dat dat de meest ‘braakvolle’ woorden
waren die hij kende: hoe ga je met je gevoelens om; daar kan ik me wel in vinden;
waar zijn we in 's hemelsnaam mee bezig; echt lekker ligt het niet.
f. De kracht van de metafoor. We hebben het figuurlijk taalgebruik nodig als een
hond een baas. Het werkt plastisch, beeldend. Maar alleen als het beeld goed gekozen
is. Een vergelijking zoals ik hierboven heb gebruikt (met hond en baas) is foeilelijk,
ze slaat nergens op.
Veel mensen ergeren zich wild aan de beeldspraak van politici: iets op de rails
zetten, de kar trekken, de rit uitzitten, zijn huiswerk niet gedaan hebben, niet bij de
les zijn, een envelop meekrijgen (met opdrachten).
Hoezeer de ‘lelijkheid’ van woorden verbonden is met de vermeende ‘slechtheid’
van de gebruiker ervan blijkt uit twee opmerkingen van reagerende lezers: ‘Ik haat
de uitdrukking het karwei afmaken, als ze door een CDA-er wordt gebruikt.’ ‘Ik
verafschuw alles wat uit de mond van Neelie Smit-Kroes komt.’ Een van de lezers
bevestigt dit. Zijn korte formulering luidde: ‘Het afgrijselijkste woord van 1986?
Neelie.’

Volstrekt een kwaal van gans een volk
Jan Bruens - Hintham
Het vaderland kan zich verzekerd weten van duizenden vastberaden mondroerende
en penvoerende lieden. Allemaal zijn ze herkenbaar aan het buitensporige gebruik
van hetzelfde woord: volstrekt. Je leest en hoort het in vrijwel alle interviews,
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discussies op radio en televisie, recensies en columns, toespraken van burgemeesters,
politici en vakbondsleiders, en op alle vergaderingen en congressen.

Soorten patiënten
De patiënten kunnen in twee categorieën worden ingedeeld: zij die geen twijfel willen
laten bestaan aan de juistheid van hun bewering, standpunt, opvatting, voorstel,
mening, oordeel, en zij die zich willen wapenen tegen de aanvechtbaarheid,
twijfelachtigheid of onduidelijkheid van hun uitspraken. Ik heb dit verschijnsel een
tijdlang geobserveerd en er aantekening van gehouden. Een alfabetisch geordende
lijst van bijna vijfhonderdvijftig verschillende combinaties, aangevuld met talrijke
‘bewijsstukken’, heb ik bij de redactie van dit maandblad ingeleverd.
Ik doe nu een greep in mijn collectie. Eerst volstrekt als bijwoord, daarna als
bijvoeglijk naamwoord. Om u, lezer, te behoeden voor of te genezen van de kwaal,
moet u steeds ‘volstrekt’ erbij lezen, bij voorkeur hardop.
Volstrekt... abject, amoreel, amorf, apathisch, autonoom, bespreekbaar, blanco,
chaotisch, disproportioneel, duidelijk, duister, dwaas, eerbaar, evident, frustrerend,
gedateerd, gestoord, goddelijke gekte, gratuit, heteroseksueel, idiote onzin, impotent,
infantiel, integer, irrelevant, krankzinnig, laakbaar, legaal, legitiem, logisch, loyaal,
misplaatst, naïef, Nederlands, negatief, neutraal, niet onmogelijk, non-specifiek,
nutteloos, onbenullig, onbevoegd, onchristelijk, on-Engels, ongenuanceerd, op hol
geslagen, optimaal, overschaduwd, paradoxaal, passief, positief, rechtop, ridicuul,
schizofreen, stijlloos, taboe, uitgehold, uitgesloten, uniek, verbluffend,
verdéculturaliseerd, verindividualiseerd, verstrengeld, verwerpelijk, voorspelbaar,
voorstelbaar, weggevreten, zinloos.
En nu als bijvoeglijk naamwoord. Een keuze.
Volstrekte... academicus, afslanking, amateur, amoraliteit, anonimiteit, cherubijn,
duimzuigerij, eenstemmigheid, Einzelgänger, Goethe-fan, gruwel, humorloosheid,
individualist, integriteit, kakofonie, krankzinnigheid, misgeboorten, miskenning,
misstap, nullen, onderschatting, onzin, overschatting, puinhoop, routinevraag,
simpelheid, slag in de lucht, spellingchaos, synthese, tegenstelling, unanimiteit,
voorrang, vrijheid, waanzin, wanhoop, willekeur, zonderling, zwijgzaamheid.

Zelfs met de spuitbus
Hoe overbodig, overdreven, onterecht, onzinnig, raar of komisch het woord ‘volstrekt’
wordt gebruikt, kan ik u laten zien in enkele citaten uit interviews en artikelen in
kranten en tijdschriften:
- Je bent plotseling volstrekt alleen in een duizelingwekkend gebeuren. (Onderwerp:
scheiding.)
- Hier geldt de volstrekt journalistieke norm dat de hoofdredacteur een mandaat
heeft.
- Dat zijn volstrekt lege woorden die helemaal niks zeggen.
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- In de figuur van de priester wordt de volstrekt ongrijpbare God iets grijpbaarder
gemaakt.
- Met de spuitbus kun je volstrekt jezelf zijn.
- Het is volstrekt onvergelijkbaar om deze dingen met elkaar in verband te brengen.
- De volstrekt zijn eigen gang gaande Luns.
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Het woord is ook doorgedrongen in rouwadvertenties. Vroeger kon iemand geheel
onverwacht overlijden, tegenwoordig is meer en meer sprake van volstrekt
onverwacht.
Hoe komt gans een volk toch aan die tic?
Ik heb een vermoeden. Wie schrijvend of sprekend zijn standpunt kenbaar wil
maken en geen ruimte wenst te geven aan andermans afwijkende opvattingen, grijpt
naar het woord volstrekt. Enkele jaren geleden moet iemand van belang de eerste
zijn geweest die dat deurdichtslaande woord herontdekt heeft. Die onbekende
aanstichter van de epidemie zal toen met succes in een verhit debat voor de televisie
heel nadrukkelijk, met grimmig ontbloot gebit enkele malen geroepen hebben dat
hij iets vol-strrrèk-t onacceptabel, onbegrijpelijk, onduidelijk, onhaalbaar, onjuist,
onnodig, ongeloofwaardig, onmogelijk, onredelijk, onterecht, onuitvoerbaar, onzinnig
of overtrokken vond.
Dàt was nog eens ferme taal van die man. En vanaf die dag groeide een leger van
ferme knapen.
In Onze Taal van juni 1982 heeft R. den Os geschreven over het veelvuldige
gebruik van het woord ‘onaanvaardbaar’. Hij had een nauw verband ontdekt met het
woord ‘volstrekt’.
Beide woorden zijn namelijk gemakkelijk te combineren tot een soort volksveto.
Mijn waarnemingen gaan in dezelfde richting: de volstrekt-zeggers spreken een veto
uit: ik verbied u er anders over te denken dan ik doe.

Welke medicijnen?
Is er genezing mogelijk? Nee. Zo min als tegen de gebeuren-ziekte is er tegen de
volstrekt-koorts kruid gewassen. Alleen voor de lijders onder de lezers van Onze
Taal is er nog hoop. Zij immers laten zich - neem ik voetstoots aan - iets gelegen
liggen aan hetgeen hun in dit blad ter navolging, ter naleving of ter verbetering wordt
voorgehouden. Voor die mensen schrijf ik het volgende recept voor.
Ten eerste moet u het vermaledijde woord niet meer gebruiken. Doe maar net alsof
het niet bestaat. Ten tweede: als u er behoefte aan hebt een bewering of mededeling,
waarschuwing of opvatting te accentueren, maak dan een keus uit de vele goede
alternatieven.
Er is keus genoeg: absoluut, alleszins, apert, beslist, bewust, bij uitstek, bijzonder,
compleet, echt, door en door, finaal, geheel en al, gewoon, gewoonweg, in het geheel
geen, heel, helemaal, klinkklaar, per se, pertinent, puur, radicaal, ronduit, strikt, ten
enenmale, ten volle, ten zeerste, totaal, uitermate, uiterst, van a tot z, volkomen,
volledig, volslagen, werkelijk, zeer.
Wie werkelijk genezen wil worden, volge mijn advies.

Hoe pakgraag is uw stuurwiel?
G.F. Kooijman - Apeldoorn
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Woordspelingen en het spelen met woorden doen het in reclameboodschappen
doorgaans goed, want ze brengen vaak een glimlach op de lippen der lezers en
bereiken daarmee hun doel: een bij voorbaat toeschietelijke houding jegens het
aangeprezen produkt. Een der aardigste is nog altijd die welke men (in ieder geval)
vóór de oorlog op het station in Haarlem kon aantreffen en waarin een bekende
levensverzekeringsmaatschappij het verrassende (on)rijm ten beste gaf ‘Vandaag
een vriend, morgen een cliënt’ (of andersom, dat herinner ik mij niet meer). Ook die
van een textielfabrikant met zijn ‘Van onder tot boven goed’ en die van CetaBever
met ‘Met Velpon zie je er geen barst van!’ konden op welwillende reacties rekenen.
Ik kwam hierop bij het lezen van twee artikelen waarin ook met woorden en begrippen
werd gespeeld, maar die meer mijn lachlust opwekten dan dat ik mij gedrongen zou
voelen in te gaan om de mallotige ontboezemingen der schrijvers. Ik citeer uit de
Leeuwarder Courant een beschouwing over de nieuwe Ford Fiësta: ‘Binnenin gaat
het er erg chique aan toe. Het pakgrage (hoe verzin je het!) stuurwiel biedt dóór zijn
twee laaggeplaatste spaken goed zicht op de uitgebreide informatie van het ontspiegeld
instrumentenaanbod’. ‘Wat bedoelt u?’ zou ik met SIRE willen vragen.

En dan deze uit de ANWB-Kampioen van april. De schrijver wekt ons op, een
fietstocht te gaan maken door het beslist niet onaantrekkelijke landschap in de
omgeving van het Limburgse Venray. Zijn lyrische ontboezemingen zijn eerder
bevreemdend dan informatief, want wat krijgen we daar zoal te zien?
‘Vanuit de opgemaakte bedden voeren aspergeplanten een lichtvoetig kijkspel op.
Golvend dan wel wuivend wordt u opgenomen in het transparante groen. Kamerbreed.
Maar ook de schorseneren manifesteren zich uitdagend. De felgele bloemen laten
zich gewillig ondersteunen door langbenige stengels.’ Enzovoort. Je moet er maar
oog voor hebben. In elk geval heeft Venray er een bijzondere toeristische attractie
bij.
Men kan zich natuurlijk afvragen wat er dan zo mallotig is aan dit taalgebruik. Hadden
de schrijvers met hun afwijkende woordkeus, respectievelijk beschrijvingsdrang de
bedoeling om op te vallen, of was hier sprake van een overmatig geloof in eigen
literaire be-
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gaafdheid? Ik denk het laatste. Schrijvers van reclameboodschappen kunnen het zich
uit hoofde van hun professie permitteren om tegenstrijdige associaties te verzinnen.
Daar komt vaak verveel denkwerk aan te pas. Rubriekschrijvers en recensenten
dienen zich daar echter verre van te houden. Bij onze scribenten sloeg de fantasie
op hol. De eerste had duidelijk moeite met de Nederlandse taal en dacht zich te
kunnen laten inspireren door beroeps-tekstschrijvers, zonder zich af te vragen of het
bewuste woordenspel de gewenste uitstraling of komische lading zou krijgen.
De tweede had in wezen weinig te vertellen en om zijn artikel nog enige dimensie
te geven nam hij zijn toevlucht tot tierelantijnendraaierij en quasi-romantische
prietpraat. Als een woestijnreiziger die het stof op zijn schoenen tot iets
buitengewoons verheft.

Effectiviteit als norm
Taaladviezen voor beroepssituaties
E.J. van der Spek
Op het komende congres van Onze Taal staat het taalgebruik in beroepssituaties
centraal. Dit taalgebruik is eveneens het onderwerp van drie recente uitgaven op het
gebied van de bedrijfscommunicatie: Effectieve Zakenbrieven van P. Looijmans en
M. Palm-Hoebé (Wolters-Noordhoff 1986, f 25,-), Professionele bedrijfscommunicatie
van H. van Ommen en E. van Kuppenveld (Wolters- Noordhoff 1986, f 39,50) en
Argumenteren in de voorlichting van P.J. van den Hoven, Coutinho 1987, f 19,70).
Welke adviezen worden er aan taalgebruikers in de beroepspraktijk gegeven?
In elk geval maar weinig adviezen over de onderwerpen die de meeste
Onze-Taallezers na aan het hart liggen. De correctheid van taalgebruik - de juiste
grammaticale vorm, een goede woordkeus, foutloze spelling - komt hoogstens
zijdelings aan de orde; in een van de boeken wordt als verontschuldiging aangevoerd
dat deze onderwerpen elders al afdoende behandeld zijn. Ook de begrijpelijkheid
van taalgebruik krijgt in deze publikaties maar weinig aandacht; de ingewikkelde
constructies die de geschriften van juristen en politici ontsieren, lijken in het
bedrijfsleven in veel mindere mate een probleem te zijn.
In plaats van correctheid en begrijpelijkheid hanteren alle drie de werkjes
effectiviteit als norm. ‘Onze ervaring is, dat bedrijfskunde-studenten het argument
Dit is geen goede zin zeer sceptisch aanhoren. Dit zal in de praktijk niet werken is
een opmerking die hen wèl alarmeert’ heet het in Effectieve Zakenbrieven (p. 10).
Volgens de auteurs houdt deze opvatting echter geen pleidooi tegen correctheid in.
Een brief vol fouten zal immers zelden doeltreffend zijn. Op dezelfde manier wordt
de begrijpelijkheid van teksten ondergeschikt gemaakt aan de effectiviteit. Onder
het kopje ‘Hanteer een dynamische stijl’ (omwille van de effectiviteit) behandelen
Looijmans en Palm-Hoebé verschijnselen als naamwoordconstructies en lange
aanlopen, die meestal besproken worden in verband met hun nadelige invloed op de
begrijpelijkheid.

Drie eisen
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In Effectieve Zakenbrieven worden drie eisen gesteld waaraan goed, praktijkgericht
schrijfvaardigheidsonderwijs moet voldoen:
a) de cursist moet goede adviezen krijgen die zowel op het schrijfprodukt als op
het schrijfproces gericht zijn;
b) de cursist moet realistische oefeningen krijgen die aansluiten op de
beroepspraktijk;
c) de cursist moet deskundig gespecificeerd commentaar krijgen bij de opdrachten.
De auteurs van dit boek menen dat de bestaande taalvaardigheidsliteratuur vooral
op punt b) te kort schiet. Deze lacune zien zij zelf als de bestaansreden van Effectieve
Zakenbrieven. Het bestaat voor de helft uit oefenmateriaal: twintig ‘cases’, verdeeld
over vijf categorieën (informatie verstrekken, goodwill kweken, oproep tot
medewerken, klachten en slecht nieuws). De cases bestaan steeds uit een situatieschets
waarin een probleem wordt beschreven binnen een bepaald bedrijf, en een
schrijfopdracht. Een bezwaar daarbij is dat per categorie slechts één opdracht is
uitgewerkt en becommentarieerd. Daardoor is aan eis c) van het bovenstaande rijtje
maar gedeeltelijk voldaan.
Hoe zit het nu met eis a), de goede adviezen? Deze moeten gezocht worden in de
eerste helft van het boek, waarin de auteurs een aantal richtlijnen voor effectief
schrijven bijeenbrengen. Deze richtlijnen, zoals ‘Toon respect voor uw lezer’,
‘Presenteer belangrijke informatie opvallend’, ‘Houd rekening met uw (machts)positie
in de organisatie’ worden met veel voorbeelden geadstrueerd. Hoewel deze oriëntatie
op de praktijk te prijzen valt, is het een bezwaar dat het commentaar bij deze
voorbeelden vaak ‘ad hoc’ gegeven lijkt te worden; het is onduidelijk op welke
algemene beginselen de adviezen berusten. Daarom is het de vraag of de cursist in
staat zal zijn de adviezen ook op de nieuwe gevallen over te brengen. Een methodisch
kader ontbreekt, en vooral bij adviezen als ‘Schrijf in overeenstemming met uw eigen
positie en die van de organisatie’ rijst de vraag naar de toepasbaarheid.

Open deuren
Ook Professionele bedrijfscommunicatie is voor de praktijk bedoeld, wat blijkt uit
de aandacht voor de communicatie-situatie waarbinnen een tekst moet functioneren,
en voor het te bereiken doel. Het boek biedt een systematische behandeling van
verschillende bedrijfsteksten, zoals brief, folder, brochure, personeelsblad en
persbericht. Van elke tekstsoort wordt een viertal onderwerpen besproken: typering
(wat is het), anatomie (uit welke onderdelen bestaat het), conceptontwikkeling (hoe
maak je het) en organisatorische aspecten (hoe gebruik je het). De rubrieken typering
en anatomie bevatten vrij veel open deuren: een opmerking als ‘Functioneel gezien
heeft de brief een informerend karakter’ doet nogal overbodig aan, en ook een
paragraaf als Elementen van een envelop zal voor weinig lezers nieuwe informatie
bevatten.
Het boek bevat een groot aantal tabellen, waarin de voornaamste adviezen
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over een onderwerp overzichtelijk worden samengevat. Zo kan een lezer in tabelvorm
vinden met welke middelen hij een brief persoonlijker kan maken, hoe hij schrijftaal
kan veranderen in spreektaal, of hoe hij een artikel kan actualiseren en populariseren.
De formuleeradviezen zelf zijn nogal algemeen en summier: tangconstructies en
naamwoordstijl worden in de paragraaf over populariseren elk met één voorbeeld
uitgelegd. Over de brieftekst worden adviezen gegeven als ‘het aantal onderwerpen:
niet meer dan enkele’ en ‘de zinslengte: niet te lange zinnen, vermijd bijzinnen’.
Ook in dit werk ontbreekt een methodisch kader. De adviezen over formuleren,
indeling, spreektaal en populariseren zijn versnipperd over de verschillende
tekstsoorten. Een systematische inleiding, voorafgaand aan de behandeling van brief,
brochure en artikel, zou in dit geval de voorkeur verdienen; veel adviezen zijn immers
op alle tekstsoorten van toepassing.

Overtuigen
Argumenteren in de voorlichting richt zich op een ander aspect van de effectiviteit
van taalgebruik, namelijk de overtuigingskracht van de gehanteerde argumentatie.
Van den Hoven maakt duidelijk wat er allemaal nodig is om een hecht doortimmerd
betoog op papier te zetten. Zijn boek bevat hoofdstukken over de analyse van
redeneringen (wanneer vormt een redenering of een keten van redeneringen voldoende
ondersteuning voor een standpunt), argumentatieschema's (wat voor soorten
argumentatie zijn er en aan welke eisen moeten die voldoen), de presentatie van
argumenten in een tekst (in welke volgorde presenteer je argumenten en hoe verwoord
je ze) en het onderzoek naar overtuigen (waarin onder andere nagegaan wordt of
mensen zich eerder door emoties dan door argumenten laten leiden).
Het boek is bruikbaar als studieboek voor voorlichters en PR-functionarissen; het is
voorzien van oefeningen die gebaseerd zijn op teksten uit de praktijk. Wel vraagt
het, zoals de auteur zelf aangeeft, een flinke investering van de lezer. De
informatiedichtheid is groot, en de auteur behandelt in een soms wel zeer kort bestek
veel uiteenlopende concepten en modellen. Dit kan verwarrend zijn voor de lezers
die zonder begeleiding met dit boek gaan werken. Een ander nadeel kan zijn dat de
verschillende onderdelen uit nogal ongelijksoortige theorieën gelicht zijn, en dat er
over sommige van die onderdelen - zoals het analysemodel van Toulmin - binnen
het vakgebied veel onenigheid bestaat.

Conclusie
De drie boeken zijn bedoeld voor taalgebruikers die zich beroepshalve met teksten
bezighouden. Deze teksten vormen in de eerste plaats een hulpmiddel om
bedrijfsdoelen te verwezenlijken. Dit verklaart de centrale plaats die de auteurs in
hun werk aan effectiviteit toekennen. Effectiviteit kan echter nooit in de plaats komen
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van begrijpelijkheid; in de praktijk blijkt er een grote behoefte te bestaan aan
richtlijnen voor helder, ondubbelzinnig en zakelijk taalgebruik. Bovendien zullen de
adviezen over effectieve teksten gesystematiseerd en geconcretiseerd moeten worden
om hun doel te bereiken; effectiviteit is nu nog te veel een begrip dat gebonden is
aan allerlei vormen van persoonlijke voorkeur.

Verslag Jaarvergadering Onze Taal 1987
J.G. Smit - secretaris Genootschap Onze Taal
De 56e jaarvergadering van ons genootschap vond plaats op 17 juni jl. in een der
zalen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, in welk gebouw ook het secretariaat
van het genootschap is gehuisvest. Met het oog op het tweejaarlijkse congres van 10
oktober a.s. had het bestuur besloten in de jaarvergadering uitsluitend huishoudelijke
punten aan de orde te stellen.
Het jaarverslag over 1986 van secretaris Hofhuis werd goedgekeurd. In dat verslag
wordt onder meer gewag gemaakt van de groei in het ledental, die in 1986 6%
bedroeg. Stemt dat tot enige tevredenheid, toch is het bestuur van mening dat het
noodzakelijk blijft om onder bredere lagen van de bevolking een betere bekendheid
met genootschap en maandblad na te streven. Per 31 december 1986 bedroeg het
aantal leden 14.799.
Het jaarverslag memoreert een wijziging in de redactie van Onze Taal die in de
loop van 1986 haar beslag kreeg. Daarover is in het nummer van mei 1986 uitvoerig
geschreven.
Ook in 1986 heeft de Taaladviesdienst van het genootschap nuttig gefunctioneerd.
Beperkte financiële middelen zijn er de oorzaak van dat aan deze activiteit van het
genootschap nog weinig ruchtbaarheid is gegeven. Desalniettemin stijgt het aantal
vragen om advies van overheid en bedrijfsleven. Gehoopt wordt dat in 1988 de
Taaladviesdienst op ruimere schaal kan gaan opereren.
De kascommissie, bestaande uit de heren drs. M.J.F. Donkers en H.P. van Leeuwen
r.a., heeft na controle van de boeken voorgesteld de penningmeester, dr. D.P. den
Os, decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beleid in 1986. Bij
acclamatie stemde de vergadering hiermee in, evenals met de benoeming van de
heren H.P. van Leeuwen en mr. M. Th. Tegelberg in de kascommissie 1987. De
vice-voorzitter, mr. M. Th. Tegelberg, moest krachtens de statutaire bepalingen
terugtreden. Hij werd met instemming van de vergadering in die functie opgevolgd
door het bestuurslid dr. J.F. Remarque. Mr. H.F.M. Hofhuis, die jarenlang secretaris
van het genootschap is geweest, is door een te grote werkbelasting genoodzaakt zijn
functie neer te leggen. In zijn plaats werd J.G. Smit benoemd, die al enige jaren als
directeur aan het genootschap verbonden is. De vergadering stemde in met deze
benoeming en de benoeming van het nieuwe bestuurslid mr. J.G. Hoogland.
De voorzitter, mr. K. Staab, heeft de aftredende bestuursleden met enkele welgekozen
woorden bedankt voor het belangrijke werk dat zij gedurende lange tijd ten behoeve
van het genootschap hebben verricht. De nieuwe bestuursleden werden door hem
welkom geheten.
De voorzitter heeft naar voren gebracht dat verwacht mag worden dat het
onontkoombaar is dat de kosten
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voor het genootschap zullen stijgen. Dit ten gevolge van meer activiteiten van de
Taaladviesdienst, ruimere behuizing van het secretariaat, en verdere automatisering
van het ledenbestand. De huidige contributie voor een normaal lidmaatschap zal
daarom moeten worden verhoogd met f 2,50 per jaar. Het bestuur kreeg machtiging
van de vergadering om deze verhoging per 1 januari 1988 te laten ingaan indien de
kostenontwikkeling overeenkomstig de verwachtingen verloopt. Wat de nabije
toekomst betreft, sprak de voorzitter zijn verwachting uit dat de samenwerking met
de Belgische zustervereniging, de Vereniging Algemeen Nederlands, zoals uit het
jongste verleden gebleken is, nog in intensiteit zal groeien.
De voornaamste activiteit van het genootschap is het maandblad, dat momenteel de
aanzienlijke oplage heeft van 15.500 exemplaren per maand. De voorzitter vroeg
zich af of de meeste leden zich ook inderdaad lid voelen of dat men zich in de eerste
plaats als abonnee van het maandblad beschouwt. De voorzitter acht het nuttig om
dit vraagstuk te bestuderen. Wellicht moeten lidmaatschap en abonnement gesplitst
worden: heeft men nog behoefte aan het lidmaatschap als men het accent op het blad
legt?
Met genoegen constateerde de voorzitter dat de aandacht voor het genootschap in
de pers stijgende is. Door citaten uit het maandblad, door overneming van artikelen,
enz. blijkt dat Onze Taal een veel gebruikte bron is. De brief over het taalgebruik in
de Troonrede die het genootschap verzonden heeft aan de minister-president, gaf
onze vereniging veel extra publiciteit.
Uit de discussie op de jaarvergadering met een aantal leden is gebleken dat men vindt
dat het genootschap nog krachtiger in allerlei kwesties van taalverval moet optreden.
Vooral bij de media, maar ook bij de overheid zou het genootschap ervoor moeten
pleiten dat een juist gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift krachtig
wordt bevorderd. Ook zouden we samen met de Nederlandse Taalunie op alle fronten
krachtdadiger en fundamenteler moeten optreden om de positie van onze moedertaal
niet verder te laten verslechteren. Het bestuur staat positief tegenover deze voorstellen.
De voorzitter zegde toe dat het bestuur op korte termijn zal beoordelen wat er nog
meer gedaan kan worden, al waarschuwde hij er wel voor dat men niet direct te hoge
verwachtingen moet koesteren, want, nog afgezien van de zeer beperkte mankracht
waarover het genootschap gezien de lage contributie kan beschikken, vergen de
verbeteringen die men wenst een lange adem.
Direct na de jaarvergadering vond er een vergadering van het algemeen bestuur
plaats. Tijdens de bespreking van de naar voren gebrachte suggesties uit de
jaarvergadering, heeft een van de bestuursleden op zich genomen een notitie te
schrijven over de suggesties, en de maatregelen die zouden kunnen worden genomen
om die te verwezenlijken.
Mr. J.G. Hoogland is geboren in 1926. Hij heeft Nederlands recht gestudeerd aan
de Rijksuniversiteit Leiden. Na op een advocatenkantoor werkzaam te zijn geweest,
trad hij in 1956 in dienst van een van de maatschappijen van de Koninklijke Shell.
Tot zijn pensionering was hij laatstelijk directeur Public Affairs van Shell Nederland
N.V. te Rotterdam. Na zijn pensionering is hij lid gebleven van besturen van diverse
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verenigingen en stichtingen; tevens is hij regent-secretaris van de Gravin van
Bylandtstichting in Den Haag.
J.G. Smit is geboren in 1919. Hij heeft zijn hele carrière in de tijdschriftenuitgeverij
doorgebracht, waarvan de laatste 13 jaar als directeur van een uitgeverij voor
technische en technisch-wetenschappelijke periodieken. In 1983 werd hij door het
bestuur van het genootschap aangezocht om als adviseur op te treden voor de verdere
professionalisering van het secretariaat. In 1985 werd hij benoemd tot directeur van
het genootschap; hij zet zijn werkzaamheden nu als secretaris voort.

Ophef over de Troonrede
P.H.M. Smulders
Op de jaarvergadering van 17 juni maakte de voorzitter van het Genootschap Onze
Taal melding van een aanbod van de Taaladviesdienst aan de regering om de tekst
van de Troonrede te verbeteren. Voor het eerst (maar zeker niet voor het laatst!) trad
het genootschap ongevraagd met een taaladvies naar buiten.
Een persbericht hierover van 18 juni deed meer stof opwaaien dan was verwacht:
het leidde tot radiouitzendingen, interviews, kamervragen en artikelen in bijna alle
grote dagbladen. Naar aanleiding van de ophef in de media stelde het
Tweede-Kamerlid van de VVD mr. H. Th. M. Lauxtermann de volgende schriftelijke
vragen aan de minister-president:
1. Is het waar dat het Genootschap Onze Taal het kabinet heeft aangeboden om de
Troonrede in fatsoenlijk Nederlands te herschrijven?
2. Is de minister-president zich bewust van en op de hoogte van de, volgens het
genoemd genootschap, jaarlijks geuite felle kritiek op de wijze waarop in de Troonrede
met de Nederlandse taal wordt omgesprongen?
3. Is de minister-president voornemens op het aanbod van het genootschap in te
gaan?
4. Indien het antwoord op de vorige vraag negatief is, hoe denkt de
minister-president dan de jaarlijkse kritiek te voorkomen?
Op 2 juli ontving het genootschap een vriendelijk doch afwijzend antwoord op zijn
aanbiedingsbrief van het kabinet van de minister-president. Het blijkt niet goed
mogelijk om op het aanbod van de Taaladviesdienst in te gaan, omdat het opstellen
van de Troonrede ieder jaar onder grote tijdsdruk moet gebeuren, en omdat het
karakter van de Troonrede zich niet leent voor inzage door derden voorafgaand aan
het uitspreken. Wel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de kritiek in het
blad Onze Taal op het taalgebruik in officiële stukken. Bij ‘specifieke problemen’
kan een beroep op de kennis van het genootschap worden gedaan. In de brief
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wordt ten slotte nog gewezen op de in 1976 herschreven Troonrede van
kamervoorzitter Vondeling en taalkundig adviseur Renkema. Die rede was langer
dan de oorspronkelijke en bevatte in een groot aantal gevallen een veranderde inhoud.
De heer Lauxtermann kreeg dan ook de volgende antwoorden op zijn vragen
(‘volgens slecht gebruik in krom Nederlands’, stelde het Algemeen Dagblad):
1. Ja.
2. Regelmatig wordt door het Genootschap Onze Taal en anderen kritiek geuit op
het taalgebruik in officiële stukken, waaronder de Troonrede. Zoveel mogelijk wordt
daarmee rekening gehouden. Veranderingen in de tekst mogen echter niet tot
onduidelijkheid van de politieke en staatsrechtelijke betekenis van de inhoud van
die stukken leiden.
3. De aard van het stuk en de beschikbare tijd maken het niet mogelijk op dit
aanbod in te gaan in de vorm, zoals het gedaan is. Wel stel ik mij voor naar de mate
van het mogelijke, daar waar zich vragen over de onderdelen van de tekst voordoen,
van de kennis van het genootschap, resp. van één van hun neerlandici, gebruik te
maken.
4. De opstellers van de Troonrede streven steeds naar een zo goed mogelijk
taalgebruik.
Een oplettende verslaggever van het Algemeen Dagblad constateerde in zijn artikel
al direct een grammaticale fout in dit antwoord. De oplettende lezer kan daar nog
enkele fouten aan toevoegen.
De directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst verklaarde hooghartig dat ‘er helemaal
geen tijd is voor discussie met een meneer die pretendeert dat hij het taalkundig
allemaal beter weet. Als de regering de Troonrede niet duidelijk vond, liet ze die niet
zo de deur uit gaan. Wie de Troonrede niet snapt, moet de volgende dag de krant
maar lezen.’ Een woordvoerder van Algemene Zaken voegde daaraan toe: ‘De kritiek
van Onze Taal? Die horen we graag... na afloop. En we zullen daar kennis van nemen.’
Kranten spraken in hun commentaar op de afwijzing van ‘de vrees van de regering
voor de vele correcties die zouden moeten worden aangebracht’, over ‘de arme
Koningin die wordt opgescheept met een tekst die taalkundige correctie weer node
zal ontberen’, en over ‘het joviale aanbod om van de warrige Troonrede een waardige
te maken.’ ‘De armoedige argumenten waarmee het aanbod wordt afgeslagen sturen
de neerlandici en de Nederlanders het Haagse Bos in.’ Commentaar hierbij is
overbodig.
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Het genootschap wacht de praktische afspraken af die het ministerie wil maken om
in ‘specifieke gevallen’ gebruik te maken van de diensten van de Taaladviesdienst.
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[Korte berichten]
□□□□□□□□

PCUdB
■ Het woord geven wij in eerste instantie aan de heer Ottervanger. ■ Deze meldt ons
onder andere dat hij het woord pensioenbreukeling heeft aangetroffen in de media.
Eenmaal bij monde van het Tweede-Kamerlid Paulis (voor de NOS), en eenmaal in
geschrifte op een niet nader genoemde plaats. ■ Het lijkt mij een typisch voorbeeld
van creatief taalgebruik: als een cabaretier zoiets verzint, wordt hij toegejuicht. In
dit geval meen ik ook te kunnen verklaren waarom pensioenbreukeling leuker is dan
bijvoorbeeld inbreukeling of afbreukeling. ■ Namelijk: een pensioenbreukeling is
iemand die pensioenbreuk lijdt, zoals een schipbreukeling iemand is die schipbreuk
lijdt. ■ Maar neem mij nu. Ik ben natuurlijk per definitie afbreukeling aan alle u
heilige waarden en misschien ook wel inbreukeling op uw gemoedsrust, maar zie,
ik lijd daar niet onder, en dat vindt u niet leuk, en is daarom ook niet leuk, want
uiteindelijk bepaalt u wat leuk is en niet. ■ Nog steeds op dezelfde voet doorgaande
zou ik een echtbreukeling ook definiëren als iemand die onder de escapades van
deszelven of derzelver levensgezellin of levensgezel gebukt gaat, en niet als degene
die tot de schipbreuk van het matrimoniale bootje het initiatief heeft genomen. ■ Het
slachtoffer mag binnen ons juridisch stelsel ook wel contractbreukeling worden
genoemd, en ook taalkundig gesproken geef ik u daar volledig de vrijheid toe. ■ Kan
iemand getuige zijn van de geboorte van een nieuwe traditie? ■ Herman Hendrikse
meent van niet, waar hij een westerse journalist aanhaalt die de ‘glasnost’ in de
Russische media beschrijft en zich in De Gelderlander, of liever in The Guardian,
vertaald in De Gelderlander, aan bovengenoemde zinsnede bezondigt. ■ Nu citeer
ik even H.H.: ‘Waar Bilderdijk in alle eenvoud beschrijft dat in het heden (hier en
nu) het verleden ligt en daaropvolgend hoopt op een na-nu toekomst, daar is de
journalist van de Guardian of diens vertaler getuige van de geboorte van een nieuwe
traditie die noch als nieuw geadjectiveerd kan worden en noch in overlevering, verhaal
of culturele continuïteit die titel kan hebben verdiend.’ ■ Einde citaat thans. Ik citeer
hier nogal uitvoerig omdat de strekking van het betoog mij enigszins ontgaat. ■ Stel
dat in de toekomst het woord geadjectiveerd gebruikt gaat worden à la Herman
Hendrikse, zijn wij dan niet thans, september 1987, getuige van de geboorte van deze
traditie? En mogen wij dan niet later aan onze kindskinderen vertellen van dit
getuige-zijn? ■ En kunnen wij niet, voorspellende geesten als wij zijn, een wissel
op de toekomst trekken door ons nu reeds getuige te verklaren van die wonderschone
traditie, gegeven het feit dat wij nu eenmaal niet weten of we ooit kindskinderen
zullen krijgen? ■ Maar misschien wil Herman Hendrikse niet anders zeggen dan dat
een traditie per definitie niet nieuw kan zijn. ■ Ook daar zou ik het nodige over
kunnen zeggen, maar ik laat de woorden van H.H. nu even terzijde. ■ Niet overigens
dan na een nieuwe traditie bij deze auteur te hebben gepeetvaderd: in een soort
voetnoot karakteriseert hij De Gelderlander als onovergankelijk in de (ironische,
neem ik aan) zin van (neem ik aan) onvolprezen. ■ Een hooggeplaatste heer uit
Dublin tekent bezwaar aan tegen constructies van het type het Moskouakkoord,
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Reykjavik-conferentie en Reagan-administratie. ■ Hierbij wens ik expliciet en zonder
grapjasserij mijnentwege te verklaren dat, ik de bezwaren van Harer Majesteits
Ambassadeur volledig onderschrijf, waarvan akte, en dat ook het gebruik van
administratie in bovengenoemd anglicisme nog eens een extra anglicisme is, tenzij
met Reagan-administratie de wijze wordt bedoeld waarop een ander hooggeplaatste
heer zijn privé-rekeningen betaalt, int en boekt. ■ Ik zou met de volgende nieuwe
traditionele zin willen afsluiten: ‘Jong of oud, hoog of laag, harig of kaal,
taalbreukelingen zijn wij allemaal.’
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Denken en doen nadenken
J.L. Heldring - rubriekschrijver en oud-hoofdredacteur van NRC
Handelsblad
‘Hoe ziet u de relatie tussen taal, taalgebruik (in het bijzonder schrijven) en denken?’
Dat is de eerste in de reeks vragen die de redactie van Onze Taal mij voorlegde.
Waarom aan mij? Omdat ik in de rubriek die ik in NRC Handelsblad schrijf,
maandelijks één artikel wijd aan taalfouten die ik in de voorafgaande maand in
Nederlandse kranten en tijdschriften heb aangetroffen. In dat maandelijkse taalstukje
signaleer ik niet gewone taalfouten, zoals germanismen, spelfouten,
geslachtsverwarringen, enz. Niet dat ik me daar niet aan erger, maar dat zijn wat ik
noem leer- of weetfouten, fouten die te wijten zijn aan een gebrekkige opleiding of,
domweg, een niet-weten.
Waar ik voornamelijk de aandacht voor vraag, is wat ik noem denkfouten zoals die
zich in de taal openbaren: onlogische constructies, pleonasmen, contaminaties e.d.
Frank Jansen spreekt in zijn artikel in Hollands Maandblad (1987-4), waarin hij mijn
taalopvatting aan een taalkundige analyse onderwerpt, van discontinuïteiten en
discongruenties, termen die ikzelf, geen taalkundige zijnde, niet zo gauw gebruikt
zou hebben, maar die ongetwijfeld fouten die mij vooral interesseren, goed weergeven.

Geestverwanten
Aangezien ik vooral denkfouten tot het mikpunt van mijn kritiek maak, is de vraag
naar mijn opvatting over de relatie tussen taal en denken begrijpelijk. Hoe denk ik
daarover? Welnu, lange tijd heb ik de stelling verdedigd dat wie niet zuiver schrijft
ook niet zuiver denkt. En met plezier heb ik J.C. Beijer aangehaald, die in de inleiding
op zijn Handleiding tot den Nederlandschen stijl of volledige aanwijzing ter
vervaardiging van schriftelijke opstellen voor Nederlanders, zoo in het algemeen als
in beroepsbetrekkingen, en gegrond op de redeneerkunde (Rotterdam, 1820) schrijft:
‘Gedachten en uitdrukking oefenen eene wederkeerige werking op elkander. Wanneer
wij ons kwalijk uitdrukken, wordt zulks, behalve door gebrek aan taalkennis, meestal
door een gebrek in de wijze, waarop wij het onderwerp begrijpen, veroorzaakt, en
verwarde, duistere en zwakke uitdrukkingen zijn niet zelden het gevolg van verwarde,
duistere en zwakke denkbeelden. Wanneer wij daarentegen onze gedachten met orde
en naauwkeurigheid leeren mededeelen, leeren wij tevens naauwkeurig en met orde
denken. Redeneerkunde en redekunst staan derhalve in een zeer naauw verband;
door de eerste leeren wij de wetten van het denken, door de laatste de wetten der taal
kennen.’ Trouwens, ook bekenderen dan deze onderwijzer aan de Artillerie- en
Genieschool te Delft hebben dezelfde gedachte, en op pregnantere wijze, uitgedrukt.
Zo Nietzsche: ‘De stijl verbeteren betekent de gedachte verbeteren.’ Of George
Orwell: ‘Het denken kan de taal bederven, maar de taal kan ook het denken bederven.’
Of Bob den Uyl: ‘Krom spreken leidt tot krom denken.’
Intussen ben ik wat minder apodictisch geworden en erken ik dat er ook intelligente,
helder denkende mensen zijn die zich wollig, ja zelfs gebrekkig uitdrukken. Dat
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laatste betreur ik natuurlijk, omdat dat bij de lezer of luisteraar misverstanden kan
wekken (dat is soms juist de bedoeling!). Maar in algemene zin ben ik nog altijd
bereid de stelling te verdedigen dat juist - en daarmee bedoel ik: logisch - taalgebruik
dwingt tot logisch denken. Dat geldt overigens eveneens voor juiste interpunctie ook een stokpaardje van mij. (Zo staat de vierde komma in het bovenstaande citaat
van Beijer er ten onrechte.)

Waarnemer of autoriteit?
De tweede vraag die de redactie van Onze Taal mij voorlegde, luidde: ‘Wat kunt u
- in het algemeen - zeggen over de reacties op uw taalrubriek? (Vooral: wat is de
kwaliteit van de argumentatie?)’ In de eerste plaats de kwantiteit. Ik geloof dat ik op
deze artikelen meer reacties ontvang dan op andere afleveringen van mijn rubriek
(die tweemaal per week verschijnt). Politiek, cultuur, godsdienst - zaken waarover
ik in mijn rubriek ook veel schrijf - lijken de mensen (of liever: de lezers van NRC
Handelsblad of, nog beter uitgedrukt, de lezers van mijn rubriek) minder op te winden
dan taal. Of misschien moet ik het zo zeggen: mensen die in taal geïnteresseerd zijn,
grijpen gauwer naar de pen dan mensen die in politiek, cultuur en godsdienst
belangstellen (hoewel ik, bij nader inzien, voor godsdienst ook een uitzondering
moet maken, en ik neem aan dat, als ik bijvoorbeeld in Trouw zou schrijven, ik op
beschouwingen over dat onderwerp nòg meer reacties zou krijgen).
Nu de kwaliteit van de reacties. Over 't algemeen is die goed. Veel lezers sturen mij
ook fouten waar hun oog op is gevallen, en vaak maak ik daar gebruik van. Er is
evenwel een neiging mij aan te sporen ook germanismen, spelfouten,
geslachtsverwarringen, ja neologismen en wollig taalgebruik te brandmerken, en
zoals gezegd: daar wil ik me verre van houden, al zal ik zo nu en dan en passant
voorbeelden daarvan wel signaleren. Overigens heb ik in beginsel niets tegen
neologismen: ze verrijken de taal vaak.
Ook is er een neiging bij de lezers mij, omdat ik over taal schrijf, meteen als
vraagbaak, ja zelfs als autoriteit te beschouwen. Welnu, ik ben geen taalkundige en
pretendeer dat niet te zijn. Die lezers verwijs ik dan naar de Taaladviesdienst van
Onze Taal. Als ze die raad volgen en mij van het resultaat op de hoogte houden,
steek ik daar zelf ook nog wat van op.

Paniek onder leraren
Oorspronkelijk legde ik de door mij gesignaleerde fouten zonder commentaar aan
de lezer voor. Ik ging ervan uit dat de lezer zelf maar zijn hersens moest pijnigen en
uitvinden waar de fout lag. Een goede hersengymnastiek. Maar blijkbaar was dat, in
veel gevallen, te veel gevergd, en toen ben ik ertoe overgegaan op elk signalement
een kort commentaar - vaak in vragende vorm - te geven.
Ik heb me laten vertellen dat in het commentaarloze tijdperk - dat maar een paar
maanden heeft geduurd - er
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bij sommige onderwijzers en leraren paniek heeft geheerst: blijkbaar kwamen
leerlingen, meestal waarschijnlijk door hun ouders gestuurd, naar hen toe met de
vraag wat er fout was aan deze of gene door mij geciteerde zin, en soms wisten die
leerkrachten het antwoord niet. Ik moet zeggen dat ik dat verhaal wel leuk vond.

Taal in kranten
Ten slotte de vraag ‘Kunt u uit eigen ervaring iets zeggen over vooruitgang dan wel
achteruitgang van de taalverzorging in kranten?’ Het antwoord is neen - met dien
verstande dat een oudere generatie natuurlijk altijd denkt dat het taalgebruik aan het
verloederen is. Maar bewijzen kan ik niets. Daarvoor zou er - zoals in bijna elke
dissertatie staat - veel meer onderzoek gedaan moeten worden.
Nu wil het toeval dat in NRC Handelsblad van 20 mei jl. een artikel stond van Jan
Fred van Wijnen en Sjoerd Hesselbach, respectievelijk medewerker en redacteur van
die krant, dat gebaseerd is op zo'n onderzoekje. Ze hebben een willekeurig nummer
van die krant (dat van 27 maart 1987) nagevlooid en bevonden dat er gemiddeld
vijftien grammaticale en spelfouten op een pagina stonden. ‘Vijf jaar geleden zou
dat ondenkbaar zijn geweest’, schrijven ze. Hun conclusie is dan ook dat het aantal
van die fouten ‘de laatste jaren zichtbaar toegenomen’ is. Ik moet zeggen dat ik wèl
onder de indruk ben van die vijftien fouten per pagina, maar niet van de conclusie,
want de auteurs hebben wel de krant van 27 maart 1987 nagevlooid, maar niet althans dat blijkt niet - nummers van vijf jaar of langer geleden. Ze maken hun stelling
dus niet waar.
Dat wil niet zeggen dat ik het niet eens ben met hun algemene conclusie: ‘Als een
krant behoefte heeft aan normen en als haar lezers prijs stellen op correct Nederlands,
dan moet een krant de arbitrale rol op zich nemen die de taalwetenschap’ - die alleen
maar wil beschrijven en niet voorschrijven - ‘en de overheid hebben verwaarloosd.
Een kwaliteitskrant zou van morgen af die rol kunnen vervullen. Heeft de redactie
zich eenmaal geconformeerd aan een vaste spelling en grammatica, dan kan de lezer
met recht zijn vermaningen uitdelen of zijn vragen stellen.’

Eenheid naast correctheid
Ik lees in het artikel een pleidooi voor uniformiteit van grammatica en spelling binnen
één krant. Daar ben ik het mee eens, want een ratjetoe op grammaticaal en
spellinggebied binnen één krant druist in tegen mijn gevoel voor logica en esthetica.
Daarbij kan het mij niet veel schelen welke grammaticale en spellingregels worden
gevolgd, als er maar eenheid is. (Daarom begrijp ik weer niet zo goed waarom Van
Wijnen en Hesselbach schrijven ‘Er bestaat een wetenschappelijk argument voor het
vasthouden aan een correcte spelling: Afgezien van de vraag of er een correcte
spelling bestaat, lijkt het mij eerder te gaan om een uniforme spelling.) Voor
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handhaving van die eenheid is inderdaad een autoriteit, zoals door Van Wijnen en
Hesselbach bepleit, nodig (elke goede buitenlandse krant heeft die). Ik vind dan ook
dat de hoofdredactie van NRC Handelsblad, nadat zij Van Wijnens en Hesselbachs
betoog aan de lezer heeft voorgelegd, dit niet zonder antwoord had mogen laten.
Intussen hebben beide auteurs het niet gehad over denkfouten, waar ik me vooral
mee bezighoud. Spelfouten zijn doorgaans geen denkfouten, en een grammaticaal
juiste tekst kan een denkfout bevatten. Maar ik neem aan dat ze willen dat die autoriteit
zich ook met dat soort fouten zal bemoeien. Per slot van rekening is een krant een
intellectueel produkt, een produkt dus van nadenken, een produkt ook dat, als het
goed is, prikkelt tot nadenken; en, zoals de Belgische historicus Henri Pirenne eens
heeft geschreven ‘L’essentiel est de faire réfléchir.’ Dat is in elk geval wat ik met
mijn maandelijkse taalrubriek probeer te bereiken.

Verwarrende haren
C.A. Zaalberg - Leiden
Op bladzij 52 van deze jaargang onthult PCUdB een overvloedige hoeveelheid haar,
ingeleverd door Sander Hilarius. Je zou ervan in de war raken. Maar dat kan ook
bereikt worden met minder haar. Het volgende proza komt uit een krant van honderd
jaar geleden. Ik heb één keer hare vervangen door haar, maar alleen voor het mooi
want aan de verstaanbaarheid verandert het niets.
‘Suikerooms zijn er weinig meer in Amerika, maar een gezin te Rotterdam heeft
ondervonden dat het nog een suikertante te Chicago heeft. Deze heeft haar
Rotterdamsche familie, die in zeer behoeftige omstandigheden verkeert, geld
overgemaakt, teneinde zoo spoedig mogelijk bij haar te komen inwonen en haar na
haar dood tot erfgenaam van haar kolossaal vermogen te maken, daar zij weduwe
en kinderloos is.’
Als je hierin familie vervangt door neef en nicht, dwing je de zin om duidelijker te
worden. Dan zie je ook makkelijker dat de journalist iets anders heeft geschreven
dan hij bedoelde. Tante was immers niet van plan bij de familie te komen inwonen?
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[Reacties]
Zelfdoding (1)
Drs. F.J.H. Smulders - klinisch psycholoog en psychotherapeut, RIAGG
Maastricht
Paardekooper maakt op blz. 93 van nummer 7/8 enkele behartigenswaardige
opmerkingen over modieus woordgebruik, en doet dit met betrekking tot het woord
zelfdoding. Hij noemt het een ‘typische lekenredenering’ om vanwege de ‘hardheid’
van het woord zelfmoord dit te vervangen door zelfdoding.
Voor zover hij hier van leken spreekt, bedoelt hij, zoals uit zijn slotzin blijkt,
niet-taalkundigen. Hij ziet daarbij over het hoofd dat er ook andere deskundigen zijn
die taal tot hun specialiteit rekenen. Mijn specialiteit beoefent het functionele
taalgebruik, waarbij het gaat om taal als omgangsvorm, met inbegrip van wat mensen
daardoor met elkaar doen, resp. elkaar aandoen. En dan ziet alles er opeens heel
anders uit.
Paardekooper zegt: ‘een boterham is geen ham en een spreekuur is niet per se een
uur, zoals een postbus geen bus is’. Het aantal voorbeelden is uiteraard onbeperkt:
een walrus is geen rus en komt nooit aan wal, een luipaard is geen paard en ook
niet altijd lui. Taalkundig levert dit geen enkele reden op om die woorden af te
schaffen en te vervangen door andere.
Een brillejood is niet noodzakelijk van joodsen bloede en een dronken Maleier is
niet noodzakelijk van Maleise herkomst. Desniettemin wil ik u ten sterkste afraden
uw opticien een brillejood, of een dronkaard een Maleier te noemen, ofschoon - en
hier stem ik in met Paardekooper - daartegen taalkundig even weinig bezwaar aan
te voeren is als tegen de term kachelpijp als men een hoge hoed bedoelt. Ik laat de
argumentatie gaarne over aan een iegelijks gevoel voor menselijke verhoudingen.
Welnu: de volstrekt niet taalkundig verantwoorde en desniettemin volstrekt geldige
reden waarom wij suïcide zelfdoding noemen, zal nu wel duidelijk zijn. Voldoende
zij nog op te merken dat een zelfde reden ertoe geleid heeft dat we mensen die in
geestelijke nood verkeren niet halfgaren of mafketels noemen, en de klinieken waar
zij in sommige gevallen tijdelijk verblijven niet met gekkenhuizen aanduiden.
Taal is niet het uitsluitende rechtsgebied van de taalkundige. Taal is ook het
territorium van hen die taal als instrument gebruiken ten behoeve van medemensen
in nood, en zij hebben recht van spreken. De taal is niet gediend met stalblinde
arrogantie die beoefenaren van andere disciplines wil voorschrijven wat ze moeten
of mogen zeggen.

Zelfdoding (2)
Teunis Bunt - Herveld
In het juli/augustusnummer van Onze Taal pleitte de heer Paardekooper op blz. 93
voor het gebruik van de term zelfmoord in plaats van zelfdoding. Zelfmoord hoefde
geen moord te zijn, beweerde hij.
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Ik kies ook voor zelfmoord, maar juist omdat zelfmoord volgens mij wel een moord
is. Zelfmoord is een moord op zichzelf, zoals zelfstrijd strijd met zichzelf is, of zelfspot
spot met zichzelf, of zelfbeklag het beklagen van zichzelf. In zijn zelfmoordboek De
laatste deur schrijft Jeroen Brouwers (blz. 193): ‘Wie iemand met voorbedachten
rade om het leven brengt, begaat een moord, en niet een “doding”; wie zichzelf met
voorbedachten rade om het leven brengt, begaat een moord op zichzelf: een zelfmoord.
Bij moord en zelfmoord gáát het om de voorbedachtheid, zonder welke een moord
niet een moord, en een zelfmoord niet een zelfmoord is.’
Deze redenering lijkt me correct.

Streepjesziekte
P. Bierman - reclame-advies-kring STIP, Wageningen
Schrijvenden zijn grofweg te verdelen in twee categorieën: de fundamentalisten, die
zich principieel strikt aan de regels houden (zó-hoort-t-en-ánders-is-fout!), en anderen,
die van die regels durven afwijken als ze menen dat de leesdrempel erdoor verlaagd
wordt.
In tegenstelling tot de heer C.J.M. van der Weijden, die op blz. 93 van nummer
7/8 de, wat hij noemt, ‘besmettelijke streepjesziekte’ hekelt, ben ik voorstander van
een ruime, zo niet kwistige toepassing van het koppelstreepje. Niet in zo overdreven
mate als bij het TV-journaal voor doven en slechthorenden, maar wel soepeler dan
volgens de officiële regels. Ik pleeg dit dan ook warm aan te bevelen bij tipgevingen
aan mensen die voor hun vereniging wat aan publiciteit doen: liever een streepje te
veel dan te weinig.
Ik doe dat in consideratie met de velen die niet zo leesvaardig zijn als u en ik en
die dientengevolge behept zijn met een kleinere oogsprong dan u en ik. Het is namelijk
een jammerlijke misvatting te menen dat in Nederland iedereen (goed) kan lezen.
De heer Van der Weijden stelt: ‘Het koppelteken mag in samenstellingen alleen
gebruikt worden als door het aaneenschrijven (zonder koppelteken of trema) de
samenstelling moeilijk leesbaar wordt.’
Daar is officieel geen woord verkeerd aan, maar ik heb er wel een tweetal
bedenkingen bij. Ten eerste zijn voor mij drie punten medebepalend:
1) de lengte van het woord, bijv. leesdrempelviewdatabestanden, regelgeving,
oogsprong
2) komt het veel voor, bijv. hulpmiddel, of weinig, bijv. dekkingspercentages
3) kan de eerste blik verkeerde informatie geven, bijv. alleslijm, reproman,
politiekazerne, groepsekskursie.
Ten tweede: ‘Het koppelteken mag gebruikt worden...’ ‘Mag?’ Mag van wie? Wij
‘mogen’ in Nederland zó schrijven als wij wensen; weinig schrijvenden beseffen
dat. Bij mij gaan ‘duidelijkheid’ en een lage leesdrempel (= vlotte leesbaarheid)
bóven ‘hoe-tvolgens- de-regels-precies-hóórt’. ‘Correct’ is lang niet altijd synoniem
met ‘vlot leesbaar’ en ‘duidelijk’. Ik besmet ijverig velen met de ‘streepjesziekte’;
voor mij dus wel hulpmiddel, regelgeving, oogsprong, maar daarnaast
leesdrempel-viewdata-bestanden, dekkingspercentages, alles-lijm (geen slijm),
repro-man (geen roman), politiekazerne (geen politiek), groepsekskursie (geen seks),
alsook remingreep, pijp-etuitje en uiteraard bommelding...
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Opnieuw juridische puzzel
Drs. Maarten van Rooij - Den Bosch
Op blz. 72 van het juni-nummer gaf ik de volgende juridische puzzel ter ontcijfering
aan de lezers:
‘Ingesloten gaat nog een exemplaar van de memorie van grieven, die “voorafgaat”
aan de u reeds ter hand gestelde van de tegenpartij afkomstig (zogeheten) memorie
van antwoord, met inachtneming van welke bij de stukken dan dezerzijds dus de,
vrijdag jl. hier ten kantore besproken, nadere mededelingen, in de vorm van
produkties, door mij bij zogeheten akte te overleggen, te doen zijn.’
Als reactie ontving ik negentien inzendingen van lezers die allen een oprechte
betrokkenheid toonden, de een emotioneler dan de ander. Zoals te verwachten was,
waren het vooral juristen, of personen die met de juridische wereld bekend zijn, die
reageerden.
Meermalen werd opgemerkt dat het citaat gedicteerd was, in snel tempo, waardoor
een spelfout ontstond: bij de moet volgens B. Plomp en R. Kuitert beide zijn.
Laatstgenoemde denkt dat ‘een niet al te intelligente stenotypiste’ de volzin heeft
opgenomen. De heer R. Broere schetst de situatie waarin zich een en ander afspeelt
vol humor: ‘Dat briefje van die advocaat? Ik kan u precies vertellen hoe dat gegaan
is! Die jongen moest nog even naar de griffie en - o ja, dat dossiertje voor Van Rooy,
dat moet vandaag ook nog weg. “Juffrouw”, (dat is dan een uitzendkracht) “kunt u
nog even komen opnemen?” Nou die griet snapt er natuurlijk helemáál niets van. En
die advocaat is intussen al lang de deur uit.’
Nagenoeg alle inzenders zijn verbolgen over de kwaliteit van de volzin. Kwalificaties
als ‘voor een buitenstaander niet te begrijpen’, ‘wanstaltige en onbegrijpelijke tekst’,
werden met volle overgave toegekend. Mr. S. Postema schreef: ‘De door u geciteerde
tekst deed mij duizelen, doet mij duizelen en laat mij duizelend achter.’ Al met al
hebben alle inzenders de strekking van de boodschap duidelijk weergegeven. De een
deed er echter aanmerkelijk langer over dan de ander; tijden van 20 tot 45 minuten
werden gemeld.
De boekebon komt Juliana Douwes uit Doetinchem toe. Zij zag de juridische
puzzel als een ‘revalidatiemiddel’ na maanden hospitaal. Haar uitleg is duidelijk.
Die van J.M. Stevens is excellent. Maar hij doet, zoals hij sportief bericht, buiten
mededinging mee, omdat hij jurist is. Dat leek mij een goed criterium. Per slot van
rekening zijn juristen (enigszins) bekend met de taal uit de puzzel. Voor hen is het
eenvoudiger een sluitende interpretatie te geven.
De duidelijkste ‘vertaling’ kwam van de heer S. Postema, jurist te Utrecht. Zijn
interpretatie luidt:
‘Geachte heer,
Ik sluit alsnog een exemplaar in van de memorie van grieven. Deze gaat vooraf
aan de memorie van antwoord (van de tegenpartij), die u reeds gegeven is. Ik zal bij
akte de nadere mededelingen, die vrijdag jl. hier op kantoor besproken zijn, als
produkties overleggen. Deze nadere mededelingen behoren tot onze (proces)stukken?’
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Ik schenk mevrouw Douwes de boekebon, in de hoop dat deze kleine attentie als
dienstbaar revalidatiemiddel zal functioneren.
Afsluitend wil ik iedereen van harte en welgemeend bedanken voor de reacties,
die het niveau van Onze Taal waardig zijn.

Temmes
J. Granaada - chirurg, Hoogeveen
Het lijkt me niet waarschijnlijk dat het woord temmes, dat de nieuwsgierigheid van
de heer Voortman heeft gewekt (zie blz. 97 van nr. 7/8), beperkt zou zijn tot de
Dordtse of Haagse regio. Oudere Amsterdammers zullen het woord ongetwijfeld
gekend hebben, gezien het relatief grote aantal joodse inwoners van onze hoofdstad
van voor de Duitse bezetting. Een blik in het boekje van H. Beem, Resten van een
taal, woordenboekje van het Nederlands Jiddisch, leert ons dat temmesch dwaas,
gek betekent (nhd. dämisch, dämlich). Het is een synoniem van mesjokke, eveneens
een jiddisch woord en een directe afstammeling van het Hebreeuws mesjoegāh (=
dwaas, krankzinnig).
Voor ‘afval, uitschot’ kent het Nederlands Jiddisch een woord dat wel een beetje
op temmes lijkt, te weten tennef of tinnef (zie Van Dale), afkomstig van het Hebreeuws
tinnoef (= vuil, drek).
Hopelijk zal het woord temmes, en dan dank zij Van Kooten en De Bie, een nieuw
leven beschoren zijn.

Om-kommer op de korrel
Pieter Nieuwint - Faculteit der Letteren, KUB Tilburg
In ‘Om-kommer’ (blz. 96 van Onze Taal nummer 7/8) schrijft professor Paardekooper
over de weglaatbaarheid van om in bepaalde constructies. Waar het mij voornamelijk
om gaat, is Paardekoopers bewering dat het woordje om niet als voorzetsel, doch als
voegwoord beschouwd dient te worden. Ik citeer letterlijk: ‘Wie zijn
schoolspraakkunst in geen twintig jaar heeft ingezien, loopt dus vrij zeker achter in
zijn om-zinskennis. Tien tegen een dat ie nog denkt dat om (en die andere woorden
aan het begin) voorzetsels heten. Nee, het zijn voegwoorden, en in een enkel geval
is om zelfs een betrekkelijk voornaamwoord. In de volgende zinnen hebben het
betrekkelijk voornaamwoord dat en om immers een gelijke functie:
- een bevel dat je niet in de wind moet slaan
- een bevel om niet in de wind te slaan.’
Paardekooper trakteert ons op een volstrekt ondeugdelijke redenering. In zijn twee
voorbeeldzinnen vervullen de twee op bevel volgende stukken dezelfde functie,
namelijk die van bijvoeglijke bepaling. Uit het feit dat die stukken dezelfde functie
vervullen, volgt geenszins dat de losse woorden waaruit die stukken bestaan ook
dezelfde functie vervullen. En dat doen ze ook niet: het is niet mogelijk om in de
eerste zin dat door om te vervangen of in de tweede om door dat. Minstens zo irritant
als Paardekoopers ‘bewijsvoering’ is de duidelijke suggestie dat mensen die om nog
steeds als een voorzetsel wensen te beschouwen hopeloos achterlopen: het minste
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wat je zou verwachten is een argument waarom het beter is om een voegwoord te
noemen. Zolang een fatsoenlijk argument ontbreekt, verkies ik het om om in het
soort constructies waar het hier om gaat als een voorzetsel te blijven beschouwen,
en wel om de eenvoudige reden (let op: argument!) dat het niet door een persoonsvorm
gevolgd kan worden, iets wat bij normale voegwoorden altijd het geval is.
Eigenlijk kan overigens het plakken van etiketjes mij niet zoveel schelen. De
voornaamste reden voor mijn irritatie (en dus voor deze reactie) is wat Paardekooper
zegt over de oorzaak van wat hij het om-verbod noemt. Die oorzaak is volgens hem
gelegen in het vertalen van het Nederlands in het Latijn; om dat vertalen te
vergemakkelijken werd het Nederlands alvast door wat kunstgrepen ‘verlatijnst’, en
een van die kunstgrepen bestond in het weglaten van het woordje om, dat in het Latijn
immers niet weergegeven wordt. En zo werd de vertaling van bene est pro patria
mori tot het is goed voor het vaderland te sterven, zonder om. Nu geloof ik van die
vergemakkelijking al helemaal niets (toen ik vroeger in het Latijn vertaalde, schrapte
ik niet eerst de lidwoorden uit de Nederlandse tekst), maar erger is dat Paardekooper
suggereert dat in dit soort zinnen het Nederlands aanvankelijk alleen de variant met
om bezat, en dat op een bepaald moment de variant zonder om door de in de Latijnse
grammatica gedrenkte schoolmeesters in het leven is geroepen. In zijn conclusie
herhaalt Paardekooper die suggestie nog eens, zij het in wat afgezwakte bewoordingen:
‘Vrij zeker is Latijnse invloed aansprakelijk voor het feit dat het grammaticale
voegwoord om (...) soms weggelaten werd (...).’ Ik ben geen kenner van de historische
grammatica van het Nederlands, maar ik durf er vrij veel om te verwedden dat beide
varianten sinds onheuglijke tijden naast elkaar hebben bestaan, en dat de eerder
genoemde schoolmeesters niets anders deden dan menen dat de variant zonder om
vanwege zijn gelijkenis met het Latijn de voorkeur verdiende.
Tot nog toe heb ik het slechts over mijn ergernissen gehad, en niet over mijn
teleurstelling. Teleurgesteld ben ik omdat Paardekooper het wel heeft over ‘een paar
heel beperkte types die erg apart staan’ waarin om ook in wat hij levende taal noemt
facultatief is; maar hij doet geen enkele moeite die ‘beperkte’ types te definiëren, of
uit te leggen waarin ze verschillen van zinnen waarin de variant met om beter klinkt
dan die zonder. Het enige wat hij doet, is een voorbeeld geven: het is hier niet (om)
uit te houden. Zo geeft hij ook slechts een voorbeeld van een zin waarin om niet
mogelijk is: hij verwachtte te kunnen blijven eten, maar weer wordt er geen enkele
poging ondernomen uit de doeken te doen waarin die zin verschilt van die zelfde zin
met vroeg in plaats van verwachtte. Ook vindt Paardekooper dat een zin als om
daarop een antwoord te geven was moeilijk een rood golflijntje verdient (en dat ben
ik met hem eens), maar weer is een verklarings in geen velden of wegen te bekennen.
Pas als een dergelijke verklaring gegeven is, zal aan de om-kommer een einde zijn
gekomen. Aan Paardekoopers ad hoc-opmerkingen en -oordelen heeft niemand iets:
de taalkundige niet, maar evenmin de in taalkunde geïnteresseerde leek.

Ander alternatief voor om
W. van Veen - lerares Engels, Rotterdam
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In zijn inleiding op het artikel ‘Omkommer’ op blz. 96 schrijft professor Paardekooper
‘De meeste mensen zeggen Ik heb haar afgeraden om met zo iemand in zee te gaan;
maar als ze gaan schrijven, aarzelen ze. Màg deze zin met het kleine woordje om, of
is het netter om om weg te laten?’
Volgens mij is er geen aanwijsbare reden voor het gebruik van om in de boven
aangehaalde zin - het is een nutteloos woord zonder enige functie.
De heer Paardekooper gaat in zijn inleiding verder met ‘Daarna ga ik in op om en
het eventuele alternatief, de komma.’ Hiermee gaat hij voorbij aan het andere
alternatief: het gebruik van het juiste voorzetsel.
Ik ben een van de ‘om-haters’; ik heb een hekel aan het gebruik ervan waar het geen
enkele functie heeft, maar vooral waar het gemakshalve wordt gebruikt in plaats van
het passende voorzetsel. Hiervan geef ik enkele voorbeelden die men hoort en leest,
op de televisie, in kranten, boeken en bladen, waar verantwoord taalgebruik mag
worden verwacht:
- De regering heeft besloten om maatregelen te treffen...
Hier kan om worden weggelaten;... besloten tot het treffen van maatregelen... is
ook juist.
- Ons doel is om de stichting aan geld te helpen.
Het woordje ‘om’ is niet alleen overbodig - het is in feite een pleonasme.
- De huisvrouw was gewend om inkopen te doen...
Beter: was eraan gewend, inkopen te doen.
- Wij hadden zin om te wandelen.
Wij hadden zin in wandelen.
- Er is gelegenheid om uit te breiden...
Er is gelegenheid voor/tot uitbreiding.
- Als inbrekers moeite hebben om binnen te komen...
Als inbrekers moeite hebben met binnenkomen.
- Dan heb je kans om een goede baan te krijgen.
Dan heb je kans op een goede baan.
- Vrijwilligers hebben genoeg geld ingezameld om het kerkdak te kunnen vernieuwen.
Hier maakt om de zin er niet beter op. Deze zin is onlogisch en verwarrend. Wie
kunnen het kerkdak vernieuwen? Niet de vrijwilligers, neem ik aan. Het staat er
echter wèl. ‘Vrijwilligers hebben genoeg geld ingezameld voor de vernieuwing van
het kerkdak’ is duidelijk: er wordt geen misbruik gemaakt van om en men weet
genoeg.
De komma is dus niet het enige ‘eventuele’ alternatief. Een juiste zinsconstructie is
er óók een.
Wat ‘Charivarius en andere leken’ hebben gedaan, is heus zo simpel niet. Zij
hebben taalliefhebbers aan het denken gezet. Zij gingen verder dan het stellen van
de regel: ‘Als om niks betekent, moet je het weglaten; betekent het doel dan mag je
dat niet doen’; zij hebben ook op ander gebied geijverd voor een doordachter
taalgebruik.
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De Woordenaar
De zesentwintigste
J.J. Bakker
Zesentwintig is voor bijna niemand een mooi rond getal, behalve natuurlijk voor de
lexicograaf, die het onmiddellijk in verband brengt met het aantal letters van het
alfabet. Dit is de zesentwintigste aflevering van ‘De Woordenaar’, en, u raadt het al,
tevens de laatste. Wie goed heeft opgelet kon het zien aankomen: de beginletters van
de artikelen volgden elkaar strikt alfabetisch op, en inmiddels zijn we via Xenomanie
en Ijzeren formules aangeland bij Zesentwintig.
Weliswaar heb ik nog een hele lijst van opmerkelijke woordenboeken die zich voor
bespreking zouden kunnen lenen, maar veel van die (meestal Engelse) uitgaven zijn
voor ons taalgebied niet van wezenlijk belang. Zo kent het Engels een rijk assortiment
schertswoordenboeken, bijvoorbeeld The Insult Dictionary (beledigingen aan het
adres van obers, taxichauffeurs, winkelbedienden en dergelijke, in vijf moderne talen)
of Mrs. Byrne's Dictionary of Unusual, Obscure and Preposterous Words (zoals
keraunophobia, ‘angst voor onweer’ en zenzizenzizenzic, ‘de achtste macht van een
getal’).
Ook bestaan er nogal wat uitgaven op het gebied van ‘vocabulary building’ - een
categorie waar in Nederland, vrees ik, geen markt voor is; wie zou er hier nu moeite
doen om zijn vocabulaire te vergroten?
Zulke speelse en/of educatieve woordenboeken zijn ook min of meer luxeartikelen
in een taalgebied dat lexicografisch nog steeds wat karig bedeeld is. In de afgelopen
jaren heb ik een aantal onderbelichte woordsoorten besproken (interjecties,
scheldwoorden, merk- en eigennamen) en heb ik gepleit voor meer informatie over
woorden (uitspraak, etymologie). Dat was in deze rubriek, door alle uitweidingen
en taalspelletjes heen, de rode draad. Tot mijn genoegen zie ik wel een gestage
vooruitgang, en ik heb er alle hoop op dat over een jaar of tien de meeste van mijn
wensen vervuld zullen zijn. Misschien is dan de tijd rijp voor een nieuwe
Woordenaarserie, waarin ook curiosa als bovengenoemde aan de orde kunnen komen.
Het idee voor deze rubriek ontstond toen ik het Nederlands Rijmwoordenboek aan
het samenstellen was en uit dien hoofde intensief omging met allerhande lexica, niet
alleen de gebruikelijke handwoordenboeken, maar ook tientallen gespecialiseerde
werken en werkjes die ik gebruikte om de basisrijmwoordenverzameling aan te
vullen. Aan die dagelijkse activiteit heb ik veel van mijn inspiratie voor ‘De
Woordenaar’ ontleend. Nu het rijmwoordenboek klaar is en de lexicografische
onderwerpen die ik wilde behandelen grotendeels de revue gepasseerd zijn, wordt
het tijd het accent van deze rubriek te verleggen, en wel van ‘woordenboek’ (in ruime
zin) naar ‘rijm’ (in minstens even ruime zin). Per slot van rekening worden
woordenboeken niet gemaakt om doorgebladerd, vergeleken, besproken, bewonderd
en bemopperd te worden, maar om te worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij het schrijven
van versregels. Het is werkelijk boeiend om te zien hoe woorden zich gedragen in
het strakke keurslijf van een versvorm. Er worden bovendien bijzondere eisen gesteld
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aan het materiaal: de woorden moeten voldoen aan fysieke eisen (omtrent lengte,
beklemtoning en klank) en evenzeer aan inhoudelijke eisen, bijvoorbeeld ten aanzien
van het stijlniveau en de afkomst.
Voortaan dus een ander thema, een wat lagere frequentie (tweemaandelijks) en
een andere titel: Het lyrisch lab. Tot lezens!

Taalcuriosa
Cijfertaal
Jules Welling - Best
Het weekblad Nieuwe Revu heeft enige jaren geleden puzzels gepubliceerd waarin
wiskundige handelingen met letters uitgevoerd moesten worden. Een voorbeeld: man
+ lek = erg + aak = pie. Met enig deduceren was de oplossing altijd wel te vinden.
Ook in dit geval: 123 + 456 = 579 + 226 = 805.
Het voorbeeld is lelijk. ‘Man + lek = erg’ is nog enigszins logisch qua
gedachtengang, maar ‘+ aak = pie’ slaat nergens op. (Ik heb het voorbeeld dan ook
zelf even bedacht.) De ideale puzzel in dit genre is de optelling die ook in taal logisch
is en klopt. Die valt wel te construeren, al is het niet gemakkelijk. Weer een voorbeeld:
negen

20502

(z=1, n=2, e=0, g=5

- zeven

- 10702

v=7, t=9 en w=8).

twee

9800

Die aftrekking is zowel in de taal als in de wiskunde correct. Er kleeft slechts één
bezwaar aan: niet alle cijfers worden gebruikt.
Met meer letters wordt het al knap lastig, zeker als het criterium van de logica
aangehouden wordt. Een van de meest curieuze voorbeelden die ik in dit genre ken,
is de poging te bewijzen dat Amsterdam en Rotterdam samen Nederland vormen.
Die ‘truc’ zit als volgt in elkaar:
Amsterdam

463.875.246

+ Rotterdam

+ 518.875.246

Nederland

982.750.492

(o= 1, d=2, s=3, a=4, r=5, m=6, e=7, t=8, n=9 en 1=0).
Een fantastisch staaltje! Het is natuurlijk niet waar dat Amsterdam en Rotterdam
samen Nederland vormen, maar het bewijs is zo curieus dat ik dat graag voor lief
neem.
Was het maar waar... Ik misleid de lezer. De som is namelijk bijna perfect, niet
helemaal: de 8 in Nederland had een 7 moeten zijn, geen t maar een e. Er staat dus
Ntderland in plaats van Nederland. Wie zet dit schoonheidsfoutje recht?
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Overlijdensadvertenties
B.J. Vollebregt-Steenkamp - Den Haag
Overlijdensadvertenties zijn voor mij in de loop der jaren van gewenste informatiebron
‘gepromoveerd’ tot studie-object. Het is voor taalgevoeligen verrassend wat daarin
met onze Nederlandse taal gebeurt. De bijzondere situatie waarin nabestaanden
verkeren, zal daar zeker voor een deel debet aan zijn. Zeker na een onverwacht
overlijden staat het hoofd van bedroefden er niet erg naar om nu eens voor een fraaie
tekst te zorgen.
Een reden te meer voor begrafenisondernemers om hier zeer alert op te zijn. Maar
als ik de teksten zie, waarin onderwerp, gezegde, bijzin en wat dies meer zij
nauwelijks meer iets met elkaar te maken hebben, mòèt ik helaas tot de conclusie
komen, dat de kennis van de Nederlandse taal onder begrafenisondernemers heel
wat te wensen overlaat. Vooral tegen de regel dat in een beknopte bijzin het
geïmpliceerde onderwerp moet overeenkomen met het onderwerp uit de hoofdzin,
wordt veel gezondigd. Hierdoor ontstaan zinnen als ‘Door luid te blaffen werd ik
door mijn hond gewekt.’
Een bloemlezing.
- Zijn plichtsgevoel en altijd opgeruimd karakter zullen voor ons een groot verlies
betekenen.
- Na een arbeidzaam leven met veel liefde en zorg voor ons allen geven wij met
droefheid kennis, dat....
God neemt vaak de grammaticale plaats van de overledene in, zoals blijkt uit de
volgende teksten:
- Tot onze diepe droefenis, maar met volledige overgave,
- Na een leven van zelfopofferende liefde
- Na een moedig gedragen lijden
- Na een kortstondige ziekte, gesterkt door het sacrament van de zieken
- Na een arbeidzaam leven in de leeftijd van 80 jaar
heeft God tot Zich genomen...
Overbekende fout:
- ‘Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij voor ons betekend heeft, is
heengegaan...’, waarin vergeten wordt het deel ‘delen wij mede dat’ of iets dergelijks.
Een heel moeilijke:
- Veel te vroeg en bedroefd om het gemis, maar dankbaar voor de jaren met ons
samen, laten wij weten dat F. is ingeslapen...
Voor zover mij bekend, kunnen kranten teksten van aangeboden advertenties niet
corrigeren op het punt van de taal. Daarom vraag ik me af of er niet enkele goede
standaardteksten in het ‘uitvaartwezen’ verspreid kunnen worden. Dat is dan wel
niet zo persoonlijk, maar ook nú lijken vele teksten toch al als twee druppels water
op elkaar.

Vraag en antwoord
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Vooropgeplaatste bepalingen
Redactie Onze Taal
Mevrouw Vollebregt-Steenkamp heeft onder meer kritiek op
(1) Na een leven vol zelfopofferende liefde heeft God tot zich genomen de heer
X.
Deze zin bericht volgens haar over het einde van Gods leven, wat overduidelijk
niet de bedoeling van de nabestaanden is geweest.
Deze kritiek is terecht. Frappant is echter dat veel taalgebruikers zinnen als (1) vaak
schrijven en er als lezer helemaal geen probleem in zien. Dat heeft twee oorzaken.
Ten eerste valt de officiële regel voor vooropgeplaatste bepalingen uiteen in enkele
ingewikkelde subregels. We bespreken die regels verderop. Ten tweede is ten minste
een van die subregels bij veel taalgebruikers niet verankerd in hun taalgevoel. Ruim
25 jaar geleden heeft de toenmalige redacteur Veering zijn best gedaan om de regels
zo helder en mild mogelijk weer te geven. Het volgende is grotendeels aan zijn
stukken ontleend.
Vooropgeplaatste bijwoordelijke bepalingen kunnen alleen op de activiteiten van
het onderwerp slaan. Daarom vinden veel taalgebruikers zin (1) onaanvaardbaar.
Anderen laten zich misschien makkelijker overtuigen door (2) In dronkenschap
foeterde Piet Henk uit.
In dit voorbeeld kàn Henk gewoonweg niet dronken zijn. Hij wordt ook niet
dronken als we de zin met een zware nadruk op dron of een andere afwijkende
intonatie uitspreken. Twee soorten bepalingen worden vaak vooropgeplaatst:
bijwoordelijke bepalingen en bepalingen van gesteldheid. Bijwoordelijke bepalingen
beginnen vaak met een voorzetsel (zoals in in (2)); ze geven extra informatie over
de handeling die door het werkwoord beschreven wordt. Omdat die handeling verricht
wordt door het onderwerp, ligt het voor de hand dat de bijwoordelijke bepaling met
dat onderwerp in verband gebracht wordt.
De bepaling van gesteldheid heeft vaak de vorm van een bijvoeglijk naamwoord
(dronken) of een deelwoordconstructie (dronken zijnde. Zo'n bepaling van gesteldheid
geeft informatie over een ander zinsdeel: het onderwerp of een voorwerp. Als de
bepaling van gesteldheid op het onderwerp betrekking heeft, kunnen we die zonder
problemen voorop plaatsen:
(3) Dronken reed Piet weg. Maar dat is voor veel taalgebruikers niet de enige
mogelijkheid. Zij vinden (4) en (5) eveneens aanvaardbaar, hoewel hier de bepalingen
van gesteldheid verbonden moeten worden met de voorwerpen Piet en uw brieven:
(4) Dronken leverde het werk Piet te veel problemen op.
(5) Ongefrankeerd aanvaardt de Raad van Arbeid uw brieven niet.
Zulke taalgebruikers vinden (6) dubbelzinnig:
(6) Dronken foeterde Piet Henk uit.
Strenge taalbeschrijvers keuren (4) en (5) af en menen dat in (6) alleen Piet voor
dronkenschap in aanmerking komt. Volgens anderen mag de bepa-
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ling alleen met een bijzondere intonatie aan andere zinsdelen dan het onderwerp
verbonden worden. De toestand is eigenlijk nog ingewikkelder, omdat het onderscheid
tussen bijwoordelijke bepaling en bepaling van gesteldheid soms erg subtiel is,
bijvoorbeeld in
(7) Opgewonden foeterde Piet Henk uit.
In (7) kan opgewonden bijwoordelijk gelezen worden ‘op een opgewonden manier’,
maar ook als bepaling van gesteldheid ‘opgewonden zijnde’. Kortom, wie zijn
bepalingen voorop plaatst, loopt veel risico. Heeft de bepaling betrekking op het
onderwerp, plaats haar dan gerust voorop. Laat dat in andere gevallen achterwege.

Kijk haar!
Ina Schermer - vakgroep taalkunde, Instituut voor Neerlandistiek,
Amsterdam
De lezers van Onze Taal die op de televisie het vrouwenprogramma Kijk haar! wel
eens hebben gezien, is het mogelijk opgevallen dat de woordcombinatie van die naam
nogal opmerkelijk is. Dat blijkt onmiddellijk als we deze imperatief vergelijken met
imperatieven als Kies haar of Volg haar. Naast die aansporingen staan zinnen als Ik
kies haar, Wij volgen haar, maar naast Kijk haar komt niet voor: Ik kijk haar of Wij
kijken haar. Daar komt nog bij dat we ook kunnen zeggen Kijk haar lachen, maar
niet Ik kijk haar lachen.

Kijken en zien
Wel zijn mogelijk Ik zie haar en Ik zie haar lachen. De imperatieven Zie haar en Zie
haar lachen komen ook wel voor, maar die klinken wat ouderwets, net als Zie eens
of er al gedekt is en Moeder gaat zien waar de kinderen blijven. We geven hier de
voorkeur aan kijken, en dat is begrijpelijk, want in al deze gevallen gaat het om een
bewust handelen, en dat is kijken meer dan zien. Als ons gezichtsvermogen in orde
is (en we niet slapen of bewusteloos zijn) nemen we visueel indrukken waar: we
zien, of we dat nu willen of niet. Kijken echter kunnen we naar believen doen of
laten. Overal waar we een doelbewust handelen willen noemen, blijken we kijken te
verkiezen boven zien, maar daarbij blijven de gebruiksmogelijkheden van zien
gehandhaafd, zodat Kijk haar wordt gezegd, waar we eigenlijk Kijk naar haar zouden
verwachten.
Zo'n ‘taakverdeling’ als tussen kijken en zien heeft zich bij de andere
waarnemingswerkwoorden niet voorgedaan: proeven, ruiken en voelen kunnen zowel
bewust uit te voeren handelingen noemen (Proef jij die soep eens, Ruik eens of die
vis wel vers is, Moet je die spierballen voelen!) als nietdoelgerichte waarnemingen
(Ik proef dat de vis vers is, Ik rook hoe fris het parfum geurde, We voelen de bijtende
kou). Voor bewust uitgevoerd proeven, ruiken en voelen hebben wij geen speciale
werkwoorden.
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Luisteren en horen
Bij horen ligt dat enigszins anders. Enerzijds klinken zinnen als Hoor eens of ze al
uitgepraat zijn, Moeder gaat horen wie er aan de deur is even ouderwets als de
vergelijkbare zinnen met zien. We verkiezen daar luisteren, dat net als kijken een
doelbewust handelen noemt. Anderzijds zijn imperatieven als Hoor hoe de wind door
de takken raast even gewoon als Luister hoe de wind door de takken raast. Bovendien
kunnen we hoor in Hoor haar lachen beslist niet vervangen door luister, en het
radioprogramma dat correspondeerde met het televisieprogramma Kijk haar! heette
dan ook niet Luister haar! maar Hoor haar!
In sommige gevallen verhouden horen en luisteren zich dus net zo tot elkaar als zien
en kijken, maar in andere gevallen niet. Tot die laatste gevallen behoort ook een
constructie die ontstaan is uit de imperatief, en waar Kijk zij lachen (met zij i.p.v.
haar) een voorbeeld van is. Er zijn maar drie werkwoorden die zo gebruikt kunnen
worden: kijken, laten en... horen! Niet luisteren: Luister zij lachen is net zo min
mogelijk als Luister haar lachen.

Asymmetrie
Zou er een verklaring te vinden zijn voor deze asymmetrie van kijken en luisteren,
zodat begrijpelijk wordt waarom zien zich verdergaand heeft laten ‘verdringen’ door
kijken dan horen door luisteren? Aan de betekenis van de werkwoorden lijkt het niet
te liggen: kijken en luisteren noemen een zelfde type bewust uit te voeren handelingen,
zien en horen beide waarnemingen waar geen bewust handelen aan te pas hoeft te
komen. Ook de syntactische mogelijkheden van kijken en luisteren zijn (net als die
van zien en horen) in hoge mate hetzelfde: beide werkwoorden kunnen bijvoorbeeld
gecombineerd worden met een voorzetselgroep die met naar begint, of met ernaar
gevolgd door een afhankelijke zin, en bij beide werkwoorden is dit ernaar dan
weglaatbaar: Ik keek/luisterde (ernaar) hoe de wind door de takken raasde. Er is
maar één opvallend verschil tussen kijken en luisteren: het aantal lettergrepen!

Krachtig dus kort
Luisteren heeft niet alleen een lettergreep meer dan kijken en horen, het heeft ook
meer lettergrepen dan alle andere (hulp)werkwoorden die gecombineerd kunnen
worden met een infinitief zonder te (en al dan niet een object). Behalve kijken en
horen zijn dat: laten, zien, voelen, (eventueel ruiken), zullen, willen, moeten, mogen,
kunnen, gaan, komen, leren, helpen, doen, blijven, vinden, weten, krijgen, hebben
en zijn. De imperatiefvorm van deze werkwoorden heeft dus één lettergreep, tegen
die van luisteren twee. Dit zou erop kunnen wijzen dat luister, dat als losse imperatief
natuurlijk gewoon voorkomt, samen met een infinitief te lang bevonden wordt, en
dat dat het opdringen van Luister haar lachen in plaats van Hoor haar lachen
tegengehouden heeft, en in samenhang daarmee ook dat van Luister haar in plaats
van Hoor haar. Dat Kijk haar (lachen) daarentegen wèl heeft kunnen doorzetten,
zou dan niet alleen te maken hebben met de geschikte betekenis van kijken, maar
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ook met het aantal lettergrepen. Kennelijk is de taalgebruiker hier geporteerd voor
een ‘krachtig, dus kort’.
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Wie a zegt...
W. Sterenborg
In het februari/maartnummer, op blz. 29, verdenkt de heer Van Dijk onze
spellingregelaars van inconsequentie, onder de titel A(g)gressie, voor logofielen een
woord om van te watertanden, net zo iets als een misdruk voor een filatelist. Kennis
van vreemde talen mag dan een geschikt hulpmiddel zijn bij het spellen van
leenwoorden, probaat is ze niet altijd. Aan geleende voorwerpen mankeert wel eens
iets; lenen we woorden, dan kunnen die ook verminkt zijn. Een mooi voorbeeld
hiervan is ons uitgeleende bolwerk, dat als boulevard terugkwam.
Ons agressie hebben we aan het Frans ontleend (agression); dat had het in 1468
overgenomen uit het ‘bas latin’ (middeleeuws, niet zuiver gesproken Latijn), waar
het slechts één g meer had: agressio. Nu was die verminking niet per se nodig vóór
de overname: het Spaans schrijft immers agresión, dat het in 1770 maakte van het
Latijnse aggressio; uit dezelfde bron hield het Russisch agressija over. De enkele g
treffen we verder aan in bijvoorbeeld het Hongaars, het Papiamentoe en het Esperanto.
Hiertegenover staan Engels en Zweeds, die beide aggression schrijven,
overgenomen uit... het Frans (agression). Dat het Italiaans aggressione gebruikt - zo
dicht bij de bron - behoeft niet te verbazen.
Vermeldenswaard is dat Niermeyers internationale lexicon van het Middellatijn
de vormen aggressor en aggressus met dubbele g bevat; het kerklatijn daarentegen
hanteert in de Vulgaat de oorspronkelijke d, blijkens de werkwoordsvorm adgrediar
in II Kon. 18:14, terwijl van de Romein Cicero de vorm adgressio bekend is.
Deze diversiteit overziende kunnen we de Spellingcommissie van destijds ermee
complimenteren dat zij in principe niet heeft ingegrepen in zulke gegroeide situaties.

Toevoeging en aanpassing
Terugblikkend kunnen we het wel betreuren dat degene die agressie in het Nederlands
introduceerde, niet meteen corrigerend opgetreden is door de Latijnse schrijfwijze
te gebruiken. Dat is bijvoorbeeld bij aggregaat wel gebeurd, al hadden de Fransen
ook dat al eeuwenlang beschikbaar met enkele g. Dat de Fransen in een leenwoord
ook wel eens een letter toevoegden, blijkt uit affaler, dat ze in 1610 van ons afhalen
maakten.
Zoals de heer Van Dijk al opmerkte, blijft het voorvoegsel ad- intact (additie,
advies, advertentie, advocaat, adhesie, adstructie, enz.) òf past het zich aan aan de
onmiddellijk volgende medeklinker (acclamatie, affront, agglutinatie, akkoord,
alliage, ammunitie, annonceren, applaus, arriveren, assimilatie, attenderen, enz.).
Dit ‘aanpassingsproces’ ging soms zover dat de d samensmolt, zoals in agressie. Van
Dijks vermoeden dat dit woord een unicum zou zijn, is onjuist; hetzelfde overkwam
immers de d in bijvoorbeeld: abonneren, adres, alinea, amortisatie, apart, aperceptie,
ascensie, aspirant, aval en avontuur.
In een tijd waarin de a in open eerste lettergreep (tabak, banaan, nationaal e.d.)
steeds minder als de klinker van ‘kaas’ en meer als die van ‘kas’ gaat luiden, dienen
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we voorzichtig te zijn bij de beoordeling van dergelijke leenwoorden. Het begin van
een woord als amanuensis is nagenoeg eensluidend met dat van ammunitie; in het
eerste woord heeft echter nooit een d gestaan. Zo hebben we meer woorden die de
indruk wekken hun d te hebben aangepast, hoewel ze er nooit een gehad hebben:
annalen, ammoniak, alloniem, akkad, agger, assatie, attila.
Het verdwijnen van de slotmedeklinker van een voorvoegsel is trouwens niet zo'n
zeldzaam verschijnsel. In enkele woorden met trans- ontbreekt ook de s daarvan:
transpireren, transcriptie, transept, transcedent. In comité missen we de m, die zich
gehandhaaft heeft in gecommitteerde.

Andere a's als voorvoegsel
Anders dan ad- gedraagt zich het voorvoegsel ab-: abbreviatie, abdicatie, abituriënt,
abnormaal, abortus, absurd. De enige afwijking is het optreden van een verbindings-s:
abs-, zoals in abstraheren, abstinentie. Deze -s- is uitgevallen in ons woord abces.
Naargelang de erop volgende klank gebruikt het Latijn ook a- in dezelfde functie
als ab-. Het door Van Dijk geleverde bewijs amoveren zegt niets, omdat wij het intact
uit het Latijn hebben overgenomen, waarin het evenmin een b heeft gekend. Van
Dijks conclusie dat een aan het Latijn ontleend woord dat begint met a- zonder d of
geassimileerde medeklinker, moet worden opgevat als ab..., en zeker nooit als ad...,
is dus ten onrechte getrokken.
Wie a zegt, kan overigens een heel andere a op het oog hebben: we gebruiken namelijk
nogal wat uit het Grieks afkomstige woorden met een voorgevoegde a die het
grondwoord ontkennend maakt, bijvoorbeeld atheïst (iemand die God loochent),
atoom (ondeelbaar (!) element), anoniem (naamloos), amnestie (vergeten van bedreven
kwaad). Volgt er op zo'n a een klinker, dan voegden de Grieken een n in: analfabeet,
anesthesie, anekdote, anomalie.
In dit verband mag een groep Franse ontleningen met een oorspronkelijk losstaande
à niet onvermeld blijven: alarm, adieu, afijn, apart, apropos e.d. Toch blijven er nog
veel met a beginnende leenwoorden over die buiten de genoemde categorieën vallen,
zoals: abrikoos, aceton, acuut, acoliet, amicaal, agave, album, akefietje, aquarium,
asperge (dat in het Grieks nog geen a had), aster, astrant, alpaca, algebra, enz. Deze
restgroep herbergt een aantal met het Arabische lidwoord al beginnende woorden.

NOS en spelling
L. Smit - Hoofddorp
Al geruime tijd erger ik mij groen en geel aan de ‘wan’spelling in de ondertiteling
bij het journaal. Oogst van de laatste tijd: skiëen, burgelijke stand, rechtelijk besluit,
Groot-Brittanië, zelfs onmiddelijk.
Voor onze jeugd lijkt mij dit alles een slecht voorbeeld. Mag ik de
eindverantwoordelijke Peter Brusse via Onze Taal vragen hier eens op te letten?
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Van Woord tot Woord
Macaber
Marlies Philippa
Het zijn macabere tijden. Op de televisie had BBC 2 in juli en augustus de serie ‘In
loving memory’, een vierdelige documentaire over doodgaan en het rouwproces, en
over begrafenisrituelen en dodenherdenkingen in Europa. In het Zaterdags Bijvoegsel
van de NRC schrijven deze zomer een aantal gerenommeerde scribenten over hun
eigen dood. Macaber!
Ik heb de NRC-bijlage van 18 juli eens wat nauwkeuriger bekeken. De opening:
een groot artikel over Aids-buddies. Eén van de redenen die zij hebben om met dit
werk te beginnen is fascinatie met de dood. Op pagina 6 schrijft Hermine de Graaf
over ‘Mijn dood’. De tombe waaronder haar buurman begraven zal worden, noemt
zij ‘macaber én wonderlijk mooi’. Het woord macaber komt ook nog voor op pagina
7, waar het gaat over moorden in het Londen van 1811. De begrafenisprocessie van
de vermoedelijke moordenaar was ‘bizar en macaber’.

Terug naar de bron
De betekenisomschrijving van macaber in Van Dale luidt als volgt: ‘ontleend aan,
behorend bij de sfeer van de dood, griezelig’. En natuurlijk staat er danse macabre
bij vermeld, de dodendans. De directe etymologie van macaber is heel eenvoudig;
wij hebben het woord met zijn verschillende betekenisnuances uit het Frans
overgenomen. Ook daar betekent het ‘dood-’ of ‘griezelig’. ‘Plaisanterie macabre’
is galgehumor. Als gewoon bijvoeglijk naamwoord bestaat het in het Frans pas sinds
1842. De uitdrukking ‘danse macabre’, waar het vandaan komt, is dan al enkele
eeuwen oud.

Danse macabre des femmes (1499).
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En zo komen we bij de diepere etymologie van macaber: wat is dit voor een woord
en hoe komt het Frans eraan? Dit blijkt een moeilijke kwestie te zijn. Er zijn vier
hypothesen. Ruud Spruit noemt er in zijn boek (p. 35) maar één. Hij stelt simpelweg
dat ‘danse macabre’ is ‘terug te voeren tot het Arabische woord maqábir voor
begraafplaats en de ook in Arabische landen bekende gewoonte van het dansen op
de graven’. Geen van de Arabieren en arabisten die ik ken, heeft ooit van deze
gewoonte gehoord. Maqábir klinkt dan wel als ons macaber, maar men moet zich
afvragen wanneer en waarom de Fransen het aan het Arabisch zouden hebben
ontleend.
In het oudere Frans spreekt men niet van macabre, maar van macabré: bijvoorbeeld
‘de Macabré la danse’ (1376) en ‘danse Macabré’ (15e eeuw). Sommigen denken
dat de dans van Hebreeuws-Syrische oorsprong is en dat hij in de Merovingische en
Karolingische tijd door Syriërs in Gallië is geïmporteerd. Uitgangspunt zou het
Syrische woord meqabrëy ‘doodgraver’ (ook het Arabische maqäbri betekent
‘doodgraver’) zijn. De Syrische christenen hadden commerciële centra en kerken in
de dalen van de Rhône, de Seine en de Garonne, te Marseille, Bordeaux, Orléans en
Parijs. Het probleem ligt in de chronologie. Er zijn lacunes van eeuwen: de
Westeuropese dodendans dateert uit de veertiende eeuw. De onwaarschijnlijkste
hypothese is die welke macaber herleidt uit de naam van Macarius de Alexandrijn,
een heremiet die in de Gouden Legende te maken heeft met de dodenwereld.

Van Judas tot kerkhof
Door velen wordt macabré in verband gebracht met macchabée, een woord dat in
het huidige Frans nog ‘lijk, kadaver’ kan betekenen. Judas de Makkabeeër wordt in
de twaalfde eeuw soms Judas Macabré genoemd. In 1453 gebruikt men chorea
Macchabeorum ‘makkabeeëndans’ in de zin van dodendans. Ook in de Nederlandse
literatuur vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw komt ‘maccabeusdans’ enkele
malen voor. Enklaar (p. 129- 130) vindt het evenwel onjuist om te concluderen dat
macabre van maccabeus afgeleid zou zijn. De naam Maccabeus in samenhang met
de dodendans wordt nu eens in het enkelvoud, dan weer in het meervoud gebruikt.
Bovendien is volgens hem de oorspronkelijke strekking - er is een verbinding met
twee bijbelse legenden over de Makkabeeën - heel anders dan die van de danse
macabre.
Keren we terug naar de eerste hypothese. Het woord macaber zou van Arabische
oorsprong zijn. Veel oriëntalisten geloven hier niet in. Toch opteren Enklaar (p.
127-128) en Rosenfeld (p. 121-122) voor deze verklaringswijze. Door de Arabische
Spanjaarden, de Moren, werd het woord maqábir gebruikt om een begraafplaats of
graven (maqábir is een meervoudsvorm) aan te duiden. Portugezen en
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Spanjaarden namen het van hen over. In het Portugees is het bewaard als al mocáver
‘kerkhof’, in Spaanse dialecten als macabes en almocaber. Ook de dodendans kende
men in Spanje, de dança mortal. Tijdens de Honderdjarige Oorlog was er in Castilië
van 1366 tot 1370 een troonstrijd aan de gang tussen koning Pedro de Wrede en zijn
bastaardbroer Enrique de Trastamare. Franse huurlingen mengden zich in de strijd.
Wellicht hebben deze soldaten in Spanje religieuze dansen gezien en hebben zij de
Arabische naam ervan overgebracht op soortgelijke riten in hun vaderland. Macabré
werd in Frankrijk meteen verkeerd opgevat. Men zag er een persoon in. Later zou
men dit onbegrepen woord op de klank af in verband hebben gebracht met een
vertrouwd begrip: maccabeus. Volksetymologie! Dus niet macabre uit maccabeus
verbasterd, maar maccabeus met macabre verward. Het blijven speculaties.
Laat mij eindigen met een vers van Jan van Doesborch uit de zestiende eeuw:
Tmoet al aen Machabeus dans (iedereen gaat dood).
Literatuur:
D. Th. Enklaar, De dodendans, Amsterdam 1950.
H. Rosenfeld, Der Mittelalterliche Totentanz, Münster/Koln 1954.
R. Spruit, De dood onder ogen, Houten 1986.

Verhaspeling van spreekwoorden en zegswijzen
Boudewijn Overduin, Ludo Gregoire - Overveen
Bijna iedere taalgebruiker wordt wel eens geconfronteerd met een al dan niet grappige
verhaspeling van een spreekwoord of zegswijze. Zo'n verhaspeling is niet alleen te
beschouwen als grammaticale incorrectheid, maar ook als een creatieve taalhandeling.
Dat bewijzen schrijvers als Marten Toonder of Kees van Kooten met hun bizarre
spreekwoordenmengsels. Zo laat Marten Toonder op de achterflap van een Groot
denkraam zeggen:
Als stil water zit men vol, zodat de gedachten opgekropt naar de lippen
wellen.
Deze uiting is waarschijnlijk een ingewikkelde verhaspeling van de volgende vier
uitdrukkingen:
-

stille waters, diepe gronden
vol van gedachten zijn
gedachten wellen op
het water komt aan (stijgt naar) de lippen.

In dit geval is het bizarre mengsel met opzet verzonnen en in een tekst gebruikt.
Dit stukje gaat over onbedoelde versprekingen als
- Daar kan ik geen garen van spinnen
- Dat viel in hele leuke aarde
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- Hij werd met een kluitje om de tuin geleid.
We willen deze onopzettelijke verhaspelingen nu eens niet bezien als fouten, als
incorrecte taaluitingen, maar als creatieve elementen in het taalverkeer.
Als je erop let, merk je hoe vaak verschillende uitdrukkingen - spreekwoorden en
zegswijzen - tot een nieuwe, tot dusver niet bestaande uitdrukking worden verhaspeld.
Heel opmerkelijk is daarbij dat de bedoelde boodschap bijna altijd ongestoord
overkomt, hoewel de verhaspeling de oorspronkelijke uitdrukking soms behoorlijk
kan havenen. Heel vaak wordt de fout zelfs niet door de zender of de ontvanger
opgemerkt. Hoe zijn deze vreemde verschijnselen te verklaren?

Eenheden
Spreekwoorden en zegswijzen - hier soms te zamen uitgedrukt in het begrip
uitdrukking - zijn als het ware afgeronde eenheden. Het lijkt erop alsof het brein een
uitdrukking als een soort kant-en-klaar-pakketje hanteert. Zo'n eenheid of
kant-en-klaar-pakketje heeft in principe een vaste syntactische structuur en een vaste
betekenis. Bij uitdrukkingen is de relatie tussen vorm en betekenis heel anders dan
bij andere groepen woorden. De zin
(1) Hij is in zijn bollentuin is geen vaste of staande uitdrukking en vormt dus een
gewone groep woorden. De betekenis van zin (1) wordt onder meer bepaald door de
relatie tussen onderwerp, gezegde en bepaling. Met zin (1) wordt duidelijk gemaakt:
- Hij bevindt zich ergens.
Onderdelen van zin (1) kunnen veranderd worden. Is kan bijvoorbeeld veranderd
worden in loopt:
(la) Hij loopt in zijn bollentuin. De betekenis verandert dan navenant. Zin (la)
betekent:
- Hij loopt ergens.
Ook het zinsdeel in zijn bollentuin kan bijvoorbeeld veranderd worden in in zijn
woestijn of in zijn voor zijn plannen helaas wat klein uitgevallen bollentuin.
Bij uitdrukkingen zijn deze parafrases niet mogelijk. In zin (2):
(2) Hij is in zijn knollentuin vormt is in zijn knollentuin een eenheid. Zin (2)
betekent:
- Hij is blij.
De eenheid is in zijn knollentuin staat voor is blij. De relatie tussen syntactische
structuur en betekenis is nu geheel anders. Om te beginnen kan de eenheid is in zijn
knollentuin nauwelijks veranderen. Alleen marginale veranderingen - bijvoorbeeld
een verandering in tijd of geslacht - zijn toegestaan:
(2a) Hij was in zijn knollentuin
(2b) Zij is in haar knollentuin.
Ook is het mogelijk uitbreidingen toe te voegen die corresponderen met de
figuurlijke betekenis:
(2c) Hij is erg in zijn knollentuin. Maar ongrammaticaal is:
(2d)* Hij loopt in zijn knollentuin althans in de lezing waarin is in zijn knollentuin
een uitdrukking vormt en staat voor is blij.
In zin (1) was er sprake van een werkwoordelijk gezegde en een bepaling van plaats
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- Iemand bevindt zich ergens.
In zin (2) is er sprake van een naamwoordelijk gezegde
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- Iemand is blij.
Dit blijkt onder meer uit het feit dat in zijn knollentuin dezelfde plaatsmogelijkheden
heeft als blij. In beide gevallen is bijvoorbeeld de volgende constructie onmogelijk:
- Hij zal daarover
* blij

]zijn.

* in zijn knollentuin

]zijn.

Wel is mogelijk
- Hij zal morgen in zijn bollentuin zijn
omdat in zijn bollentuin hier een bijwoordelijke bepaling van plaats is. Daarom
kan is in (2) ook niet straffeloos veranderd worden in loopt; dan kan immers alleen
de werkwoordelijke lezing begrepen worden. En omdat in zijn knollentuin staat voor
blij, kan deze bepaling ook niet veranderd worden in bijvoorbeeld bij zijn knollentuin.
Dan immers zou de zin een letterlijke, een werkwoordelijke lezing krijgen, die
omschreven kan worden als:
- iemand bevindt zich bij iets.
De relatie tussen (syntactische) vorm en betekenis is dus bij uitdrukkingen anders
dan bij andere groepen woorden. Uitdrukkingen vormen een eenheid, waarin slechts
marginale veranderingen als een verandering van tijd of geslacht zijn toegestaan. In
zin (2) vormde is in zijn knollentuin een eenheid, een beschermd gebied:
(2) Hij [is in zijn knollentuin]. In deze zin viel het onderwerp hij buiten dit
beschermde gebied. Variatie van het onderwerp is dus onbeperkt mogelijk:
(2e) Mijn tante [is in haar knollentuin].
Soms wordt ook het onderwerp van de zin bij de eenheid betrokken:
(3) [De moed zonk] hem [in de schoenen].
In zin (3) kunnen we het onderwerp dus niet straffeloos veranderen:
(3a)* Het bloed zonk hem in de schoenen.
Of de lezer corrigeert (3a) en construeert de goede uitdrukking, òf (3a) wordt niet
meer als een uitdrukking gevoeld. De ontvanger zal dan proberen de letterlijke
betekenis van (3a) te achterhalen.
Hierna gaan we alleen in op de gevallen waarin er sprake is van een bewuste of
onbewuste reconstructie van de figuurlijke betekenis.

Communicatie ongestoord
Op grond van de bovenstaande verklaring kunnen we duidelijk maken waarom
bijvoorbeeld zin (3a) weliswaar ongrammaticaal is, maar vrijwel altijd feilloos in de
betekenis van (3) geïnterpreteerd zal worden.
Laten we nog eens kijken naar de bijzondere verhouding tussen vorm en betekenis
van uitdrukkingen. Bij uitdrukkingen werd er een min of meer gefixeerde vorm
verbonden aan een vaste betekenis. Dat was bij gewone groepen woorden niet het
geval. De volgende zinnen verschillen immers duidelijk van vorm én betekenis:
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(4) Het bloed heeft hij in ieder geval getoond
(5) De moed heeft hij in ieder geval getoond.
Stel dat een zender (4) zegt, maar de betekenis van (5) wenst uit te drukken. De
zender kan er dan niet zonder meer van uitgaan dat de ontvanger op grond van de
gebruikte woorden de door de zender bedoelde betekenis kan afleiden. De ontvanger
zal dit hooguit op grond van de context of situatie kunnen doen. Bloed en moed vallen
hier ook niet binnen het beschermde gebied van een uitdrukking. Geheel anders is
de situatie wanneer zin (3a) geuit wordt. Omdat het bloed in (3a) binnen een bestaande
uitdrukking valt, voegt de hoorder of lezer het juiste woord moed toe. Hij kent immers
de correcte uitdrukking goed. De ontvanger vult als het ware het volgende frame
aan:
- (... zonk hem in de schoenen).
Juist omdat zo'n eenheid een gefixeerde structuur is, met een vaste vorm en
betekenis, behoeft het ontbreken van een woord de communicatie vrijwel nooit te
storen. Een voorwaarde daarbij is wel dat het gedeelte zonk hem in de schoenen een
of meer sleutelwoorden bevat, op grond waarvan de ontvanger de uitdrukking kan
achterhalen of afleiden. In het geval van (3a) zijn er ten minste twee sleutelwoorden
aanwezig: zonk en schoenen. Afgezien van de noodzaak van sleutelwoorden is het
bovendien van belang, dat de klank van het incorrecte woord in de verhaspeling niet
te veel afwijkt van de klank van het correcte woord. Vergelijk bijvoorbeeld:
- Er zit een angeltje onder het gras
- Er zit een stekeltje onder het gras.
Een taalgebruiker heeft een uitdrukking in zijn geheel tot zijn beschikking. Als
hij een of meer woorden van die uitdrukking hoort of leest, wordt daarmee de gehele
eenheid opgeroepen. Fouten kan hij zo ook heel gemakkelijk corrigeren.

Creatieve uitdrukkingen
Vaak echter kun je nauwelijks spreken van een bewuste correctie. Zoals we aan het
begin van dit stukje al zeiden, wordt de fout veelal nauwelijks waargenomen. De
gehavende uitdrukking wordt op grond van de kennis van de ontvanger in veel
gevallen als de correcte waargenomen! De taalgebruiker kan op grond van zijn
taalkennis incorrecte taalbouwsels niet alleen bewust repareren, hij kan zo'n reparatie
als het ware ook vóór zijn. Hij neemt alleen correcte bouwsels waar. Als er maar ten
minste één sleutelwoord voorhanden is dat de kennis van de ontvanger kan ‘triggeren’,
dan kunnen zelfs de vreemdste verhaspelingen het taalverkeer nauwelijks storen.
Gaat u maar eens na welke vreemde letterlijke betekenissen verhaspelingen kunnen
hebben, wanneer we geen kennis zouden hebben van de correcte vorm van de
oorspronkelijke eenheden en de bijbehorende betekenissen:
(7) Dat was de druppel die de deur dichtdeed
(8) Je kunt geen handen met ijzer breken
(9) Hij heeft er zich met een leien dakje vanaf gemaakt
(10) Daar komt de aap uit het gras
(11) Hij hoorde de bui al hangen
(12) Roeien met de ellebogen die je hebt
(13) Het schaamrood stond hem in de oren
(14) We moeten de kogel niet eerder verdelen voordat-ie geschoten is.
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Het laatste voorbeeld is wel heel fraai.
In ons volgende artikeltje over verhaspeling van uitdrukkingen willen we vooral
kijken naar het creatieve aspect van deze verhaspelingen. Op welke manier komen
ze tot stand en in welke groepen zijn ze in te delen? Voegen zenders, bedoeld of
onbedoeld, door middel van de verhaspeling ook betekenis toe aan de oorspronkelijke,
correcte uitdrukking?
Komt u leuke verhaspelingen tegen, stuurt u ze ons dan even toe? Ze kunnen niet
alleen onze verzameling rijker maken, maar ook onze analyses ten goede komen.
Een voorwaarde die wij aan onze verzameling verhaspelingen stellen, is dat ze ook
daadwerkelijk in het taalverkeer gebruikt zijn en dat ze niet opzettelijk zijn
geconstrueerd.

Stelling
Een van de belangrijkste opgaven van het taalsociologische onderzoek in Friesland
is het in kaart brengen van de omvang van het verschijnsel dat Friestalige en in
overwegend Friestalige gebieden wonende ouders hun kinderen in het Nederlands
opvoeden.
Proefschrift van dr. O. Vries, Rijksuniversiteit Groningen, december 1986.

Omstellen
Jo Daan - Barchem
In het Nederlands zou een woord omstèllen voorkomen, met de betekenis ‘voorzichtig
zijn met iets of iemand’. Het voorbeeld dat ter toelichting werd gegeven, luidde aldus:
Hij heeft al zo veel meegemaakt; hij moet wat omstéld worden.
Degeen die me dit woord voorlegde, had het opgezocht in enkele Nederlandse
woordenboeken, maar het niet gevonden. Hij vroeg nu aan mij of ik het kende en of
ik ernaar wilde zoeken. Het bleek me dat ook het WNT dit woord, met de klemtoon
op de stamlettergreep, niet gaf. En ik kan me niet herinneren dat ik dit woord ooit
heb gehoord, laat staan gebruikt. Mijn vraag aan de lezers van Onze Taal is nu: Wie
kent het in deze betekenis? Waar zou het vandaan kunnen komen? Is het misschien
regionaal of is het een woord-voor-woordvertaling uit het Engels? Moeten we het
als Nederlandse standaardtaal aanvaarden?
Ik ben nieuwsgierig naar uw mening.

Contributie 1988
Bestuur Genootschap Onze Taal
In de algemene ledenvergadering die 17 juni jl. werd gehouden (zie het verslag op
blz. 125 van het septembernummer) is besloten de contributie per 1 januari 1988 te
verhogen. Per die datum wordt de contributie voor de leden in Nederland, België,
Suriname en op de Nederlandse Antillen f 25,- per jaar, voor leden woonachtig in
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overige landen f 35,- per jaar. Voor CJP-ers en leden van de Vereniging Algemeen
Nederlands zal de contributie f 19,- per jaar gaan bedragen.

Collectieve abonnementen
Al jaren maken bedrijven, overheidsinstanties en andere instellingen van de
gelegenheid gebruik om voor hun werknemers een collectief abonnement af te sluiten.
Een collectief abonnement is mogelijk vanaf vijf abonnementen die naar één adres
kunnen worden gezonden. Het eerste abonnement kost met ingang van 1 januari
aanstaande f 80,- per jaar en alle volgende abonnementen f 9,50 per jaar.

Acceptgiro
Begin december worden de acceptgiro's voor de contributie voor 1988 verzonden.
Vriendelijk doch dringend wordt u verzocht deze acceptgiro snel af te
handelen. Uw medewerking bespaart de mensen op het secretariaat van het
genootschap veel werk. En het is zo'n kleine moeite: even uw handtekening zetten
en de acceptgiro op de post doen of aan uw bank toezenden. Het bestuur rekent op
uw medewerking!

Opzeggen
Het zijn er ieder jaar gelukkig niet zoveel en het bestuur hoopt dat het aantal opzeggers
steeds minder zal worden. Dat is ook wel zo, maar er blijven natuurlijk altijd leden
die om uiteenlopende redenen hun lidmaatschap toch willen/moeten beëindigen. Als
dat onverhoopt met u het geval is, hoopt het bestuur dat u voor 1 december aanstaande
het secretariaat meldt dat u uw lidmaatschap in 1988 niet wenst te continueren. Dan
kan met uw wens tijdig rekening worden gehouden, krijgt u geen acceptgiro voor
1988, en worden u geen ongevraagde afleveringen van de volgende jaargang
toegezonden. Als de opzeggers zich aan de opzegtermijn houden, dan bespaart dat
het secretariaat ook veel tijd.
Het bestuur hoopt, vanzelfsprekend, dat u uw steun aan het genootschap zult blijven
geven. Ook na de noodzakelijke verhoging is de contributie voor het gebodene
uitzonderlijk laag.
- leden: f 25,- leden buitenland:

f 35,-

- abonnementen via VAN, CJP en PTT:

f 19,-

- bedrijfsabonnementen 1e exemplaar: volgende exemplaren
- los nummer:

f 4,50
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f 80,- f 9,50

Opbergen van Onze Taal
Bestuur Genootschap Onze Taal
Het genootschap heeft cassettes laten maken, met de opdruk Onze Taal, waarin
minstens zes jaargangen van Onze Taal kunnen worden opgeborgen. Na een nummer
van Onze Taal gelezen te hebben, kunt u de aflevering zo in de cassette plaatsen.

Cassette thuisgestuurd
Als u f 10,90 overmaakt op gironummer 42 659 02, dan levert het secretariaat de
cassette via de post zonder verdere kosten bij u thuis af. We hopen hiermee bij veel
leden in een behoefte te voorzien.
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Opnieuw Troonrede
P. Smulders en W. Sterenborg - Taaladviesdienst Onze Taal
Is u als taalliefhebber iets opgevallen aan de Troonrede van 1987 in vergelijking met
Troonredes uit voorafgaande jaren? Sommigen van u hebben het wellicht in de eerste
helft van september via radio of dagblad vernomen. Voor de anderen is het nog
nieuws: de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal is intensief betrokken
geweest bij de bewaking van de taalkundige kwaliteit van de Troonrede.

Op blz. 126 van het septembernummer schreven wij over ons aanbod om te helpen
bij het taalkundig verbeteren van de Troonrede. Het genootschap bood in juni zijn
diensten aan bij de regering. Deze wees aanvankelijk het aanbod af op grond van
tijdgebrek en geheimhouding. In tweede instantie kwam men terug op onze
aanbieding: de Taaladviesdienst werd gevraagd voor advies in de twee weken voor
Prinsjesdag. Twee medewerkers van de Taaladviesdienst hebben de
Troonrede-in-wording in verschillende fasen taalkundig bekritiseerd en begeleid.
Minister-president Lubbers toonde zich daarbij een uiterst taalgevoelig man die
ontvankelijk was voor alle opmerkingen over juist taalgebruik. Als resultaat stonden
dit jaar - behoudens drukfouten van de Staatsdrukkerij - de komma's wel op de goede
plaats, waren de zinnen korter, de zinsconstructies makkelijker, was de spelling
correct en het aantal moeilijke woorden geringer. De politieke strekking en de
noodzakelijk geachte politieke formuleringen bleven natuurlijk buiten het bereik van
de taaladviseurs. Klachten dáárover dient u niet aan het genootschap te adresseren.
De prettige sfeer waarin onze bemoeienissen werden getolereerd, geeft ons de indruk
dat een herhaling van het karwei zeker tot de mogelijkheden behoort.
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Cartoon uit het Brabants Dagblad van 16 sept. 1987.
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[Korte berichten]
□□□□□□□□

PCUdB
■ Tig lassers is niet wat het lijkt. ■ Sterker nog: zij die menen dat tig lassers nergens
naar lijkt, hebben ongelijk. ■ Toegegeven, eigenlijk zou men tig-lassers moeten
schrijven. Maar ook dan ontstaat er een term die in de laswereld perfect herkenbaar
is als afkorting voor tungsten-inert-gas-lassers. ■ Wellicht bekruipt u nu het akelige
gevoel dat per abuis in plaats van uw lijfblad een u wezensvreemde periodiek in uw
brievenbus is geworpen. Laat mij echter even uw memorie opfrissen. In het
juni-nummer maakte ik wat ridiculiserende opmerkingen over een advertentietekst
waarin om bovenstaande tig lassers werd gevraagd. ■ Vijf lezers verzekerden mij
per haast kerende post dat tig in dezen niet was wat het leek maar een algemeen
aanvaarde afkorting voor een ongetwijfeld befaamd lasprocédé, als boven omschreven.
■ Onder deze lezers bevond zich W. Rijnveld, die ietwat ironisch opmerkt dat Onze
Taal beter een dagblad kan worden als dit soort aanvaard jargon ook onder de
jurisdictie van uw lijfblad zou gaan vallen. ■ Het zij zo, maar u weet wat ik ben, of
liever wat ik niet ben: geen rechter, geen advocaat, geen aanklager, doch eerder een
redelijk ontregelde griffier die van tijd tot tijd het recht in eigen hand neemt en voor
wie bij voorbaat elk woord en elke taalconstructie vogelvrij is en in ieder geval
verdacht. ■ Dat heb ik u al, ik zou bijna zeggen, wel tig keer verteld. Niettemin, ik
kom er niet onderuit om tig in het laswezen van rechtsvervolging te ontslaan, zelfs
al ben ik tot die handeling niet eens bevoegd (zie boven). ■ En nu een nog oudere
koe uit de sloot: tig nummers geleden wees de heer P. Thijssen mij op de uitdrukking
toch-economie. Daar kon ik toen weinig mee doen, omdat de context waarin dit
woord was geplaatst in de mij toegezonden versie ontbrak. Die context is mij nu door
de heer Thijssen aangeleverd en wat blijkt? ■ Toch-economie wordt omschreven
als een type huishoudkunde waarbij je bij voorkeur spullen gebruikt die je nu toch
eenmaal hebt, ongeacht of ze economisch rendabel zijn. Zo zou tochschrijverij een
soort van journalistiek zijn waar je een woord als aangeleverd laat staan omdat het
toch al op papier staat. ■ Ongetwijfeld moet ik erkentelijk zijn voor deze opheldering,
en toch kan ik een licht gevoel van teleurstelling niet onderdrukken. ■ Het woord
zag er buiten deze context zoveel raadselachtiger en intrigerender uit. ■ ‘Nu ik u
toch aan de lijn heb’, zo vervolgt de heer Thijssen om vervolgens zijn
ergernis/vermaak te uiten over het afbreken van woorden op het journaal voor doven
en slechthorenden. ■ Hij wil best een eind meegaan in de visie van de redactie van
dit journaal - de visie dat gehandicap-ten erbij gebaat zijn om een hand-reiking te
krijgen bij het ge-compliceerde proces van woord-her-ken-ning, maar de schrijfwijze
die wederrechtelijke bezits-vervreemding als dief-stallen noteert, schiet hem in het
verkeerde keelgat. ■ Akkoord, taalkundig misschien minder juist, maar zouden, van
de andere kant bekeken, dief-stallen geen soelaas kunnen bieden in deze tijd van
extreem cellentekort? ■ Is het typisch zuidelijk dan wel een meer algemeen verspreide
pestilentie dat tegenwoordig zoveel het lidwoord de wordt gebruikt voor eigennamen
als V&D? Een vraag van E.E. van Winkel. ■ Ik ben de regel nergens als zodanig
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tegengekomen, maar het lijkt mij dat in principe namen van instellingen en bedrijven
die naar persoonsnamen verwijzen geen lidwoord bij zich dulden; zoiets zal het wel
zijn. Van deze regel wordt nogal wat afgeweken, vooral als de ‘naam achter de naam’
niet meer als zodanig wordt herkend. Maar waar, hoe frequent, waarom, sinds
wanneer? Ik zou het niet weten. ■ In elk geval ga ik niet mee in zijn opvatting dat
je iets in Panorama en niet in de Panorama leest. Zijn argument dat niemand het
heeft over De Onze Taal lijkt mij geen hout te snijden: in het Nederlands komt nu
eenmaal geen lidwoord voor het bijvoeglijk gebruikte bezittelijk voornaamwoord
voor, behalve dan natuurlijk weer als je spreekt over de Onze Taal Liefhebbende
Lezers. ■ Zoals u ziet, er valt aan alle kanten nog veel onderzoek te verrichten, en
het zal lang duren voordat uw gewetensvolle taalgriffier op zijn lauweren kan rusten.
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Taalgebruiksonderzoek en het medisch gesprek
M.M.H. Bax en W. Vuijk - Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit
Groningen
Vorig jaar werd bij het tentamen psychologie voor eerstejaarsstudenten in de
Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen de vraag gesteld ‘Wat is het
moeilijkste onderdeel van het medische gesprek?’ Goed gerekend werd het antwoord
‘De anamnese’ (het verhaal over de voorgeschiedenis van iemands ziekte). Op het
anamneseonderdeel en de moeilijkheid ervan komen we aanstonds terug; eerst staan
we even stil bij het ogenschijnlijk merkwaardige feit dat artsen-in-opleiding ‘les
krijgen’ - zowel praktisch als theoretisch - in het voeren van gesprekken met patiënten.
Is het voeren van dit soort gesprekken dan zo moeilijk? En leidt het onderwijs in de
gespreksvoering tot verbetering van de communicatie tussen artsen en patiënten?
Het lijkt erop dat de eerste vraag bevestigend beantwoord moet worden; in ieder
geval bestaat er zowel bij artsen als bij patiënten de nodige onvrede over zulke
gesprekken. Patiënten hebben na afloop van een medisch consult vaak het gevoel
dat hun probleem niet in alle opzichten uit de verf gekomen is, dat ze hun klacht niet
voldoende duidelijk hebben kunnen verwoorden, of dat de arts geen oor heeft gehad
voor aspecten van de klacht, die ze zelf juist belangrijk vinden. Maar ook artsen
hebben veelal twijfels over de geslaagdheid van het gesprek. Kennelijk doet het
voeren van een effectief arts-patiënt-gesprek (A-P) een groter beroep op de
mondelinge taalvaardigheid van de betrokkenen dan alledaagse gesprekken. Het ligt
daarom voor de hand om vanuit het vak Taalbeheersing de communicatieproblemen
in A-P-gesprekken nader te bestuderen om te bezien welke aanwijzingen gegeven
kunnen worden om de gespreksvoering te verbeteren.

Moeilijke gespreksfase
Wat bij de A-P-gesprekken direct opvalt, is dat het communicatieproces sterk
gefaseerd is en dat elke fase haar eigen doelstellingen kent.
Normaal gesproken begint het gesprek, na het ‘begroetingsritueel’, met de al eerder
genoemde anamnese, waarbij de arts (A) gegevens wil verkrijgen om een diagnose
te stellen. Na de anamnese volgt eventueel een lichamelijk onderzoek, waarin de
diagnosehypothese bevestigd kan worden. Dan volgt er een ‘prescriptieve fase’
waarin A op grond van zijn medische kundigheid adviseert of voorschrijft wat er
verder moet gebeuren.
Uit onderzoek is gebleken dat de meeste communicatieproblemen zich voordoen
tijdens de anamnese. Daarom gaan we hier nader in op de details van deze
gespreksfase.
Tijdens de anamnese staat informatieverschaffing door de patiënt (P) over zijn of
haar probleem centraal. A stuurt die gespreksfase sterk door het stellen van vragen.
In beginsel liggen de ‘onderwerpen’ van een anamnese op voorhand vast: desgevraagd
of op eigen initiatief geeft P informatie over een beperkte reeks van ‘klachtaspecten’,
te weten locatie, aard van het verschijnsel, pijn, duur, ernst, omstandigheden
waaronder de klacht zich voordoet, en consequenties van de klacht voor de praktijk
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van het normale dagelijks leven. Vastgesteld is dat P en A het beiden belangrijk
vinden deze klachtenaspecten aan de orde te stellen. Wanneer we nu bedenken dat
artsen hierbij heel weinig gebruik maken van (voor P moeilijk te begrijpen) medisch
jargon, dan is er weinig reden om aan te nemen dat de anamnesethema's of de talige
vorm ervan aanleiding geven tot de bedoelde communicatieproblemen tussen A en
P. Toch willen we betogen dat de vermeende moeilijkheid van de anamnese
samenhangt met een taalgebruikersprobleem.
Daartoe is het nuttig een letterlijk geciteerd fragment van een A-P-gesprek eens
nader te bezien. (De punt is in dit fragment het teken voor een korte pauze.)
A: wat kan ik voor u doen?
P: nou ik kom voor m'n maag . 't wordt steeds gekker!
A: ja . wat is er aan de hand?
P: 's ochtends als ik-opsta . dan voel ik me al zó beroerd . ik moet wel 'n half uur
gaan zitten gewoon eh om wat bij te komen . ik zou echt niet weten waar 't zit . of 't
m'n maag is of m'n buik
A: wat bedoelt u met ‘beroerd voelen’ . dat is wel een beetje vaag hè . 'n beetje
misselijk?
P: ja . nou niet echt misselijk . dat ik moet overgeven of zo . echt krampen A:
kramp . in de buik hè
P: maag buik 't zit overal . soms in me rug zelfs
A: ja
P: eh als ik op m'n maag druk doet 't zo verrekte zeer
A: goed . zal ik 'ns kijken?
In dit fragment valt op dat P eigenlijk twee ‘soorten’ informatie geeft: enerzijds meldt
hij een objectieve klacht. Daarnaast verschaft hij ook meer subjectieve informatie
over hoe hij de klacht ervaart: hij geeft aan dat het zijns inziens ‘steeds gekker’ wordt,
dat hij zich ‘beroerd voelt’, dat hij zich toch wel zorgen maakt over de verschijnselen.
A nu reageert uitsluitend op de objectieve gegevens. Zijn vraagstelling is primair
gericht op het verkrijgen van een helder zicht op de lichamelijke aandoeningen. Deze
immers zijn relevant in het kader van het stellen van een diagnose.

Selectief luisteren
Wat in het gespreksfragment gebeurt, is beslist niet uniek. Zoals de praktijk uitwijst,
vormt de wijze waarop artsen tijdens een consult meestal omgaan met subjectieve,
expressieve informatie van patiënten, een van de problemen van A-P-communicatie.
Voor een belangrijk deel vallen deze problemen te herleiden tot het uiteenlopen
van verwachtingen over de communicatie bij A en P, onder andere over de rol die
expressieve informatie van P bij de klachtpresentatie dient te spelen. Waar A tijdens
de anamnese vooral oor voor heeft, zijn de feitelijke gegevens over het ‘geval’ dat
hem of haar wordt voorgelegd: doel van deze fase is immers in die ‘harde’ gegevens
aanknopingspunten te vinden voor een diagnostische hypothese. Informatie over hoe
P denkt of voelt over zijn
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geval, over hoe hij zijn ziek-zijn beleeft, is in dezen voor veel artsen minder relevant.
Anderzijds geldt veelal dat patiënten hun klacht juist naar voren brengen in een
‘omkadering’ van gevoelens, zorgen, angsten, ervaringen. Dit lijkt niet uitsluitend
plaats te vinden om ‘lucht te geven’ aan gevoelens en emoties, maar ook of vooral
om op deze expressieve informatie een passende reactie te ontvangen van A als
deskundige.
Op dit punt doet zich een principiële vraag voor: Hebben de problemen tussen A en
P niet uitsluitend te maken met de taakopvatting van de arts? A's professionele
houding als gesprekspartner heeft dan wellicht een negatief effect op de communicatie,
maar er is niet direct sprake van een probleem op het niveau van de hantering van
taal. Toch zou een dergelijke conclusie voorbarig zijn. In de handboeken over
gespreksvoering, die artsen tegenwoordig tijdens hun studie bestuderen, wordt aan
het belang van het 'inspelen' op de belevingswereld van P veel aandacht besteed.
Maar wat in dat verband eveneens opvalt, is dat de kwestie rond P's subjectiviteit
alleen in algemene termen wordt gepresenteerd, eerder als iets waar A op moet letten,
dan als een taal(beheersings)probleem.

Nauwelijks wordt uiteengezet hoe hij moet reageren op P's houding- en
emotie-expressie. Wie vanuit een taalbeheersingsperspectief kennis neemt van de
aanwijzingen die artsen ontvangen over correct taalgedrag in verband met P's
klachtbeleving, moet vaststellen dat deze weinig ‘to the point’ zijn. Zo beperken
handboeken zich meestal tot globale richtlijnen in de trant van ‘Geef P de ruimte’,
‘Vertoon meer affectief gedrag’ of ‘Herhaal de expressieve informatie’.
Taalbeheersingsonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat met zulke vrijblijvende
gedragssuggesties nauwelijks te werken valt. Maar wat nog meer opvalt, is dat de
bedoelde handboeken en programma's bij hun aanwijzingen ten behoeve van A
eigenlijk nooit een punt maken van de interpretatie van P's uitdrukking van gevoelens
en emoties - stilzwijgend uitgangspunt is kennelijk dat A nooit moeite zal hebben
met het begrijpen van P's expressieve taalgebruik.

Subjectieve informatie
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Dat een correcte interpretatie van wat P zegt niet altijd zo eenvoudig is, kan wellicht
blijken uit ons tweede fragment.
Al: hoe is 't met u
Pl: nou niet zo eh lekker . ik heb vanaf zaterdag heb ik al zo spierpijn hè . ik word
er helemaal kribbig van
A2: goed . doen we wat an
P2: ja? ik kan 's nachts niet liggen van de pijn
A3: en overdag?
P3: ja als ik maar in beweging ben dan gaat het wel maar zo gauw als ik stil ga
zitten en ga liggen . 't is hopeloos
A4: heeft u kou gevat de laatste tijd?
P4: nou dokter ik zal je eerlijk vertellen ik heb het al jaren
A5: ja
P5: (...) dus het schijnt zo puur en puur vast te zitten
A6: ja je hebt mensen die hebben het elke winter
P6: ja
A7: en 's zomers nooit hè maar
P7: 's zomers heb ik het niet zo erg als 's winters dat moet ik eerlijk zeggen
AS: ja (schrijft recept)
P8: en nou van de week ook . ik kwam van m'n bed en m'n hele borsten deden er
zeer van . en m'n nek
A9: goed . u krijgt wat tabletjes
Wat allereerst opvalt, is dat P in dit fragment nauwelijks expliciet haar gevoelens
toelicht (zoals de patiënt in het eerste fragment). Het is typerend voor de P in het
hierboven staande fragment, dat zij de subjectieve informatie als het ware ‘inbedt’
in de zakelijke beschrijving van haar klacht. De formulering al zo spierpijn hè (P1)
levert hiervan een goed voorbeeld: centraal staat weliswaar de feitelijke mededeling
dat ze spierpijn heeft, maar de precieze verwoording wijst ook op haar beleving van
die klacht; de gekozen formulering met al, zo, en hè valt te interpreteren als een
expressief ‘betrokkenheidssignaal’.
Wanneer we de gehele eerste beurt van P bekijken, stellen we vast dat P haar klacht
op emotionele wijze naar voren brengt. We stellen ook vast dat A met A2 hieraan
volledig voorbijgaat. Dat P dat ook zo ziet, blijkt uit haar reactie in P2: hoewel P2
feitelijk niet bijdraagt tot de objectieve gegevens, versterkt die uiting wel het
belevingsaspect. A3 is een mooi voorbeeld van de gerichtheid van artsen op het
zakelijk-objectieve: hij gaat niet in op de emotionele strekking van P2, maar
interpreteert die uiting als zakelijk bedoeld.
Het veronachtzamen van expressieve informatie zien we ook in A4: die vraagstelling
doet geen recht aan de direct voorafgaande emotie-expressie van P ('t is hopeloos).
In PS zien we opnieuw hoe patiënten hun klachtbeleving kunnen inbedden in de
beschrijving van de feiten: de formulering zo puur en puur vast te zitten geeft indirect
zicht op het feit dat P zich zorgen maakt; daarop wijzen het expressieve gebruik van
zo en de herhalings-constructie, alsmede de keuze van het woord puur: P had
natuurlijk ook gewoonweg kunnen zeggen ‘dat het vastzit...’. Met A8 is de anamnese
eigenlijk afgelopen; kennelijk weet A nu voldoende, want met het schrijven van een
recept begint hij aan de prescriptieve fase. Niettemin zien we in P8 dat P voortgaat
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op de weg van het communiceren van het belevingsaspect. Dit wijst erop dat zij er
behoefte aan heeft dat A ook ingaat op deze subjectieve kant van de zaak, hetgeen
blijkens A9 wederom niet gebeurt.

Praktische adviezen
In de gespreksfragmenten zien we een gedragswijze van A (het negeren van
expressieve betekenisaspecten van het taalgebruik van P) geïllustreerd die min of
meer ‘typisch’ is voor A-P-communicatie. Grofweg komt onze opvatting erop neer
dat deze gedragswijze uit twee zelfstandige oorzaken herleidbaar is: A's professionele
gerichtheid op de medisch-technische ge-
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gevens én de ‘interpretatieve moeite’ die houding- of gevoelsexpressie soms kan
vergen. Zoals eerder gezegd, hebben zaken in verband met A's taakopvatting geen
directe relatie met Taalbeheersing. De interpretatieproblematiek echter levert wèl
een aandachtspunt op dat vanuit de Taalbeheersing verhelderd kan worden. De
bevindingen van het taalbeheersingsonderzoek van arts-patiënt-communicatie
verdienen het dan ook ‘vertaald’ te worden in het praktische bestek van het
gespreksvaardigheidsonderwijs van toekomstige artsen. Immers, wanneer artsen een
nauwkeurig beeld hebben van de taalvormen waarmee houdingen en gevoelens
worden gecommuniceerd, zijn ze beter in staat op een juiste wijze te reageren op
expressieve informatie.
Het lijken misschien allemaal kleinigheden, de zaken waarop we hier hebben willen
wijzen. Toch gaat het om een aspect van communicatie dat in direct verband staat
met de geslaagdheid van het A-P-gesprek. Indien A namelijk in voldoende mate
ingaat op de beleving van P, zal P meer tevreden zijn over het verloop van het consult.
Medisch-sociologen hebben vastgesteld dat de tevredenheid over het gesprek met A
nauw samenhangt met de mate waarin P geneigd is medische voorschriften en
adviezen van A in de praktijk op te volgen.
Zo gezien is het inspelen op P's belevingswereld niet alleen ‘aardig’, maar ook in
‘bedrijfsmatig’ opzicht op zijn plaats: de opvolging van A's richtlijnen zal immers
de genezing kunnen bevorderen. En dat is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling van
deze vorm van taalverkeer...

Reacties
Foute samentrekking?
Dr. G.E. Booij - hoogleraar Algemene Taalwetenschap, Vrije Universiteit
Amsterdam
In Onze Taal van september 1987 bestempelt de redactie in de rubriek Vraag en
antwoord samentrekkingen als sociale en organisatiepsychologie als fout. De
onjuistheid van dit type samentrekking zou gelegen zijn in het verschil in verhouding
tussen sociale en organisatie ten opzichte van psychologie: sociale is een bijvoeglijke
bepaling, terwijl organisatie het eerste lid is van een samenstelling met psychologie
als tweede lid. Het foute van dit soort samentrekking wordt door de redactie nog
verder geïllustreerd met de volgende twee zinnen die voorzien zijn van een
ongrammaticaliteits-asterisk:
(1) * De regen valt op rechtvaardige en onmensen
(2) * Piet bestudeerde de oer- en de Nederlandse taal.
Het is echter de vraag of zo'n radicale afwijzing van deze constructie wel terecht is.
Dit type samentrekking komt veel voor in schriftelijk taalgebruik, en zonder dat het,
althans bij mij, als ongrammaticaal overkomt. Ook in mondeling taalgebruik heb ik
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het regelmatig aangetroffen. In mijn artikel ‘Conjunctiereductie in gelede woorden,
een terreinverkenning’, Spektator 13 (1983-84), blz.3-19, kan men vele voorbeelden
vinden. Zo vind ik de volgende - door mij of anderen in schriftelijk taalgebruik
aangetroffen - gevallen van samentrekking heel normaal Nederlands:
(3)
a Amerikaanse en Papoeatalen
b het basis- en voortgezet onderwijs
c de wereld- en Europese kampioen
d dat heeft niet tot moeilijk-, laat staan tot onoplosbare problemen
geleid
e oorlogs- en andere rampen
f of het oude kaas was, of jonge, of komijne-

Dat dit soort taalgebruik heel normaal kan zijn, volgt uit het feit dat het Nederlands
een - op onafhankelijke gronden aan te nemen - regel heeft die inhoudt dat men van
twee identieke fonologische woorden er een mag weglaten onder nader te specificeren
condities (die uitgewerkt worden in het hierboven genoemde Spektator-artikel). Dit
begrip ‘fonologisch woord’ vereist uiteraard enige toelichting. De gedachte is dat
ieder woord in grammaticale zin ook één fonologisch woord is, behalve
samenstellingen, waarin ieder lid een afzonderlijk fonologisch woord vormt. Bij
samenstellingen geldt dat ieder van de delen een zelfstandig domein van
lettergreepverdeling is, getuige minimale paren als lood-spet versus loods-pet: als
deze woorden in hun geheel één domein van lettergreepverdeling zouden vormen,
zou het verschil tussen beide woorden niet hoorbaar gemaakt kunnen worden. Ook
in bepaalde typen afgeleide woorden zoals woorden op -baar, -achtig, -schap, -ling
en -heid vormen de achtervoegsels (suffixen) een apart fonologisch woord. Dat
bijvoorbeeld roodachtig, in tegenstelling tot rodig, uit twee fonologische woorden
bestaat, blijkt opnieuw uit de lettergreepverdeling, die het fonologisch woord als
domein heeft: rood-ach-tig, niet * roo-dach-tig, vergelijk rodig. De volgende
voorbeelden illustreren samentrekking bij dit soort gelede woorden:
(4)
a land- en tuinbouw
b wis- en natuurkunde
c zwanger- en moederschap
d storm- en regenachtig
e zicht- en tastbare lichamen
f vier- of vijflingen

Deze regel van samentrekking is dus geen syntactisch-morfologisch, maar een
fonologisch geconditioneerde regel. Dit blijkt ook overduidelijk uit samentrekkingen
als de volgende:
(5)
a rede- en taalkundige ontleding
b gemak- en genotzuchtig
c binnen- en buitenlandse politiek.

In (5c) bijvoorbeeld hebben binnen en buiten geen structurele relatie tot landse.
Immers, de morfologische
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structuur van bijvoorbeeld binnenlandse is [[[binnen][land]]se], waar in landse geen
samenstellend element (constituent) is. Met andere woorden: de door de redactie
geïmpliceerde conditie op samentrekking ‘gelijkheid van relatie van de betrokken
woorden tot hun (identieke) hoofd’ kan hier niet toegepast worden, omdat er helemaal
geen relatie is. Omdat binnenlandse bestaat uit de twee fonologische woorden binnen
en landse, kan het tweede onder identiteit met een tweede fonologisch woord landse
worden weggelaten.
Welnu, deze regel voorspelt dat ook in bijvoorbeeld Amerikaanse talen en
Papoeatalen het eerste fonologisch woord talen kan worden weggelaten onder
identiteit met het tweede fonologisch woord talen, hoewel ze syntactisch van elkaar
verschillen omdat alleen het eerste talen een zelfstandig woord is. Dit type
samentrekking is dus mogelijk omdat er asymmetrie kan bestaan tussen de
syntactische en de fonologische structuur van een woordgroep.
Waarom zijn zinnen als (1) en (2) dan toch merkwaardig? Dit heeft mijns inziens te
maken met een semantische conditie op weglating, die inhoudt dat de
‘focusconstituenten’ (de contrasterende niet weggelaten elementen, bijvoorbeeld
Amerikaanse en Papoea in (3a)) in een bepaalde semantische dimensie met elkaar
moeten contrasteren. Zo contrasteren Amerikaanse en Papoea met elkaar in de
dimensie ‘locatie/sprekers van de taal’. In (3b) gaat het om een contrast ten aanzien
van de doelgroep, enz. In zin (1) daarentegen is er geen gemeenschappelijke
semantische dimensie waarin rechtvaardig en on- met elkaar contrasteren, omdat
met on- geen dimensie (bijvoorbeeld van morele evaluatie) verbonden is. In zin (2)
specificeert oer- de historische dimensie, maar Nederlandse de locatie van een taal.
De verklaring van het merkwaardige van de zinnen (1) en (2) is mijns inziens dan
ook gelegen in de schending van een semantische conditie op focusconstituenten,
niet in een schending van de formele systematiek van het Nederlands. Dat betekent
overigens niet dat alle condities waaronder samentrekking plaatsvindt, hier uitputtend
beschreven zijn. In voorbeeld (4b), wis- en natuurkunde, zie ik geen duidelijk
semantisch contrast tussen wis en natuur, omdat wis niet meer gebruikt wordt (behalve
in wis en zeker). Het zal hier dan ook wel gaan om een gelexicaliseerde samentrekking.
In de samentrekking de ministers Deet- en Brinkman zie ik geen semantisch contrast
tussen Deet en Brink. Het gaat hier om een als grappig bedoelde constructie.
Hoe de semantische condities ook precies mogen luiden, een algemene afwijzing
van samentrekkingen als sociale en organisatiepsychologie lijkt mij niet
gerechtvaardigd.

Meer oorlogsboodschappen
M.C. Peters - Oss
Als vervolg op het artikel dat de heer Dick Harris schreef op blz. 113 van het
septembernummer onder de titel ‘Oorlogsboodschappen’, geef ik de navolgende
voorbeelden van het spelen met letterwoorden.
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RHODESIA was een merknaam van ‘oorlogssigaretten’, waarvan de rook deed
denken aan brandend aardappelloof. Rhodesia werd dan ook gauw gezien als de
afkorting van: Regering Holland Ontdekt De Ellendigste Sigaret In Afrika.
KRAFT DURCH FREUDE.

Menigeen zal zich dit opschrift uit de oorlogsjaren nog herinneren. Men herinnert
zich dan ook dat sommige gebouwen welke oorspronkelijk aan de KDF-organisatie
onderdak boden, later als lazaret dienst deden waarin Duitse soldaten die aan een of
andere geslachtsziekte leden, werden verpleegd. Kon het anders dan dat Kraft Durch
Freude in minder dan geen tijd werd omgedoopt in Krank Durch Freude?
En dan was er nog de ORTSKOMMAN-DANTUR. Voor velen kon dit alleen maar zijn
de afkorting van: Ondanks Radio-Technische Storingen Komen Overzeese
Mededelingen Met Angstwekkende Nauwkeurigheid Door Alle Nederlandse
Toestellen Uitgezonderd Radiodistributie.

Naar het pijpen dansen
P. Stuart - Leiderdorp
Dr. Marlies Philippa blijkt niet te weten dat zelfs de meest bekwame pijper op niet
meer dan één pijp tegelijk pijpt. In Onze Taal van juli/augustus 1987 schrijft zij
immers over naar de pijpen dansen. Maar in naar iemands pijpen dansen is het
werkwoord pijpen gebruikt. Dus: naar het pijpen van iemand dansen.

Naschrift
Marlies Philippa
In ‘naar iemands pijpen dansen’ kan pijpen zowel een werkwoord als een zelfstandig
naamwoord zijn. Hetzelfde geldt als we in plaats van ‘iemands’ een bezittelijk
voornaamwoord als ‘zijn’ of ‘haar’ gebruiken. Zetten we een lidwoord voor pijpen,
dan kiezen we bij ‘de pijp(en)’ voor het zelfstandig naamwoord, bij ‘het pijpen’ voor
de onbepaalde wijs van het werkwoord. Beide interpretaties zijn toegestaan.
De uitdrukking bestaat sinds de zestiende eeuw. Zoals blijkt uit de vele voorbeelden
die Stoett in zijn spreekwoordenboeken geeft, werd vanaf het begin voor beide
mogelijkheden gekozen. In de 18e-eeuwse Spectator van Van Effen lezen we
bijvoorbeeld: ‘Moet ik naar hare pypen, of zy naar de myne danssen’. Duidelijk het
meervoud van het zelfstandig naamwoord. Overigens werd pijp ook vaak in het
enkelvoud gebruikt.
In mijn artikel heb ik pijpen bewust beschouwd als zelfstandig naamwoord, omdat
ik zo een aardige aansluiting had met andere pijpuitdrukkingen!
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Vraag en antwoord
Samentrekking en functies in de zin
Redactie Onze Taal
Vraag. Volgens mij deugt de volgende zin (uit een krantebericht) niet: ‘Bisschop
Gijsen gaat de regeling al veel te ver en betrekt het starre standpunt dat de
verantwoordelijkheid voor de katholiciteit van een school “onvervreemdbaar en
onoverdraagbaar” bij de plaatselijke bisschop berust.’ ‘Bisschop Gijsen’ is eerst
meewerkend voorwerp en vervolgens impliciet onderwerp in de samengestelde zin.
Ik krijg echter te horen dat dit tegenwoordig niet meer fout mag worden genoemd:
het taalgebruik verandert met de tijd en bovendien is toch duidelijk wat er wordt
bedoeld. Denkt u er ook zo over?
Antwoord. Wanneer twee zinnen worden samengetrokken, wordt het bestanddeel
dat beide zinnen gemeenschappelijk hebben slechts één keer genoemd. Dit mag
echter alleen wanneer de gemeenschappelijke bestanddelen identiek zijn naar vorm,
betekenis en grammaticale functie. In het volgende voorbeeld is sprake van een
onjuiste samentrekking, omdat de bestanddelen niet dezelfde vorm hebben:
* Alle lezers en recensies waarmee een schrijver rekening moet houden...
Lezers met wie en recensies waarmee. Een verschil in betekenis ziet u in het
volgende voorbeeld:
* Hij loopt op straat en gevaar overreden te worden.
Dit type fouten wordt hooguit met humoristische bedoelingen gemaakt. Anders
ligt dat bij de laatste categorie (grammaticale functie), die de taalgebruiker vaak voor
problemen stelt. In het voorbeeld over Gijsen ging het om een woordgroep die eerst
meewerkend voorwerp en vervolgens onderwerp was. Ook de combinatie onderwerp
- lijdend voorwerp komt voor:
* Deze zin keur ik af en moet verbeterd worden
* Een voorwoord leest hij niet en interesseert hem ook niet.
Opvallend is, dat in beide voorbeelden het lijdend voorwerp de eerste zinsplaats
inneemt. Op deze plaats staat in mededelende, actieve hoofdzinnen veel vaker het
onderwerp. Dit is misschien de oorzaak van de verwarring. Een foutieve
samentrekking als:
* Ik keur deze zin af en moet verbeterd worden
komt veel minder vaak voor.
De combinatie onderwerp - meewerkend voorwerp is bijzonder verraderlijk, omdat
sommige taalgebruikers het meewerkend voorwerp in veel constructies als het
onderwerp opvatten. Dit verschijnsel, door J. van der Horst omschreven als de
‘leegloop van het meewerkend voorwerp’, levert zinnen op als
* Ik pas die schoenen niet (in de betekenis: ze hebben niet mijn maat).
in plaats van ‘Mij passen die schoenen niet’ of, uit de rubriek van PCUdB in het
juni-nummer:
* Annelies en haar staf zijn er alles aan gelegen...
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Overigens is het taalgebruik ook op dit gebied in verandering: Charivarius maakte
nog bezwaar tegen ‘Ik lust dit niet,’ dat volgens hem ‘Mij lust dit niet’ moest zijn.
Dat neemt echter niet weg dat samentrekkingen zoals:
* Ik pas en koop die schoenen niet (passen in de betekenis: de gewenste maat
hebben).
nog steeds fout zijn. Let dus op de grammaticale functie bij samentrekkingen,
vooral als er een meewerkend voorwerp in het spel is.

Over stoffen stofjassen en nylonnen nylons
M.D. de Jong - boekhandelaar, Braamfontein Zuid-Afrika
Een niet-Nederlandse vriend van me begrijpt niet waarom plastieken/plastiek (naast
plastic) beker wèl mag, maar nylonnen kous niet. Hij heeft geleerd dat ‘attributief
(= direct vóór het zelfstandig naamwoord) geplaatste’ stofaanduidende bijvoeglijke
naamwoorden doorgaans de uitgang -en hebben: vanaf de houten broek sprak de
blikken dominee met zilveren stem enkele fluwelen woordjes; en soms een -s:
karnemelkse pap etend droeg hij een duffelse mantel over zijn lakens pak.
Om het antwoord te vinden hebben wij ons drie vragen gesteld: 1. Waar komt die
-en vandaan? 2. Hoe actief is die in het hedendaags Nederlands?
3. Welke uitzonderingen bevestigen zijn regel?

Wat het nièt is
1. Heel vroeger had een predikatieve (= als naamwoordelijk deel van het gezegde
gebruikte) stofnaam vaak ook zo'n achtervoegsel: ghene stave is goudelijn. Die -en
is dus een verzwakking van elien, waarin de ie de tweeklank ij geworden is, en later
enen/ene/en werd: hultien/houtijn/houten en paarslien/parslijn/porselein(en). Uit
deze twee voorbeelden blijkt dat er twee vormen zijn: een oorspronkelijke (houten;
gouden) en een afgeleide (porseleinen/hermelijnen).
De laatste vorm is vermoedelijk de talrijkste en zeker de interessantste. Hij geeft
aan dat er in het Nederlands een bijna onverwoestbaar regelmechanisme bestaat, dat
het, wat de ANS noemt: ‘gemaakt van, naar de materie bestaande uit’ tot zo'n uitgang
dwingt. Daarover straks onder punt 2 meer.
Intussen is het belangrijk te weten wat die -en nièt is. Hoewel dat ‘gemaakt van’ de
indruk wekt dat er iets voltooids aan de hand is, is het niet de
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vervoegings-en van bijvoorbeeld dronken en vastberaden. Ook is het niet de
datief-uitgang zoals in met voorbedachten rade. En wat men vroeger wel dacht: dat
het een stofgenitief zou zijn zoals in het Latijn en de Romaanse talen (poculum auri;
goblet d'or; tazza d'oro) - dat is het ook niet.
2. Hoe welig deze -en ‘zich genereert’ blijkt uit verschillende voorbeelden. Het eerste
is dat -en zowel in letterlijk als figuurlijk taalgebruik voorkomt, doorgaans zonder
verschil in vorm. (De enige uitzondering die ik kon vinden, is suikeren
woordjes/suikerhart.) Weliswaar is er soms een stilistisch verschil tussen attributief
en predikatief (papieren hoedje/predikatief = dat hoedje is van papier), hoewel meestal
niet: stalen zenuwen/een man van staal.
Het tweede is, dat -en vooral actief is in het taalgebruik van woordkunstenaars en
kinderen. Dit weerspreekt mijns inziens de opvatting van de ANS, dat de plastieken
beker alleen in de spreektaal voorkomt - hij staat namelijk in de zeer geschréven taal
van Biich en Reve. In bewust, spontaan en artistiek Nederlands heb ik zonder lang
zoeken de volgende voorbeelden kunnen vinden: ‘Is het een lakken pijn of een
kortharen pomp waarmee hij zo eenzaam leeft?’ (Lucebert); melken licht (Boutens);
modderen man (Van de Woestijne); schemeren licht (Leopold); op weerlichten
doortocht (Marsman); goud-lichten glans (Van Deyssel); en een vlezen hart (de
bijbelvertalers).

Ontaarde uitgang
Hoe poëtische vrijheid zich in taalgebondenheid uit, bewijst de regel van Harmsen
van Beek: ‘Een koets, bekleed met kanarie en parkieten veertjes.’ Of die moeilijke
van Claus: ‘Kanonnen, fosforen rotsen, kalken stoppelrapen omsluiten mijn woning...’
waarvan ik niet zeker weet of dat ‘kanonnen’ wel zelfstandig is.
Hoe poëtisch kinderen kunnen zijn, zien we in de zilveren vloot in een lied
waarboven De Zilvervloot gedrukt staat. En wat dacht u van dat zondagschoolvers
waarvan de gedrukte woorden ‘lichte wolkenwagen’ doorgaans gezóngen worden
als ‘in een luchten, wolken wagen’?
Zoals u ziet, wordt er vaak in het dolle en tot het foute toe ge-end. Zo hoor je naar
analogie van aarden pot wel eens aardewerken pot en zelfs keramieken vaas zeggen.
In het Fries, waarin zelfs molken brij, gersen dak en jaegeren ûnderbroek mogen,
heeft die -en het kennelijk nòg drukker. En dat in tegenstelling tot andere bekende
talen, zoals het Engels (wooden shoe/wood panel; golden means/gold watch), het
Duits (Holzschuhe; goldener Mittelweg/Golduhr) en het Afrikaans (houtdeur; goue
oorlosie), waarin hij slechts in enkele archaïsche vormen voorkomt. Hoe sterk de
psychologie van deze uitgang is, blijkt uit de woorden die ‘van huis uit’ al een -en
hebben: linnen en kamgaren, bijvoorbeeld. Ik heb de indruk dat de binnenste en van
meet af gesyncopeerd - of zoals de oude grammatici zeiden uitgeknodst - is geweest,
zodat linnenen* gewoon linnen bleef. Met andere woorden: je denkt hem wel maar
zegt hem niet. Daarom schrijft niemand linnen band ooit aaneen.
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Uitzonderingen
3. Ook deze regel wordt door uitzonderingen bevestigd. We moeten echter wel
onderscheid maken tussen echte en schijnbare uitzonderingen.
Schijnbaar zijn die woorden die op stofnamen lijken, maar eigenlijk voorwerpsof soortnamen zijn: diamanthandel, goudmerk en houtmolm. Waar de grens precies
ligt, weet je niet altijd: houten blok/houtblok, zilveren munt/zilvergeld,
goudenregen/goudvink, molton deken/moltonnen rok, zinksulfaat/zinken pijp,
olifantsharen armband/riem van olifantshuid/harige huid/(kemels)haren mantel en
schildpadbril/schildpadleren koker. Ook moeilijk is jutezak, maar het leukst is de
stofjas: een stofwerende jas die trouwens altijd uit stof bestaat en dus ook stoffen jas
mag heten!
Echte uitzonderingen zijn de namen van ingrediënten (meel, vet, peper, cacao),
van vloeistoffen (water, jenever, urine, bloed), van chemische elementen (bromium,
zoutzuur, kwik, chloor) en van een paar samengestelde adjectieven die door de
gebruiker als soortnaam begrepen worden: bladgoud, plaatlood en kunstkarton. De
meeste van zulke woorden vragen echter wèl om een -en: kunstkartonnen, gietijzeren,
mahoniehouten, kunstzijden en witmarmeren.
Woorden als strohoed (stromand en strobed, naast strooien benen), koperplaat,
zilversnoer, wolbekleding en kantmuts worden door velen niet meer voor onnederlands
aangezien. Het is maar wat je bedoelt: stof of soort, zoals in de zin ‘Nee, ik bedoel
niet een vilthoed, maar een strohoed.’ En dat is niet iets van vandaag. Zo schreef
Hildebrand ergens al hout geweer, en kon ik in vroegere geschriften tin servies en
ijzer veste vinden. Het weglaten van de n is (en niet alleen in de spreektaal) soms
algemeen: gouwe tientje, gulde gelegenheid en tinne soldaatje.
En dan natuurlijk waarom het mijn vriend en mij ging: de nieuwe en ‘onnederlandse’
stofnamen. Soms laten die zich en-nen: emaillen, latexen, corduroyen, celluloiden
en piepschuimen, hoewel niet spontaan. Met andere lukt het niet: mica, aluminium,
en papier-maché. En dan de vele twijfelgevallen: bakelieten, plexiglazen, cellofanen
en zelfs polyesteren klinken niet gek, maar drakacellen, styroporen en polyamiden
wel. En te gek is natuurlijk die nylonnen nylon die ons aan het denken zette.

De toren van Babel
Jeugdtaal '87
H. Heestermans
Onwijs gaaf is natuurlijk nog steeds een topper in de jeugdtaal, maar er liggen belagers
op de loer. Op de Europese school in Mol (België) betekent niet te doen, geweldig,
te gek: die jongen is niet te doen. In Heerlen duiken de varianten dat is helemaal
yèhh en helemaal te wauw op en in Amsterdam komt reetesteil en heftig voor (heel
erg) leuk opzetten. Eindeloos groot is het aantal negatieve kwalificaties van personen.
Uit de mond van twee Amsterdamse scholieren (15 en 16 jaar) werden opge-
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tekend: burgo, burgerlijk persoon; alternativo, iemand met sandalen, een wollen
vestje en een plastic regenjas (u ziet hoe nauw het luistert). Verder vacuum en
badmuts, (zeer) dom persoon; eitje en watje, zacht, meestal mannelijk persoon; dweil,
duf persoon, en weirdo, sukkel, vreemd figuur.
Heerlen kent voor ‘simpele zielen’ siepie, simp en klojo. Dit laatste is natuurlijk
al heel oud, hoewel ik het alleen in de betekenis (en als verbastering van) ‘klootzak’
kende. Watje en eitje zijn ook in Heerlen gangbaar, nog vergezeld van de synomiemen
softie, socio en janjurk. Een viezerd wordt in die stad een truus genoemd en voor
een nog viezere zijn de woorden vetlel en vette kroket gereserveerd.
Ieder die zich met jeugdtaal bezighoudt, kent het principe van de ‘tegengestelde
betekenis’. In Mol zijn de aanspreekvormen van vriendinnen onder elkaar: viezerd,
engerd en viswijf. In Den Bosch is een blije broek een broek die hopeloos ouderwets
is, en een blije knul een sul die er niet bij hoort. Kakker en (kak)balletje bestaan in
Heerlen als synoniem voor een bekakt figuur. Een gup(pie) is een duf iemand.
Ik heb de indruk dat er meer zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden worden
gevormd dan werkwoorden. Toch zijn deze laatste er wel. In Den Bosch verschijnen
ziepen en guppen in de betekenis ‘balen’, en stressen voor ‘zenuwachtig zijn’. In
plaats van de ‘verlengde’ vorm balen als een stier wordt daar gebaald als een stekker.
In Mol kan er, als iemand een sterk verhaal vertelt, ter aanduiding van de
ongeloofwaardigheid ervan, gezegd worden: die is hard!
Een mooie tot slot uit Amsterdam. Tast! is de uitroep gebruikt wanneer iemand
iets onzinnigs zegt of tegen de muur staat te praten. In dat laatste geval is er ook het
werkwoord: wat staat hij te tasten.
(Met dank aan Sanne Claessens uit Mol, drs. L.J.M. van Bogaert uit Beutenaken,
Anke Hamel Grunbáuer uit Amsterdam en M. Wibbelink uit Vlijmen.)

Spreekkamertaal
Harry Cohen - Brussel
Beeldspraak kan een blikopener zijn, maar is vaker een tweesnijdend zwaard dat
men beter in de schede kan laten wanneer het versleten is. Wie het dan toch gebruikt,
balanceert op de rand van een komisch effect. Mijn broer plukte in zijn dokterspraktijk
binnen enkele maanden het volgende tuiltje. (Alle voorbeelden zijn authentiek, zij
het soms wat bijgeschaafd.)
- Ik geloof dat ik die hoofdpijn onder de knie heb.
- Die rugklachten, daar til ik niet zo zwaar aan.
- Gelukkig is mijn ontslag voorlopig van de baan.
- Mijn vader was ook dokter, maar dan oogarts. Dus die had daar niet zo'n kijk
op.
- Help me, dokter, die impotentie steekt de kop weer op.
- Met de diarree loopt het weer de spuigaten uit.
- Nu die aambeien ontstoken zijn, zie ik het helemaal niet meer zitten.
- Het is bij mij helemaal regelmatig, dokter, ik heb mijn ontlasting op de klok.
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- Die snotterigheid, daar kan ik geen touw aan vastknopen.
- Toen mijn man die ritmestoornissen aan zijn hart kreeg, raakte ik helemaal van
slag.
- U zegt dat mijn benauwdheid komt door mijn overgewicht. Tja, dat zit er dik
in.
- Als ik minder drink, kan ik het plassen beter in de hand houden.
- Eigenlijk moet nu mijn linkerbeen onder het mes, maar ik laat het nog maar
even lopen.

Ook zonder versleten beeldspraak zegt een patiënt soms rare dingen:
- Als je het nuchter bekijkt, lost alcohol niets op.
- Mijn schoonvader doet de laatste tijd zo afwezig. Zou hij aan een vakantie toe
zijn?
- Dokter, als ik morgen een foto laat maken, wanneer krijgt u dan uitslag?
- Na elke zware inspanning krijg ik zo'n aanval. Dat kan toch geen toeval zijn?
- Mijn man wil gewoon begraven worden; hij vindt crematie zo'n kille boel.
- (Patiënte met anorexia nervosa die elke hulp weigert:) Ik ben gewend mijn eigen
boontjes te doppen.
- Door die reuma ging ik steeds langzamer lopen en nu ben ik een tragische figuur.
- Misschien komt die hoofdpijn van die tabletten van u om de bloedvaten te
verwijderen.
- (Uit een brief:) Misschien moest ze eens proberen dat kind minder vaak te
wassen. Baadt het niet, dan schaadt het niet.
- Nee, ik heb niet elke dag last van winderigheid. Het komt bij vlagen.
- Na die schok ben ik weer gaan menstrueren, maar toch zie ik er geen verband
tussen.
- De toestand van mijn zoon is abdominabel slecht, dokter.
- Ik was drie weken geleden bij u voor mijn hoofd. Dat ben ik nu gelukkig kwijt.
- Met die rugpijn kan ik me in bed nauwelijks een houding geven.

Medici zijn zelf ook wel eens ongewild leuk:
- We weten natuurlijk best dat ieder mens zijn individuele looppatroon heeft,
maar daar staan we zelden bij stil. (fysiotherapeut)
- Patiënte moet van zo'n operatie niet te veel verwachten want zij is een lelijke
littekenmaakster. (plastisch chirurg)
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Patiëntenbijsluiters: het Belgische voorbeeld
P. van Hauwermeiren - Provinciale Hogeschool voor Vertalers en
Tolken, Gent
Migraine en diarree. Ontzettend vervelend. Maar goed dat er geneesmiddelen zijn
die ons vlug van de ongemakken verlossen. Je kunt ze misschien zelfs verkrijgen
zonder recept. ‘Buurvrouw, loop jij even bij de apotheker langs? Wat ik erover moet
weten, lees ik hier thuis wel op het ingesloten blaadje, de bijsluiter.’
Maar in die bijsluiter staat dan:
Het geneesmiddel is aangewezen voor de symptomatische behandeling van acute
of chronische diarree wanneer geen effectieve causale therapie mogelijk is.
of:
De aanval zal, als u, zodra u de eerste verschijnselen van de opkomende
migraine-aanval bemerkt, het geneesmiddel inneemt, waarschijnlijk niet doorbreken.
Wellicht begrijpelijk voor de apotheker, maar niet voor de grote meerderheid van de
patiënten. Onder invloed van het consumentisme nemen die daar ook niet langer
genoegen mee. Ze dringen aan op een bijsluiter die tot de patiënt en niet tot de arts
en de apotheker is gericht. Als de fabrikant niet uit vrije beweging zo'n
patiëntenbijsluiter bij de verpakking insluit, moet de overheid maar een initiatief
nemen, vinden ze. In België is dat al gebeurd. De farmaceutische industrie is er
wettelijk verplicht bij ieder geneesmiddel twee bijsluiters op te stellen: een
wetenschappelijke voor de arts en de apotheker, en een patiëntenbijsluiter voor de
gebruiker van het geneesmiddel.

Dit artikel gaat over de patiëntenbijsluiter die door de Belgische Geneesmiddelenwet
van juni 1983 wordt voorgeschreven. Volgens de tekst van de wet is dat een bijsluiter
die ‘de noodzakelijk geachte informatie in de voor de gebruiker begrijpelijke
verwoording verschaft’. Hij moet dus naar de inhoud (‘informatie’) en de vorm
(‘verwoording’) aan bepaalde eisen voldoen. De invoering van het nieuwe type
bijsluiter verloopt niet geheel probleemloos. Dat komt onder andere doordat het
moeilijk is om de verplichte inhoud precies af te bakenen, en nog moeilijker om de
wettelijke leesbaarheidsdrempel duidelijk aan te geven.

Niet voor doe-het-zelvers
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De Belgische patiëntenbijsluiter moet bijdragen tot het optimale gebruik van het
geneesmiddel. Hij moet zo worden opgesteld dat hij de arts en de apotheker van nut
is bij het beantwoorden van vragen. Het is dus niet de bedoeling dat hij een
handleiding wordt voor doe-het-zelvers, al moet er rekening mee worden gehouden
dat sommige geneesmiddelen verkrijgbaar zijn zonder recept. De patiëntenbijsluiter
hoeft niet alle informatie van de wetenschappelijke bijsluiter te bevatten. Het zou
bijvoorbeeld in sommige gevallen psychologisch niet verantwoord zijn alle mogelijke
bijwerkingen te signaleren. Soms zal de patiënt daarom voor verdere informatie
worden doorverwezen naar de arts of de apotheker.
De Belgische Wet op de patiëntenbijsluiter schrijft letterlijk de volgende rubrieken
(in de hier gebruikte volgorde) voor:
1 Benaming en groep
2.1 Aangewezen bij (= aanbevolen bij)
2.2 Hoe gebruiken en hoeveel?
2.3 Omstandigheden waarin het gebruik van het geneesmiddel moet worden
vermeden
2.4 Ongewenste effecten
2.5 Bijzondere voorzorgen
2.6 Zwangerschap en borstvoeding
2.7 Wisselwerking met andere geneesmiddelen en voeding
2.8 Besturen van voertuigen en gebruik van machines
2.9 Maatregelen bij het gebruik van te grote hoeveelheden
3 Vormen, bedieningswijzen, verpakking en wijze van aflevering
4 Bewaring
5 Samenstelling

In een uitvoerige toelichting heeft de Geneesmiddelencommissie elke rubriek
becommentarieerd, zodat het voor de farmaceutische industrie vrij duidelijk is welke
informatie er in de patiëntenbijsluiter moet of mag worden opgenomen, en wat juist
niet.
Maar niet iedereen vindt dat de opgelegde rubricering de gewenste volledigheid
garandeert. Met name de consumentenorganisaties vrezen dat ze de mogelijkheid
openlaat om voor de patiënt belangrijke informatie onvermeld te laten. Ze betreuren
het bijvoorbeeld dat de bijsluiter niet dient te vermelden vanaf wanneer de patiënt
zelf de werking van het geneesmiddel kan ervaren, hoe hij de symptomen van het
ziekte- en genezingsproces kan erkennen en hoe hij erop moet reageren.
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Wat is ‘leesbaar’?
Patiëntenbijsluiters moeten in begrijpelijke taal zijn opgesteld. Voor de artsen en
apothekers die dit moeten doen is het echter niet vanzelfsprekend wàt begrijpelijk
is. Bovendien kunnen ze lang niet allemaal leesbaar schrijven. Uitgerekend medisch
geschoolden moeten teksten schrijven die zonder medische scholing kunnen worden
begrepen. Ook voor de overheid is de leesbaarheidseis niet probleemloos: hoe kan
ze uitmaken of de patiëntenbijsluiters wel leesbaar genoeg zijn? Als ambtenaren de
bijsluiterteksten moeten lezen om ze op hun leesbaarheid te beoordelen, zijn de
moeilijkheden niet te overzien. Die ambtenaren zouden voor die opdracht moeten
zijn opgeleid. Het zou ook onnoemelijk veel tijd vergen: het gaat namelijk over ruim
vijfduizend bijsluiters. En ten slotte zou de objectiviteit niet gegarandeerd zijn: wat
een ambtenaar (on-)leesbaar vindt, is het daarom nog niet.
Om uit de (leesbaarheids-)problemen te komen heeft de staatssecretaris voor
Volksgezondheid, mevr. W. Demeester de hulp ingeroepen van schrijfadviseurs,
terminologen en leesbaarheidsonderzoekers.

Schrijfadviezen en jargon
Ten behoeve van de opstellers van patiëntenbijsluiters liet ze een leidraad samenstellen
met schrijfadviezen(1). Aan boeken en boekjes met schrijfadviezen was er weliswaar
geen gebrek, maar die adviezen waren lang niet specifiek genoeg: wat er moest
komen, was een leidraad waaruit juist artsen en apothekers konden leren hoe ze een
bijsluiter moesten opstellen die ook zou worden begrepen door personen die maar
tot hun zestiende hadden schoolgegaan.
Medische termen blijken het grootste probleem te vormen. Om dat probleem op te
lossen, werd een vocabularium (woordenlijst) van wetenschappelijke en populaire
medische termen samengesteld(2) waarvan men kan verwachten dat ze in een bijsluiter
worden gebruikt. In elk geval zijn alle medische termen opgenomen die voorkomen
in de bijsluiters bij de twintig in België meest verkochte geneesmiddelen. Voor de
moeilijke woorden werd een populair equivalent gezocht en, als dat ontbrak, een
korte omschrijving. Het verdient immers aanbeveling in patiëntenbijsluiters zoveel
mogelijk alleen populaire medische termen te gebruiken. Maar voor sommige
medische begrippen bestaat er meer dan één populaire term. In dat geval is een keuze
gemaakt om nodeloze en zelfs verwarrende verscheidenheid te voorkomen. Dat
gebeurde, waar mogelijk, op grond van de volgende maatstaven. Gewestelijke,
suggestieve of negatief geladen termen werden geweerd, ingewikkelde
samenstellingen werden omschreven (stuwing van de blinde vlek in plaats van
blinde-vlekstuwing), neologismen werden alleen opgenomen als de betekenis
gemakkelijk te raden was en ze de mogelijkheid boden een lange omschrijving te
vermijden (pupilverwijders en niet middelen voor het verwijden van de pupil voor
mydriatica).
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Het vocabularium bevat ongeveer 2800 termen, die samen zo'n 1400 medische
begrippen dekken.
Wetenschappelijke bijsluiter
Indicaties
- Spastische toestanden van gladde spiercellen, onder andere gastro-intestinale
spasmens.
- Bradycardie van verschillende oorsprong (atrioventriculaire block; sinusale
bradycardie bij acuut myocardinfarct, enz.)
- Premedicatie voor algemene narcose.
- Antidotum bij intoxicatie met cholinesterase-inhibitoren,
parasympathicomimetica, amanita muscaria en aanverwante paddestoelen.
- Atropine wordt lokaal in het oog gebruikt voor het bereiken van cycloplegie en
mydriasis bij bepaalde oogaandoeningen en voor diagnostische redenen.

Contra-indicaties
- Glaucoom met gesloten hoek
- Pylorusstenose of paralytische ileus
- Prostaathypertrofie

Interacties
- Atropine kan zonder problemen worden gecombineerd met analgetica bij
myocardinfarct en met de gewone medicatie van anesthesie-inductie.
- Voorzichtigheid is geboden wanneer atropine in associatie wordt toegediend
met andere geneesmiddelen die eveneens anticholinerge eigenschappen bezitten
zoals sommige antihistaminica H1, sommige neuroleptica en bepaalde
tricyclische antidepressiva.
- Besturen van voertuigen en gebruik van machines
Accommodatiestoornissen door atropine verwekt kunnen problemen geven in
deze omstandigheden.

Gedeelten van twee varianten op de bijsluiter van het geneesmiddel atropine
Patiëntenbijsluiter
2.1 Aangewezen bij
ATROPINE wordt gebruikt:
- bij krampachtige toestanden van gladde spiercellen, onder andere maag- en
darmkrampen;
- bij abnormaal langzame hartslag. Die is het gevolg van hartblok of hartinfarct.
ATROPINE is ook geschikt
- om een algemene verdoving in te leiden
- als tegengif bij vergiftiging door
• spierversterkers
• stoffen die de werking van het inwendig zenuwstelsel beïnvloeden
(parasympathicomimetica)
• bepaalde paddestoelen (de vliegezwam en verwante soorten).
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ATROPINE wordt ook aangewend voor plaatselijk gebruik in het oog. Het
geneesmiddel vergroot immers de oogappel. Dat is soms nodig voor de diagnose en
bij bepaalde oogziekten.
2.3 Omstandigheden waarbij het gebruik van het geneesmiddel moet worden
vermeden
U mag ATROPINE niet gebruiken als u lijdt aan:
- groene staar met gesloten hoek;
- vernauwing van de maaguitgang of darmverlamming;
- bovenmatige ontwikkeling van de prostaatklier.

2.7 Wisselwerking met andere geneesmiddelen en voeding
ATROPINE mag u gebruiken samen met:
- pijnstillers bij hartinfarct;
- de geneesmiddelen die gewoonlijk voorgeschreven worden bij verdoving.
Voorzichtigheid is geboden wanneer u ATROPINE gebruikt samen met
geneesmiddelen die ook werken op het zenuwstelsel van ingewanden en
lichaamsorganen. Tot die geneesmiddelen behoren sommige middelen die gebruikt
worden
- bij duizeligheid en allergie (hl-antihistaminica)
- bij geestesziekte (neuroleptica)
- tegen ziekelijke neerslachtigheid (de tricyclische antidepressiva).
Als u zulke middelen gebruikt, moet u uw arts verwittigen.

Leesbaarheidsformules
Met de schrijfadviezen en het vocabularium beschikten de opstellers van
patiëntenbijsluiters over de hulpmiddelen waarmee het mogelijk moest zijn voldoende
leesbaar te schrijven. Nu moest er nog een hulpmiddel komen dat objectieve,
gemakkelijke en snelle toetsing van de leesbaarheid mogelijk
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maakte. Nog altijd in opdracht van de staatssecretaris van Volksgezondheid werd
een aan tekstsoort en doelgroep aangepaste en geautomatiseerde leesbaarheidsformule
ontworpen(3).
Met een leesbaarheidsformule kunnen we de moeilijkheid van teksten vergelijken
op basis van het aantal moeilijke woorden en lange of ingewikkelde zinnen in die
teksten. De hier gebruikte formule verklaart 50% van de waargenomen moeilijkheid
van de bijsluiter.
De formule licht ons dus vrij goed in over de leesbaarheid van patiëntenbijsluiters,
maar wat ze niet doet (leesbaarheidsformules trouwens nooit doen), is voor ons
uitmaken of bijsluiters voldoende leesbaar zijn. Een leesbaarheidsdrempel bepalen
is de taak van de staatssecretaris voor Volksgezondheid. Overigens geen gemakkelijke
taak. Ligt de drempel hoog, dan heeft de hele operatie nog weinig zin.
Een belangrijke groep gebruikers van geneesmiddelen vormen immers de bejaarden,
en net in die groep hebben de meesten geen lange schoolopleiding genoten. Ligt de
drempel daarentegen laag, dan wordt het opstellen onuitvoerbaar. Er zijn nu eenmaal
grenzen aan de leesbaarheidsgroei. Wat wij bedoelen, is dit: het zou mooi zijn als
bijsluiters begrijpelijk waren voor alle patiënten, maar gezien het terrein waar het in
bijsluiters over gaat, het medisch-farmacologische, is dat een utopie.
Wat de leesbaarheidseis betreft, is de Belgische patiëntenbijsluiter een compromis:
hij moet begrijpelijk zijn voor wie tot zijn zestiende heeft schoolgegaan.
Alfabetiseringswerkers zijn daar niet gelukkig mee. Ze wijzen erop dat wat met de
bijsluiter gebeurt, symptomatisch is. Ze vinden dat in onze maatschappij steeds maar
hogere eisen worden gesteld aan het taal- en begripsvermogen van iedereen, zodat
men een achterhoede creëert die het almaar moeilijker krijgt om zich te handhaven.
Van de overheid verwachten de mensen die met basiseducatie van volwassenen bezig
zijn, dat ze de ‘noodzakelijke informatie’ - die soms van levensbelang is - voor zoveel
mogelijk mensen toegankelijk maakt. Dat is, aldus de schrijver van een lezersbrief,
‘gewoon burgerplicht, die overigens niet strijdig hoeft te zijn met welbegrepen
eigenbelang’.

Gedurfde operatie
De Belgische bijsluiteroperatie is een gigantische en gedurfde onderneming.
Gigantisch, want alleen al louter organisatorisch en financieel is de operatie een
enorm karwei. Er zijn ruim 5000 medicamenten op de Belgische markt. (Dat is veel
meer dan in Nederland.) Bij elk geneesmiddel moet er een wetenschappelijke bijsluiter
en een patiëntenbijsluiter worden geschreven. In België betekent dat: in het
Nederlands, het Frans en het Duits. Toch moet de operatie rond zijn in november
1988.
Gedurfd is de operatie omdat het moeilijk is de eisen van de verschillende
pressiegroepen in te willigen. De consumentenorganisaties willen er meer informatie
in opgenomen zien dan door de wet is voorgeschreven. In de kringen van de
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basiseducatie voor volwassenen wil men een lagere leesbaarheidsdrempel. Toch
wordt het initiatief ook en zelfs vooral door deze pressiegroepen toegejuicht en het
ziet ernaar uit dat de onderneming een succes wordt. In de nabije toekomst zal de
Belgische bijsluiterregeling dan ook worden uitgebreid tot de hele Europese
Gemeenschap.

Eindnoten:
(1) Hauwermeiren, P. van, Geneesmiddelen. Bijsluiter voor het publiek. Schrijfadviezen voor vlot
en leesbaar Nederlands, Ministerie van Volksgezondheid en het Gezin, Brussel 1986 (Distributie:
INBEL, Kunstlaan 3, B-1040 Brussel).
(2) Hauwermeiren, P. van, Geneesmiddelen. Bijsluiter voor het publiek. Drietalig vocabularium
van wetenschappelijke en populaire medische termen. Nederlands/Frans/Duits, Ministerie van
Volksgezondheid en het Gezin, Brussel 1986 (Distributie: INBEL, Kunstlaan 3, B-1040 Brussel).
(3) Vandierendonck e.a., Eindrapport betreffende de leesbaarheid van publieksbijsluiters als een
functie van linguïstische variabelen, Gent 1987 (Mailing address: André Vandierendonck,
Department of Experimental Psychology, University of Gent, Henri Dunantlaan 2, B-9000
Gent, Belgium).

Taalcuriosa
Lucifers
Jules Welling
Spelletjes met lucifers kunnen aan de bar soms goed van pas komen als de conversatie
even niet wil vlotten. Er zijn eenvoudige varianten, maar ook zeer moeilijke, waarin
de taal een rol speelt.
Leg vijftien houtjes op een rij. Wie aan de beurt is, mag één, twee of drie houtjes
wegnemen. Wie het laatste houtje moet wegnemen, verliest. Er mogen in principe
ook duizend houtjes liggen; dat maakt niets uit. U hoeft alleen maar goed tot 4 te
kunnen tellen: bij 5, 9, 13, 17, 21, enzovoorts (steeds 4 erbij) moet de tegenstander
‘aan zet’ zijn. Neemt hij er bij 15 slechts 1, dan kunt u al niet meer verliezen. (U
neemt er ook 1 en hij zit op 13.)
Veel moeilijker is deze opgave:
1 + 1 = 11. Dat klopt niet, zult u zeggen, en terecht, want 1 + 1 = 2. De uitkomst
moet dan ook niet 11 zijn, maar 130! U mag één houtje verleggen vanuit 1 + 1 = 11
om van deze ‘onzin’ een redelijk betoog te maken. Dat is al een lastige puzzel, ook
al is de oplossing eenvoudig: neem één houtje uit het gelijkteken weg en leg dat
diagonaal aan de noordwestzijde van het plusteken. Het resultaat is dan 141-11 en
dat is inderdaad 130.
Kan dat ook met letters? Jazeker. Voor het woord HEER hebt u vijftien houtjes
nodig. U mag er één verleggen om van deze man een vrouw te maken. Dat is al een
flinke opgave. De oplossing is, dat het middelste houtje van de eerste ‘E’ de verticale
verbinding moet worden tussen het bovenste en onderste houtje van die letter...
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Voor het woord MAN heeft u tien houtjes nodig. U mag er één bij leggen om van
deze heer een vrouw te maken. Een geoefende man/vrouw mag voor dit curiosum
toch wel een uurtje uittrekken. En het lijkt zo eenvoudig, één houtje maar...
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Tekst en Uitleg over tekstwetenschap
Jan van der Staak - Universiteit Twente, Enschede
Dit voorjaar verscheen van de hand van de oud-hoofdredacteur van dit blad, Jan
Renkema, Tekst en Uitleg een inleiding in de tekstwetenschap. Dat mag enigszins
verrassen; over tekstwetenschap heeft hij in deze kolommen nooit geschreven, maar
over allerlei taalverschijnselen waarin ook de tekstwetenschap geïnteresseerd is des
te meer. In de tekstwetenschap wil men op een nieuwe manier naar die
taalverschijnselen kijken. Hoe, dat behandelt Renkema in zijn boek.
In tekstwetenschap gaat het niet meer om taalverschijnselen op zichzelf, maar om
de wijze waarop de taalverschijnselen binnen teksten functioneren. De
tekstwetenschapper is geïnteresseerd in vragen als:
- Hoe komt samenhang in teksten tot stand?
- Hoe komt er structuur in een tekst?
- Wat willen sprekers of schrijvers met hun teksten bereiken en welke middelen
gebruiken ze daarvoor?
- Hoe komen luisteraars of lezers tot een juist begrip van een tekst?

Zoeken naar samenhang
Zo is bijvoorbeeld samenhang of cohesie een belangrijk onderwerp in de
tekstwetenschap. Voor de taalgebruiker is samenhang iets vanzelfsprekends, maar
de tekstwetenschapper wil weten waar dat vanzelfsprekende nu precies in zit; hij wil
de vanzelfsprekendheid beschrijven en verklaren. Ter illustratie de volgende twee
teksten:
Het Catshuis is de officiële ambtswoning van de minister-president. Sinds 1963 wordt
het huis genoemd naar zijn eerste bewoner, Jacob Cats, die behalve raadspensionaris
van Holland, ook een zeer gevierd Nederlands dichter was.
De minister-president van Nederland gebruikt het Catshuis als ambtswoning. Cats
is een belangrijk zeventiende-eeuwse dichter. Dichten valt niet altijd mee. Met een
jas aan kun je beter tegen de kou. De demi van Lubbers hangt in Den Haag.
Niemand zal de samenhang in de eerste tekst betwijfelen. De samenhang wordt onder
andere gerealiseerd door taalkundige middelen, met name door verwijzingen. In de
tweede zin verwijst ‘het huis’ naar ‘het Catshuis’ in de eerste zin, en ‘Jacob Cats’
eveneens naar ‘Cats’ in ‘Catshuis’. ‘Die’ in de tweede zin verwijst weer naar ‘Jacob
Cats’, enz.
Maar hiermee is niet alles gezegd. Immers, in de tweede tekst zitten ook een aantal
verwijzingen, maar ieder zal hier de samenhang eerder betwijfelen dan bij de eerste
tekst. Hoe komt dat nu? Een vraag voor tekstwetenschappers. Zij zullen erop wijzen
dat de verwijswoorden in de eerste tekst allemaal op één woord terugslaan: Catshuis.
In de tweede tekst bouwt de schrijver in elke zin op een ander thema voort.
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Een verder antwoord zullen ze zoeken in de functie van de zinnen ten opzichte
van elkaar. In de eerste tekst valt de tweede zin met een zeker gemak te interpreteren
als een verdere verklaring van wat er in de eerste zin wordt gezegd. In de tweede
tekst is dit op zijn zachtst gezegd problematisch.
Hiermee is natuurlijk niet alles over samenhang gezegd. Een tekst kan volkomen
onsamenhangend klinken, maar in een bepaalde situatie toch als samenhangend
worden ervaren en geïnterpreteerd. Renkema noemt zelf het voorbeeld:
Vestdijk heeft meer dan veertig romans geschreven. Je mag bij me komen dineren.
Deze tekst wordt pas samenhangend voor ons als we weten dat het aantal romans
van Vestdijk onderwerp was van een weddenschap met als inzet een diner. Ook de
voorkennis van de luisteraar of lezer kan bepalend zijn voor de mate van samenhang
in de tekst.

Wat is stijl?
Een ander verschijnsel in teksten dat voor de taalgebruiker vanzelfsprekend, maar
voor de tekstwetenschapper uiterst gecompliceerd is, vormt de stijl waarin een tekst
geformuleerd wordt of is. Intuïtief karakteriseren taalgebruikers de taal in teksten
als behorend tot een bepaalde stijl, bijvoorbeeld ambtelijke stijl, wetenschappelijke
stijl, telegramstijl, welzijnswerkersstijl, formele of informele stijl, enz.
Sommige taalkundigen hebben geprobeerd de verschillende stijlen in termen van
taalkenmerken te beschrijven (bijvoorbeeld de lijdende vorm als kenmerk van
wetenschappelijke stijl). Maar het blijft een probleem om zo tot een beschrijving te
komen die de verschillende stijlen eenduidig van elkaar onderscheidt, zonder ook
andere, de zogenoemde extra-linguïstische, kenmerken van de situatie waarin de
tekst moet functioneren te beschrijven, bijvoorbeeld het feit dat de tekst in een
wetenschappelijk tijdschrift verschijnt. Renkema geeft van al die pogingen een goed
overzicht in een van de naar mijn smaak meest geslaagde hoofdstukken van het boek.

Interdisciplinair karakter
Met de problemen van samenhang en stijl hebben vooral taalkundigen zich
beziggehouden. Maar zij hebben niet het alleenrecht. Ook binnen de filosofie, de
psychologie en de sociologie zijn er richtingen waarin men zich intensief met teksten
bezighoudt. Renkema verdeelt zijn handboek dan ook in drie grote afdelingen: ten
eerste de taalfilosofische basis, dan de tekstanalyse, die vooral taalwetenschappelijk
is georiënteerd, en ten slotte een deel over de sociaal-psychologische benadering.
Taalfilosofen zijn in deze context vooral geïnteresseerd in taalgebruik als vorm
van handelen. Welke handelingen kun je met taaluitingen of teksten verrichten?
Daarnaast zijn filosofen ook geïnteresseerd in de grondregels die aan elke vorm van
taalgebruik ten grondslag liggen. Dergelijke regels zijn: vermijd dubbelzinnigheid;
geef de informatie die nodig is, en niet meer dan die informatie alleen; wees relevant.
En juist op deze punten lijkt de tweede Catshuistekst weer aardig te kort te schieten.
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Taalkundigen houden zich onder meer bezig met tekststructuren. Hoe is een preek
opgebouwd, of hoe zit die voorlichtingsfolder in elkaar? Ook zijn er andere soorten
structuur in teksten te vinden: argumentatiestructuren of verhaalstructuren.
Dan is er ook nog de inbreng vanuit de sociologie en de psychologie. Vanuit de
sociologie is er vooral belangstelling voor de mondelinge interactie in de
conversatie-analyse. En hier moet het helemaal duidelijk worden dat het woord tekst
in de tekstwetenschap niet alleen op geschreven maar ook op gesproken teksten en
dus ook op dialogen slaat. In de conversatie-analyse is men vooral benieuwd naar
de kennis waarover gesprekspartners beschikken voor het organiseren en interpreteren
van interactieprocessen: hoe geven twee gesprekspartners aan elkaar te kennen dat
de ander aan de beurt is, hoe wisselen ze van onderwerp, hoe geven ze aan elkaar te
kennen dat ze een gesprek willen beëindigen? enz.
Een ander belangrijk probleem is de invloed van bepaalde instituties op de vormgeving
van teksten. Met instituties worden dan bijvoorbeeld recht en rechtspraak,
geneeskunde, onderwijs, handel of bedrijf bedoeld. In hoeverre is de organisatie van
deze instituties van invloed op de vormgeving van de communicatie? Wat zijn
bijvoorbeeld de verschillen tussen de communicatie in de rechtszaal met die elders?
In hoeverre wijkt de interactie in de klas af van die van andere vormen van
communicatie?
Dan is er de bijdrage vanuit de psychologie. Hier krijgt vooral de wijze waarop
mensen teksten interpreteren, waarop ze tot het begrip van teksten komen, de aandacht.
Hoe activeren ze hun voorkennis bij het begrijpen van teksten? Hoe halen lezers
informatie uit teksten?

Voor leken en studenten
Het boek is bedoeld als handboek voor de student in de taalwetenschap of met
tekstwetenschap als bijvak; vandaar dat er nogal wat studieaanwijzingen en opgaven
in het boek zijn opgenomen.
Verdient het boek of de tekstwetenschap zelf een breder publiek? Als het bredere
publiek een oplossing zoekt voor bepaalde communicatieproblemen, bijvoorbeeld
het schrijven van een brief of het voeren van een therapiegesprek of het verhoren
van een verdachte, dan acht de auteur de tekstwetenschap nog te weinig ontwikkeld.
De theorievorming is nog te rudimentair. Voor het ogenblik zijn de aspiraties dan
ook nog meer gericht op theorievorming over de bovengenoemde vragen dan op de
toepassing en de oplossing van praktische communicatieproblemen. Met het oog op
het onderzoek is het boek een stimulerend werk. Het wemelt van suggesties voor
verder onderzoek, waar studenten hun hart aan kunnen ophalen en hun hersens op
kunnen pijnigen.
Voor de leek kan het boek echter frustrerend zijn. Ondanks het vele werk dat er in
de tekstwetenschap verricht is en wordt, is het nog niet zo duidelijk wat men in allerlei
praktische situaties van taalgebruik met de huidige resultaten van de tekstwetenschap
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kan beginnen. Maar als die leek hart heeft voor het onderwerp en er benieuwd naar
is hoe een wetenschap op zoiets alledaags als teksten vat probeert te krijgen, dan
biedt het boek een prachtig overzicht aan benaderingen en gezichtspunten.
Natuurlijk kent het boek zijn beperkingen, maar die gelden meer voor de vakman
dan voor de leek; dus is het wat overbodig om ze hier te noemen. Bovendien haalt
de auteur in zijn epiloog de recensent de wind uit de zeilen, door er zelf tekst en
uitleg over te geven.
Tekst en Uitleg, een inleiding in de tekstwetenschap, Dordrecht, Foris Publications,
1987, 333 blzn., f 49,50.

Opnieuw een aantal
C. van Dijk - Dordrecht
De vraag welke persoonsvorm (meervoud of enkelvoud) moet worden gebruikt na
aantal, blijft menige taalliefhebber bezighouden.
In Onze Taal van december 1985 werd op blz. 158 in de rubriek Vraag en Antwoord
de vraag voorgelegd: ‘Wat moet het zijn: Gisteren kwamen een aantal mensen op
bezoek of Gisteren kwam een aantal mensen op bezoek?’ De redactie spreekt haar
voorkeur uit voor ‘kwam’, maar acht ‘kwamen’ zeer goed te verdedigen. Hoewel ik
besef dat vragen die de toepassing van de taal betreffen niet altijd ondubbelzinnig
kunnen worden beantwoord, meen ik dat er voor de onderhavige kwestie een oplossing
is. Het is volgens mij voor de vervoeging van het werkwoord bepalend hoe het woord
‘aantal’ wordt gebruikt: als telwoord (persoonsvorm in het meervoud) of als
zelfstandig naamwoord (persoonsvorm in het enkelvoud). De volgende voorbeelden
mogen als toelichting dienen.
1. Een aantal bezoekers zijn blijven slapen.
2. Het aantal bezoekers was groter dan vorig jaar.

In de eerste zin is ‘een aantal’ gebruikt als onbepaald telwoord. Het heeft hier geen
zelfstandige betekenis, maar geeft een nadere aanduiding van de kern van het
onderwerp ‘bezoekers’.
Niet het aantal is blijven slapen, maar de bezoekers hebben overnacht. Aan de
juistheid van ‘Tien bezoekers zijn blijven slapen’ zal niemand twijfelen. Of het
telwoord in een zin bepaald is (tien) of onbepaald (een aantal), mag mijns inziens
niet van invloed zijn op de persoonsvorm.
In de tweede zin is ‘aantal’ gebruikt als zelfstandig naamwoord. (Vergelijk: een tien
op het rapport). Hier geeft het woord ‘bezoekers’ een nadere aanduiding van de kern
van het onderwerp ‘het aantal’.
Soms kan het hierboven gemaakte onderscheid de bedoeling van een zin doen
uitkomen, zoals in:
- Een aantal honden wordt niet geregistreerd (in tegenstelling tot mensen, van
wie het aantal wel wordt bijgehouden).
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- Een aantal honden worden niet geregistreerd (in tegenstelling tot de honden die
wel worden aangemeld).
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Van Woord tot Woord
Zwartgallige en andere zuchten
Marlies Philippa
Ziekte en dood. Kommer en kwel. Laat ik mijn macabere fantasieën van de afgelopen
maanden eens afwisselen met wat morbide overpeinzingen. Ziekte kan een inleiding
tot de dood zijn, maar iedere zieke gaat nog niet meteen dood. Medici trachten de
mensen weer beter te maken. Geneeskunst noemen zij dat streven. Dat vinden ze
mooier dan geneeskunde. Het klinkt wat artistiekeriger. Vroeger sprak men evenwel
ook van wiskunst. Kunst had in die tijd een ruimere betekenis dan nu. Evenals het
Latijnse ars betekende het zowel ‘kunst’ en ‘vaardigheid’ als ‘kunde’ en ‘wetenschap’.
Kunde had toen uitsluitend de betekenissen ‘kennis’ en ‘bekendheid’. ‘Kunst’ in
geneeskunst is de fossiele rest van een ouder begrip.

Heilzame ontwikkeling
De heelmeesters hebben tegenwoordig een wat hogere status dan een tijd geleden;
de barbiers en de geneesheren hebben altijd al veel meer in aanzien gestaan dan de
verstrekkers van een kwak zalf. In het denken over gezondheid en ziekten is er de
laatste paar eeuwen veel veranderd. De leer van de humores, de lichaamsvochten, is
verlaten. In onze taal vinden wij er nog wel iets van terug, maar de samenhang is
verdwenen. Zo kan iemand uit zijn humeur zijn, maar met wat humor wordt hij er
dan wel weer bovenop geholpen. Een melancholicus is niet meer precies hetzelfde
als een zwartgallig iemand en een slijmerig persoon is zeker niet identiek aan een
flegmaticus. Alleen aan cholerische en sanguïnische types kennen wij nog
temperament toe.
Wij spreken over gezondheidszorg, waar de Zweden sjukvård ‘ziekenzorg’ zeggen,
een verschil in perspectief. Heelmeesters helen, maken heel, verschaffen heil, zijn
heilzaam. Heel is hetzelfde woord als heil. Genezers genezen de zieken, waardoor
de zieken genezen. Genezen is verwant met nering. Vroeger bestond er een
overgankelijk werkwoord generen ‘redden, voeden, gezond maken’, waar het
zelfstandige naamwoord nering bij hoorde. Onovergankelijk was het werkwoord
genezen ‘gezond worden, gered worden’. Oorspronkelijk zat hier dezelfde stam in
als in generen. Later zijn beide werkwoorden in betekenis samengesmolten en is
generen verdwenen.

Ziekten in oernederlands
De dood komt in deze tijd meestal op wat latere leeftijd; met ziekten beginnen we
meteen. DKTP-prikken krijgen de kleintjes. Waarom één Nederlandse afkorting,
terwijl de rest van het Latijn komt? Noem het toch de viermaal-K-injectie voor de
Kinderen! Kroep, kinkhoest, klem en kinderverlamming. Wat de laatste twee ziekten
inhouden, blijkt uit hun namen. Kroep is iets anders dan de ziekte krop, al zit het ook
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in de buurt van de hals en de keel. Het zou me niet verbazen als kroep, dat wij van
de Fransen hebben en zij weer van de Engelsen, ergens toch met een krop te maken
heeft. Kink- in kinkhoest is verwant met kuchen, een klanknabootsend woord.
De vier K's krijgt men dus niet meer, maar boffen doet er niet één; gepokt en gemazeld
zal men worden. De oude betekenis van boffen is ‘zich opblazen’. De bof blaast het
gezicht op. En dan zijn er de puisterige (water)pokken en de vlekkerige mazelen. Het
Middelnederlandse woord maze of mazel betekende ‘vlek’ of ‘rode huiduitslag’.
Andere rode-vlekziekten dienen zich aan: rode hond en roodvonk. Vroeger en nu
veel door elkaar gehaald, ook wat naam betreft. Rode hond en roodvonk zijn in feite
een en hetzelfde woord. Varianten in oudere geschriften treffen we aan als roodhond,
roodvont, roodjonk etc.

Kreeften en heksen
De kindertijd gaat voorbij en voor wie volwassen geworden is, blijkt een vrije seksuele
omgang gevaren met zich mee te brengen. Sinds kort is er Aids maar vroeger kon je
toch ook al een druiper, de sjanker of platjes oplopen. En natuurlijk schurft, al is
daar niet per se seks voor nodig. Schurft betekent eigenlijk ‘gekloofde huid’. Het
woord scherf zit erin. Sjanker komt van het Franse chancre ‘kanker, zweer’, dat zich
ontwikkeld heeft uit de Latijnse kreeft, de cancer. Maar dat maakt van de sjanker
nog geen kanker, noch van de harde, noch van de zachte.
Mocht u al veilig vrijen, toch is het leed nog niet geleden. U maakt een grote kans
uw rug te zwaar te belasten. Dat komt doordat we een paar miljoen jaar geleden op
twee benen zijn gaan lopen en onze rug zich nog niet aangepast heeft. Zo kunt u een
klacht als spit krijgen, waarbij de heksen u volgens het Duitse Hexenschuss en het
Limburgse heksenscheut een pijl in de rug schieten.

Gegrepen en verzopen
Aamborstig (= ‘engborstig’, astmatisch) bent u misschien; van aambeien (= ‘enge
anusbessen’), steenpuisten, negenogen en karbonkels (letterlijk ‘kooltjes’) kunt u
verschoond blijven, maar griep is onontkoombaar. De ziekte die u plotseling grijpt.
Wij hebben het woord uit het Frans, maar van oorsprong is het afkomstig uit een
Germaanse taal. Griep hoort bij het werkwoord grijpen.
U kunt maanziek of manziek zijn. U kunt komen te lijden aan rozen, vuren en zuchten:
netelroos, gordelroos, miltvuur, koudvuur, waterzucht en geelzucht. Zucht heeft te
maken met het woord ziek. Zucht in geelzucht of in eerzucht betekent ‘ziekte’. De
-ch- is hier ontstaan uit een -k-, net zoals in ‘zocht’ bij het werkwoord ‘zoeken’. Zucht
in de betekenis van ‘een diepe ademhaling’ is een homoniem. Het werkwoord zuchten
is verwant met zuipen. De -ch- in deze zucht komt van een -p-. Dit kunt u vergelijken
met ‘kocht’ en ‘kopen’.
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In de eerste alinea sprak ik over morbide overpeinzingen. Morbide hoort bij het
Latijnse zelfstandige naamwoord morbus ‘ziekte’. Hierin zit dezelfde stam als in
mors ‘dood’ en morior ‘sterven’. Ziekte kan tot de dood leiden.
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InZicht
InZicht wil u informeren over nieuwe boeken, over congressen en lezingen
in taalkundig Nederland. Voor een zo volledig mogelijk beeld hebben wij
ook uw hulp nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in deze rubriek
thuishoort, laat het ons dan weten!
Nico Groen & Erik Viskil

Een artikel schrijven
Onder deze titel verscheen bij uitgeverij Wolters-Noordhoff een ‘compositiecursus’,
die werd geschreven door Arthur van Leeuwen en Aleid Truijens. Deze cursus is
vooral bedoeld voor aankomende journalisten en beleidsvoorlichters; maar ook
degenen die niet geregeld teksten schrijven, kunnen er hun voordeel mee doen. De
auteurs besteden aandacht aan wat zij de basisprincipes van het schrijven noemen,
ze belichten diverse onderdelen van het schrijfproces en ze maken duidelijk hoe een
schrijver het best zijn gedachtengang tot uitdrukking kan brengen. De nadruk ligt
daarbij op de functie en de opbouw van de alinea. Over stijlkwesties doen de auteurs
geen uitspraken.
Van Leeuwen en Truijens, beiden werkzaam als docent schrijfvaardigheid aan de
School voor de Journalistiek te Utrecht, hebben elk hoofdstuk voorzien van een groot
aantal oefeningen. Het maken van deze oefeningen helpt de gebruiker van het boek
het schrijven van een artikel tot een routinematige bezigheid te maken. Een artikel
schrijven kost f 32,50.

Cultuurpropaganda
Het Algemeen-Nederlands Verbond (A.N.V.) streeft naar samenwerking tussen
Nederlanders en Vlamingen om gezamenlijk de interesse in de Nederlandse taal en
cultuur te bevorderen. Het A.N.V. organiseert journalistieke en literaire wedstrijden,
het reikt de jaarlijkse Visser-Neerlandiaprijzen uit, het verstrekt leermiddelen aan
buitenlanders die de Nederlandse taal leren en het geeft het tijdschrift Neerlandia
uit. Wellicht is dit blad interessant voor Onze-Taallezers. Er worden artikelen in
gepubliceerd over cultuur en maatschappij van Nederland en Vlaanderen in heden
en verleden. Ook artikelen van algemene aard en boekbesprekingen maken deel uit
van de inhoud van Neerlandia.
U kunt zich als lid van het A.N.V. of als abonnee van Neerlandia aanmelden bij:
Algemeen-Nederlands Verbond, Surinamestraat 28, 2585 GJ Den Haag, tel. 070 46 24 11.
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Katholiek Woordenboek
Er wordt wel gezegd dat woordenboeken naast een educatieve en een normatieve
functie ook een museale functie hebben. In woordenboeken worden woorden en hun
betekenissen geconserveerd. Dat is van belang omdat de taal voortdurend aan
verandering onderhevig is. Er komen woorden bij, ze veranderen van betekenis en
er verdwijnen woorden. Dit laatste geldt voor veel woorden die verbonden zijn met
het katholicisme. Om deze woorden voor totale verdwijning te behoeden hebben
W.H. Th. Knippenberg en F. Oudejans het Katholiek Woordenboek samengesteld.
Hierin geven zij aan de hand van zo'n 700 trefwoorden een beeld van de taal en de
begrippen uit het roomse leven. De beschrijvingen zijn zo uitgebreid dat men eerder
de indruk krijgt met een encyclopedie dan met een woordenboek van doen te hebben.
Het Katholiek Woordenboek kost f 32,50 en is verschenen bij uitgeverij Thomas
Rap te Amsterdam.

Jargon
Een naslagwerkje dat meer voor het alledaags gebruik vervaardigd lijkt te zijn is het
Reclamewoordenboek van Frans van Lier. In dit boekje zijn naast typische
reclametermen ook woorden en begrippen uit de grafische industrie en de marketing
te vinden. Het Reclamewoordenboek is volgens de schrijver, die zelf in de reclameen marketingbranche werkzaam is, bedoeld voor mensen die met reclamebureaus en
aanverwante bedrijven te maken krijgen. Dankzij het woordenboek hoeven zij niet
meer met de mond vol tanden te staan wanneer er gesproken wordt over pack shots,
leporello's en zwamvlokmodellen. Het Reclamewoordenboek is uitgegeven bij Sijthoff
en kost f 19,50.

Onmogelijke vragen
Arthur Kooyman - Utrecht
Vragen worden gesteld om informatie te verkrijgen over een bepaalde stand van
zaken. De taal kent daarnaast vragen die een redenaar aan zichzelf stelt - de
zogenaamde retorische vraag (‘Maar kameraden, zullen wij versagen?’). Maar er
zijn ook vraagzinnen die daarom bijzonder zijn, omdat ze eigenlijk maar op één
manier beantwoord kunnen worden. Worden ze toch op een andere manier
beantwoord, dan staan ze dicht bij paradoxale uitspraken, schijnbaar ongerijmde
stellingen. De mooiste paradox is de uitspraak van een Kretenzer uit de oudheid. Hij
stelde: ‘Alle Kretenzers liegen.’ Spreekt hij de waarheid, dan liegt hij. Liegt hij, dan
spreekt hij de waarheid.
Voorbeelden van de vragen waar ik op doel zijn:
- ‘Leef je nog?’ Hier kan men onmogelijk ‘nee’ op antwoorden, als dit inderdaad
niet het geval is.
- ‘Ben je daar nog?’ Ook hier kan men geen ‘nee’ op antwoorden, als men er niet
meer is.
- ‘Slaap je?’ Hierop kan men geen ‘ja’ antwoorden, als men werkelijk slaapt. Zijn
er nog meer van dergelijke vragen?
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Opbergen van Onze Taal
Bestuur Genootschap Onze Taal
Het genootschap heeft cassettes laten maken, met de opdruk Onze Taal, waarin
minstens zes jaargangen van Onze Taal kunnen worden opgeborgen. Na een nummer
van Onze Taal gelezen te hebben, kunt u de aflevering zo in de cassette plaatsen.

Cassette thuisgestuurd
Als u f 10,90 overmaakt op gironummer 42 659 02, dan levert het secretariaat de
cassette via de post zonder verdere kosten bij u thuis af. We hopen hiermee bij veel
leden in een behoefte te voorzien.
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[Korte berichten]
□□□□□□□□

PCUdB
■ Ik vraag me weleens af: Wat is de zin van de uitdrukking binnen nu en vier maanden
in plaats van binnen vier maanden tout court? ■ Denk niet dat ik ervoor pleit deze
constructie uit ons taalbestand te verwijderen; neen, beter is het, waar deze uitdrukking
vooralsnog overbodig lijkt, haar voortaan bestaansrecht te verschaffen. ■ Daartoe
nodig ik u uit om binnen een half jaar geleden en eergisteren mij de nodige suggesties
te doen geworden. ■ Irene Dikkers uit Waalre stuurt ons een uitgeknipte advertentie
waarin de Landelijke Specialisten Vereniging om een directie-secretaresse (m/v)
vraagt. Ze vraagt zich af of bij de overige secretaressen van het bureau, met wie de
toekomstige directiesecretaresse m/v zal moeten samenwerken, ook leuke kerels
zitten. ■ Teunis Bunt uit Herveld leest dat de groenteman zijn artikelen per heel kilo
op de markt brengt. Zou dit, aldus Teunis, neerkomen op het volle pond? ■ Een lezer
die mij ten halve volledig en ten anderen halve in het geheel niet begrijpt: een kolfje
naar mijn hand - dat zult u in het algemeen, en de lezer in kwestie (J.J. van der Maas
uit Den Haag, tussen twee haakjes) ongetwijfeld ten volle begrijpen. Het gaat over
de kwestie van het zeurderige ja, door mij aangekaart in deze kolommen, ik schat
ruwweg een half jaar geleden. ■ J.J. van der Maas dus (woonachtig in Den Haag,
maar post sturende vanuit Le Dantou: hebt u Onze Taal naar uw vakantieadres laten
sturen, of hebt u dit tijdschrift als vakantielectuur meegenomen? - niets anders dan
pure nieuwsgierigheid mijnerzijds), u hebt natuurlijk volkomen gelijk als u, mij
citerend ‘De zeurderige toon die ik u en hun in de mond heb gelegd’, concludeert
dat ik geen enkele objectieve basis heb om de toon waarop het woordje ja in zinnen
als boven, ik bedoel als een half jaar geleden, bedoeld, wordt uitgesproken, als
zeurderig te kwalificeren, sterker nog, dat het mijn expliciete bedoeling was geweest
om u te laten voelen dat mijn volstrekt individuele willekeur weer eens onbehoorlijk
de boventoon voerde. ■ ‘Ook hebt u gelijk’, mij (criticasters citerend) alweer citerend,
vervolgen deze criticasters, ‘“Ja, hoewel, wanneer terwijl...”, als u opmerkt dat deze
drie aaneengesloten voegwoorden slechts op papier bestaan.’ ■ Wat dat betreft heeft
u het signaal naar de lezer toe uitstekend opgepakt. ■ En om misverstanden te
voorkomen: ik wéét dat de voorgaande zin abject modieus gebrabbel is; dat zeg ik
nu maar even, anders moet ik dat over een half jaar ook weer uitleggen. ■ Maar, alle
gezeur terzijde, wat ik een half jaar geleden wilde uitleggen, was dat iedereen, ook
u en ik, de neiging hebben om, als we mensen citeren aan wier mening of houding
of gezicht wij ons ergeren, dat we dan ons citaat dikwijls laten voorafgaan door een
‘Ja’ dat de persoon in kwestie waarschijnlijk niet heeft gezegd. ■ Dit ergert me niet,
het valt me alleen op dat het kennelijk verder niemand opvalt. ■ Een wat verlate
stapel: Als naast gravengraven graven gravengraven graven, graven, graven graven
gravengraven te over. Afkomstig van Marjet en Hans van Cleeff-Schogt uit
's-Gravengrave. Ze hopen met deze natuurlijk klinkende volzin het stapelrecord
gebroken te hebben. ■ Eerlijk gezegd hoop ik dat dit record voorlopig niet meer
gebroken wordt, want het kopiëren van deze prachtig lopende zin heeft mij enkele
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minuten gekost. ■ In ieder geval is dat een record. Alweer post uit Den Haag? Nee,
Irene A. van Meulenaarsgraf-Nuis meldt dat ik in het juli/augustusnummer haar niet
alleen een verkeerde stapel maar ook een verkeerde woonplaats toeschreef. Zij komt
niet uit Den Haag, maar uit Apeldoorn. Tweevoudig excuus dus. ■ Ik zal zwijgen
als het gravengraf over verdere stapels tot na over binnen pakweg drie nummers
nadere informatie van uw kant gekregen te hebben.
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[Nummer 12]
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Succesformules
E.J. van der Spek
‘In vroeger dagen wisten redacteuren nog waar het om ging. Ze wisten wat rampen
waren, en welke regels ze moesten volgen. Er was een eenvoudige schaal van Richter
voor menselijke (en zelfs dierlijke) rampen. Als er een bosbrand woedde, was het
essentieel dat het struikgewas krioelde van dieren op de vlucht naar de veiligheid;
een paar brandweermannen moesten afgesneden worden door de vlammen en
verbranden; een van deze brandweermannen moest zijn teruggeroepen van
huwelijksverlof. In bijzonder gunstige gevallen was er een bruid in tranen bij de
hand. Een woordvoerder zou zeggen dat het vuur onder controle was, en dat men
brandstichting vermoedde.’
Aan het woord is Alexander Cockburn in ‘Death Rampant, Readers Rejoice!’
(opgenomen in R. Pollack Stop the presses, I want to get off!, Random House, New
York 1975). Hij bespreekt in dit artikel de kunst van het cliché, een kunst die verloren
dreigt te gaan - althans, Cockburn is daar bang voor. Hij presenteert daarom een
aantal recepten voor artikelen over rampen, met onder meer de volgende tips:
Lawines: ‘Benadruk het gevaar van verdere lawines in het gebied die door het
geringste geluid veroorzaakt kunnen worden. Suggereer nalatigheid van de kant van
de plaatselijke autoriteiten, die geen aandacht hebben geschonken aan waarschuwingen
van wijze oude bergbewoners.’
Wervelstormen: ‘Denk eraan dat een wervelstorm altijd een groot
bevolkingscentrum nadert. Zorg ervoor windstoten tot 220 km per uur op te nemen,
en vergeet het stille centrum in het oog van de wervelstorm niet.’
Ingestorte huizen: ‘Benadruk het ongelofelijke geluk van iemand die voor de
ramp boodschappen ging doen. Produceer materiaal waaruit blijkt dat het gebouw
onveilig was verklaard. Weid uit over de gierigheid van de huisbaas, de laksheid van
gemeentebesturen. Weid uit over de gruwelijke omstandigheden waaronder de armen
leven. Doe verslag van de vriendelijkheid van de plaatselijke godsdienstige
organisaties die de daklozen onderbrengen, en van het wonder van Bello, de hond
die het overleefde.’
Deze en aanverwante tips - in How to earn your trench coat geeft Cockburn een
vergelijkbaar rijtje clichés voor buitenlandse correspondenten - zijn te beschouwen
als bouwstenen voor journalistieke succesformules. Ze zijn gebaseerd op een
verstandhouding tussen lezer en schrijver; de schrijver weet - of denkt te weten - wat
de lezer het liefst leest, de lezer weet wat hij kan verwachten. Een zekere variatie is
uiteraard welkom, maar het moet dan wel variatie op een bekend thema zijn. De
formule moet niet te veel op de voorgrond treden, maar de tekst moet wel
beantwoorden aan de verwachtingen van de lezer.

Ook Privé en Boeketreeks
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Veel tijdschriften hanteren vaste recepten. Over het algemeen zijn deze recepten
zichtbaarder naarmate de tijdschriften en periodieken dichter bij de ‘onderkant’ van
de markt liggen: denk maar eens aan artikelen uit Weekend of Privé over
‘ongeneeslijke ziekte x van bekende Nederlander y’. Sommige genres ontlenen er
hun bestaan aan; lezeressen van deeltjes uit de Boeketreeks kennen de formules van
‘hun’ schrijvers door en door, wat hun het behaaglijke gevoel geeft de schrijvers
door te hebben. Ook serieuzere bladen, zoals de National Geographic, maken echter
gebruik van vaste formules. Zo zijn bijvoorbeeld de bijschriften bij de foto's - in een
blad als de National Geographic zijn de foto's altijd het eerste waar de lezer naar
kijkt - volgens een vast stramien opgebouwd. De standaard-opbouw is als volgt:
1a. Een bijzin (vaak een bijstelling of een beknopte bijzin), die vaak poëtisch of
fraai geformuleerd commentaar geeft bij de afgebeelde foto;
1b. De hoofdzin, die aangeeft wat er op de foto te zien is, vaak met namen, gegevens,
feiten;
2. Een algemene uitspraak die de relevantie of de achtergrond van de foto duidelijk
moet maken;
3. Een uitbreiding op deze algemene uitspraak, die de interesse van de lezer in de
hoofdtekst moet wekken, of een saillant detail.

Een voorbeeld (bij een foto van een Birmaans meisje):
1a. ‘Een schoonheid in volle bloei,
1b. Su Su Win, 22 jaar, wacht op het begin van haar huwelijksceremonie.
2. Ondanks hun inferieure status volgens de boeddhistische leer worden Birmaanse
vrouwen door de wet en de traditie als gelijkwaardig met mannen beschouwd.
3. Getrouwde vrouwen behouden hun eigen naam en hun bezit, en beheren het
geld van hun gezin.’

Uit de voorbeelden van Cockburn en uit de National Geographic blijkt dat
succesformules zowel een inhoudelijke als een vormelijke invulling kunnen krijgen.
In beide gevallen zijn de voordelen duidelijk: toegankelijkheid en herkenbaarheid
van de teksten (dezelfde elementen staan steeds op dezelfde plaats als het een
vormelijke invulling betreft, dezelfde onderwerpen keren terug als het om een
inhoudelijke invulling gaat), en een routinematige produktie en verwerking voor
respectievelijk schrijver en lezer. De nadelen liggen echter ook voor de hand:
eentonigheid, verwisselbaarheid, gebrek aan creativiteit en - misschien wel het
gevaarlijkste - de mogelijkheid dat schrijvers niet alleen volgens vaste structuren
gaan schrijven, maar ook in hun denken een vast stramien zullen volgen; met andere
woorden: dat ze ophouden met denken. (Dit laatste geldt vooral wanneer de
succesformule een inhoudelijke invulling krijgt, zoals in de rampenberichten van
Cockburn.)

Recept en meetlat
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De journalistiek is niet het enige gebied waar de gebruikers - schrijvers en lezers behoefte hebben aan succesformules. Ook als het gaat om reclameteksten,
sollicitatiebrieven of zelfs beleidsnota's - eigenlijk in alle gevallen waarin doel- en
lezergerichte teksten geproduceerd worden - blijkt er behoefte te bestaan aan
eenvoudige tips, snel toepasbare trucs, handzame
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formules. Veel schrijvers hebben geen boodschap aan de ANS, de Schrijfwijzer en
Van Dale; ze willen een recept om een pakkende tekst te schrijven en een meetlat
om het resultaat te beoordelen.
Waar een vraag is, laat het aanbod meestal niet lang op zich wachten. In de reclame
heb je de AIDA-formule (attention - interest - desire - action), terwijl de schrijver
van sollicitatiebrieven zich kan laten leiden door het rijtje ‘aanhef - motivatie opleiding - ervaring’. De bekendste formules op dit terrein zijn echter de
leesbaarheidsformules.
Leesbaarheidsformules zijn nooit ontworpen om als succesformule dienst te doen.
Het zijn vergelijkingen waarmee op basis van een aantal linguïstische variabelen zoals woord- en zinslengte, woordfrequentie en het aantal persoonsvormen per zin
- de leesbaarheid van een tekst bepaald kan worden. Dergelijke formules kunnen
bijvoorbeeld gebruikt worden om te bepalen of een aardrijkskundeboek geschikt is
om het in de vijfde klas van de basisschool te gebruiken. Een voorbeeld van een
leesbaarheidsformule is Leesgemak = 206,835 - 0,846 × woordlengte - 1,015 ×
zinslengte. Hierin is de woordlengte het aantal lettergrepen per honderd woorden en
de zinslengte het gemiddeld aantal woorden per zin. Hoe lager de uitkomst, des te
moeilijker de tekst.

Misbruikte formules
Onderzoekers die zich met leesbaarheid bezighouden, hebben benadrukt dat
leesbaarheidsformules niet als adviezen gebruikt mogen worden. Deze adviezen
maken gebruik van statistische grootheden: het gemiddeld aantal woorden per zin,
lettergrepen per woord en dergelijke. Nu is het mogelijk om op statistische gronden
aannemelijk te maken dat er een sterke samenhang bestaat tussen deze grootheden
en de moeilijkheidsgraad van een tekst, met andere woorden: teksten die door een
groep proefpersonen als moeilijk worden beschouwd, hebben meestal ook een
gemiddeld hoge zins- en woordlengte. Daar kan echter niet van afgeleid worden dat
lange zinnen en woorden de oorzaak zijn van de moeilijkheid in die teksten. Andere
plausibele oorzaken zijn bijvoorbeeld bepaalde constructies (naamwoordconstructies
en tangconstructies), de wijze waarop samenhang in de tekst is aangebracht
(verwijzingen e.d.) en het gebruik van vakjargon.
Toch blijken veel taalgebruikers leesbaarheidsformules hardnekkig als schrijfadviezen
en zelfs als succesformules op te vatten. Hier zijn verschillende redenen voor.
Allereerst nemen veel lezers kennis van de resultaten van het leesbaarheidsonderzoek
in een enigszins samengevatte vorm, zodat ze zich niet altijd bewust zijn van het
statistisch karakter van de onderzoeksresultaten. Dit kan tot gevolg hebben dat
schrijvers proberen teksten af te leveren waarvan alle zinnen ongeveer vijftien
woorden bevatten, omdat het anders zo lastig voor hen is de gemiddelde zinslengte
te berekenen.
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Ten tweede blijkt er een grote behoefte te bestaan aan eenvoudige, harde adviezen
die betrekking hebben op meetbare grootheden. Woorden tellen kan iedereen. Daarom
is een advies als ‘Zorg ervoor dat een zin niet meer dan twintig woorden bevat’ veel
makkelijker op te volgen dan de raadgeving ‘vermijd naamwoordconstructies wanneer
deze onduidelijkheid over de handelende persoon tot gevolg kunnen hebben’. Dit
heeft tot gevolg dat leesbaarheidsformules met name in het technisch en middelbaar
onderwijs en in bepaalde beroepsgroepen (reclame) een eigen leven zijn gaan leiden.

Averechts effect
Wat gebeurt er nu wanneer schrijvers gaan proberen leesbaarheidsformules als
adviezen te gebruiken? Dit is onderzocht door Davidson en Kantor (Reading Research
Quarterly 17, 1982). Zij vergeleken een viertal teksten die voor volwassenen
geschreven waren, met de herschrijvingen daarvan (aangepast voor minder ervaren
lezers). Uit hun onderzoek kunnen twee conclusies getrokken worden. Allereerst
bleek dat veranderingen op grond van leesbaarheidsformules (zoals het splitsen van
een samengestelde zin of het vervangen van een woord door een korter woord) de
tekst vaak moeilijker maakten:
(origineel) Als hij de kans krijgt voor er weer een brand ontstaat, zal een boom
zijn eigen wonden genezen door nieuwe schors over de verbrande delen te laten
groeien.
(aanpassing) Als hij de kans krijgt voor er weer een brand ontstaat, zal een boom
zijn eigen wonden genezen. Hij zal nieuwe schors over de verbrande delen laten
groeien.
De laatste bijzin uit het origineel is in de herschrijving verzelfstandigd tot een
hoofdzin. Door deze herschrijving is er echter informatie weggelaten over de
betekenisrelatie tussen bij- en hoofdzin. In de oorspronkelijke zin wordt duidelijk
gemaakt dat ‘het aangroeien van nieuwe schors’ het middel is dat de boom gebruikt
om zijn wonden te herstellen. In de herschrijving moet de lezer dit zelf afleiden; hij
kan de relatie tussen de beide zinnen nu ook lezen als een opeenvolgingsrelatie (eerst
genezen, dan nieuwe schors). Bovendien bleek dat herschrijvingen die als verbetering
beschouwd moeten worden, vaak negatieve consequenties voor de score op een
leesbaarheidsformule zouden hebben:
(origineel) Daarna hadden we water te drinken. We zetten teiltjes buiten en vingen
het regenwater op.
(aanpassing) We zetten teiltjes buiten om het regenwater op te vangen, zodat we
water te drinken hadden.
De aanpassing is op twee punten een verbetering: de causale relatie is verduidelijkt,
en de volgorde is natuurlijker (eerst teiltjes buiten, dan drinkwater). Het resultaat is
echter dat de zin langer is geworden, en dat is in tegenstelling tot de voorschriften
die uit een leesbaarheidsformule afgeleid zouden kunnen worden.

Enkel symptomen
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In het begin van dit artikel werd een succesformule vergeleken met een recept, wat
naast de kookkunst wellicht ook de dokter in gedachten roept. Om die laatste
vergelijking nog wat uit te werken: wie een leesbaarheidsformule als een advies, een
succesformule opvat, loopt het gevaar zich te beperken tot symptoombestrijding; hij
vermijdt bepaalde taalverschijnselen, zonder te weten of deze de oorzaak van de
problemen zijn. Bovendien loopt hij het risico, zoals de bovenstaande voorbeelden
duidelijk maken, het slachtoffer te worden van ongewenste bijwerkingen. Wie
begrijpelijk wil leren schrijven, zal zich moeten verdiepen in de factoren die de
begrijpelijkheid beïnvloeden; een kortere weg is er niet.
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Reacties
Zelfdoding en denkfouten
O. Rudenko - Delft
Teunis Bunt stelt op blz. 132 van het oktobernummer van Onze Taal, in het artikel
Zelfdoding (2), dat iemand geen zelfdoding kan begaan doch alleen zelfmoord omdat
het met voorbedachten rade gebeurt: ‘Wie iemand met voorbedachten rade om het
leven brengt, begaat een moord, en niet een doding’.
Uit de daaraan ten grondslag liggende logica volgt ook de volgende redenering:
een bouvier is een hond en géén dier. Dat dit fout is, lijkt mij duidelijk: [honden]
komen uit de verzameling [dieren] en daarom mag een bouvier ook een dier worden
genoemd, zoals iemand die een moord begaat ook een doding begaat. Welk woord
wordt gekozen, hangt van iemands smaak af en niet van het feit of het al dan niet
correct zou zijn. Ik refereer hierbij aan het artikel ‘Denken en doen nadenken’ uit
hetzelfde nummer, waar de heer Heldring aandacht vraagt voor denkfouten.

Wie vernieuwen het kerkdak?
Jan Nijen Twilhaar - Vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde,
Rijksuniversiteit Utrecht
In haar reactie op de bijdrage ‘Omkommer’ van P.C. Paardekooper (zie Onze Taal
nr. 7/8, blz. 96) betoont mw. W. van Veen zich op pagina 134 een tegenstander van
het gebruik van om op plaatsen waar dit woord ‘geen enkele functie heeft’ en ‘vooral
waar het gemakshalve wordt gebruikt in plaats van het passende voorzetsel’. Haar
voorstel om het woordje om in bepaalde gevallen weg te laten en in andere gevallen
door een voorzetsel te vervangen, komt niet voort uit grammaticale, maar uit
stilistische overwegingen: ze is van oordeel dat haar alternatief tot fraaiere constructies
leidt.
Ik ben van mening dat mw. Van Veens voorstel in enkele gevallen stilistisch betere
resultaten oplevert. Dergelijke oordelen zijn echter gebaseerd op iemands smaak
over wat mooi of minder mooi Nederlands is. Waar het me echter hier om gaat, is
een opmerking in haar artikel die ook taalkundige implicaties heeft. Volgens haar
zou de zin Vrijwilligers hebben genoeg geld ingezameld om het kerkdak te kunnen
vernieuwen de niet-bedoelde betekenis hebben dat die zelfde inzamelaars ook het
kerkdak vernieuwen. Er zou hier ‘misbruik’ zijn gemaakt van om, en het voorstel
van mw. Van Veen luidt dan ook deze om-zin door een voorzetselconstructie te
vervangen: voor de vernieuwing van het kerkdak.
Nu zijn er zinnen waarin het ‘verzwegen’ onderwerp van de beknopte zin
ondubbelzinnig duidelijk is. In de constructie Jan belooft aan Marie om morgen te
komen is het onderwerp bij komen verplicht hetzelfde als het onderwerp bij belooft:
Jan. In een constructie als Jan dwingt Marie om morgen te komen moet het onderwerp
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bij komen hetzelfde zijn als het lijdend voorwerp bij dwingt: Marie. Er zijn echter
ook zinnen waarvoor zonder context niet is uit te maken wat het onderwerp in de
beknopte zin is. Een voorbeeld daarvan is de zin De kippen van mijn zwager zijn te
vet om te eten. Iemand die dit schrijft of zegt, kan bedoelen dat de kippen te vet zijn
om voedsel te nuttigen of dat ze te vet zijn om geconsumeerd te worden. De
dubbelzinnigheid van dergelijke zinnen wordt meestal opgeheven doordat de lezer
of hoorder uit de rest van de context de bedoelde betekenis opmaakt. De constructie
Vrijwilligers hebben genoeg geld ingezameld om het kerkdak te kunnen vernieuwen
uit het artikel van mw. Van Veen is een vergelijkbaar voorbeeld van een zin die
dubbelzinnig is. Dat de vrijwilligers het kerkdak vernieuwen, is slechts één
interpretatie. De tweede interpretatie is dat anderen dat doen (vergelijk bijvoorbeeld
ook de constructie Het is moeilijk (om) bescheiden te blijven). De verdere context
moet uitmaken welke betekenis de maker van de genoemde zin bedoeld heeft. De
zin is in beide betekenissen dus volkomen grammaticaal. Ten slotte zou ik nog een
opmerking willen maken over het voorstel de beknopte bijzin door een voorzetsel
te vervangen. Ik ben van oordeel dat de zin Vrijwilligers hebben genoeg geld
ingezameld voor de vernieuwing van het kerkdak net als zijn pendant met de om-zin,
dubbelzinnig is. Deze zin sluit mijns inziens niet de interpretatie uit dat de inzamelaars
ook het kerkdak vernieuwen.

Alternatief
J. Granaada - chirurg, Hoogeveen
In Onze Taal van oktober prijkt op blz. 134 boven de bijdrage van W. van Veen het
kopje Ander alternatief voor om. Nu rijst bij mij de volgende vraag: is het ‘andere
alternatief’ niet een pleonasme en moet niet worden volstaan met ‘alternatief’ zonder
meer? De etymologie van het woord laat geen andere interpretatie toe dan de
omschrijving van Van Dale: de keuze latend tussen twee zaken of mogelijkheden.
Uit dezelfde inzending (einde tweede alinea en voorlaatste alinea) valt af te leiden
dat er in bepaalde gevallen drie alternatieven kunnen zijn. Maar kan dat werkelijk?
Is het niet beter hier te spreken van drie keuzemogelijkheden? Zo niet, dan gaat de
omschrijving van Van Dale niet meer op.
Zouden de lezers over dit alles eens hun licht willen laten schijnen en ook over de
vraag of het woord alternatief hier alternatief wordt misbruikt?
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Omstellen
J.H. Zwaan - Rijswijk
Mevr. Daan vraagt op blz. 142 van het oktobernummer naar de herkomst van het
woord omstèllen. Dit woord is mij niet onbekend. Tot mijn achttiende jaar was ik
volgeling of lidmaat van de Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid
der Apostelen in Nederland en Koloniën. Een mondvol voor een betrekkelijk kleine
godsdienstige groep waarvan de oorsprong in Engeland lag. Via Duitsland heeft deze
sekte ook in ons land vaste voet aan de grond gekregen, zodat er nogal wat Duitse
termen werden overgenomen. Een van die termen was omstellen, hetgeen de betekenis
had van ‘beschermen, steunen of behoeden door in figuurlijke zin om iemand heen
te gaan staan’. In de Prismapocket Duits-Nederlands staat inderdaad: umste'llen =
omringen, omsingelen.
Ik meen dan ook dat het woord omstellen uit het Duits is vertaald en door de
aanhangers van bovengenoemde godsdienstige groep, die zich na de oorlog heeft
gesplitst in diverse Apostolische kerken, in bovengenoemde betekenis werd en
wellicht nog wordt gebruikt.
Of er een accentteken gebruikt moet worden, is mij niet duidelijk. De nadruk moet
in elk geval liggen op stel. Of dit woord in de Nederlandse taal ingeburgerd zou
moeten raken, betwijfel ik. Wij beschikken over voldoende andere woorden om
hetzelfde uit te drukken.

Krakers
J.K.C. Postema - Soest
Het woord krakers is ook in de Finse krant doorgedrongen, zij het nog tussen
aanhalingstekens. In de Helsingin Sanomat van 9 januari 1987 stond de kop
‘KRAAKEREIDEN’ PERILLISET, ‘de erfgenamen van de krakers’. De erfenis zit hem in
het overnemen van actiemodellen van Amsterdamse krakers, die allerminst ter ziele
zijn.
De Finnen noemen de krakers zelf ‘woningloze jongeren’ (asunnottomat nuoret)
of ‘woningbezetters’ (asunnonvaltaajat). De -aa- is een aanpassing voor de Finse
uitspraak die de a van ‘tak’ ook in open lettergreep kent. De uitgang -eiden is van
de tweede naamval meervoud. De eerste naamval enkelvoud zou ‘kraakeri’ zijn. Die
-i is nodig om het woord te kunnen laten meedraaien in het buigingssysteem (kraakerit,
kraakereille, enz.).
Het woord blijft na deze aanpassingen nog herkenbaar als leenwoord door de twee
medeklinkers aan het begin. Of onze krakers ooit in de Finse Van Dale een onderdak
zullen krijgen, is een vraag waar we rustig over kunnen speculeren.

Vraag en antwoord
Leestekens
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Redactie Onze Taal
Er bestaat een officiële Nederlandse spelling, maar niet een even officiële regeling
van de leestekens. De volgende regels hebben dus geen andere pretentie dan te
omschrijven wat veel schrijvers of correctoren met leestekens doen.
Een vraagteken betekent dat op die plaats een vraag eindigt. Het is - net als het
uitroepteken - een leesteken met een duidelijke betekenis. Als vraagzin (1) ingebed
wordt in vraagzin (2) verschijnen er twee vraagtekens:
(1) Wie zei dat?
(2) Wat is waarheid?
(3) Wie zei: ‘Wat is waarheid?’?

Als een vraag in de directe rede aan het einde van een mededelende zin staat, zou
het, gezien de handelwijze in (3), voor de hand gelegen hebben om vraagteken aanhalingsteken - punt te schrijven zoals in (4):
(4) * De rechter zei: ‘Wat is waarheid?’. Dat gebeurt niet. Men laat liever een van
de drie leestekens weg omdat zulke reeksen leestekens als minder fraai beschouwd
worden. Het minst betekenende leesteken, de punt, vervalt:
(5) De rechter zei: ‘Wat is waarheid?’ Uitroeptekens krijgen dezelfde behandeling
als vraagtekens.
Punten en komma's worden echter niet verdubbeld, waarschijnlijk omdat ze een
minder zelfstandige betekenis hebben. Zo is (6) niet zoals het hoort:
(6) * De groenteboer had worteltjes, bietjes, aardappelen, enz..
De laatste punt wordt geschrapt, of het probleem wordt op een andere manier
omzeild. In citaten verdwijnt de puntenreeks ook.
(7) * De rechter zei: ‘U spreekt de waarheid’.
Om esthetische redenen verdwijnt de buitenste punt.
Dezelfde regel geldt voor de komma: twee is te veel. Daarom zien we in (8) niet
de twee komma's na elkaar, die daar eigenlijk zouden thuishoren:
(8) * Piet, net terug van vakantie„ Henk en Karel troffen elkaar in het café.
Bij de komma's in citaten doet zich net zo'n probleempje voor als bij de punten.
In (9) zou logischerwijs een komma achter knuisje moeten komen en voor zei:
(9) * ‘Knibbel, knabbel, knuisje’, zei de heks, ‘wie knaagt er aan mijn huisje?’
De eerste komma hoort daar te staan omdat die er ook staat in (10) Knibbel, knabbel,
knuisje, wie knaagt er aan mijn huisje?
De tweede komma had er moeten staan omdat we in hoofdzinnen na een lang
zinsdeel voor de persoonsvorm een korte pauze horen en dus een komma schrijven.
Ook in (9) laten we de buitenste komma echter weg.
Als het citaat doorbroken wordt op een plaats waar geen komma thuishoort, staat
de komma natuurlijk achter het aanhalingsteken:
(11) ‘Het kamerlid’, zei de minister, ‘heeft mijn vraag niet beantwoord.’
De tweede komma in (11) wordt kortheidshalve door sommigen weggelaten.
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En zo schrijft u uw roman
Gerke Metzlar - Amsterdam
Wie een zakenbrief moet schrijven, een scriptie of een onderzoeksrapport, kan in
een beetje boekhandel al gauw een boek vinden met aanwijzingen om zoiets
makkelijker te laten verlopen. Voor de beginnende roman- of verhalenschrijver ligt
dat moeilijker. Tot voor kort was er aan lectuur op dit terrein helemaal niets
voorhanden. Een gat in de markt: het kan niet anders of daar springt in deze tijd
iemand in.
Zo begon de stichting ‘Wie Schrijft Die Blijft’ in 1985 het blad Schrijven uit te geven.
Het blad publiceert werk van lezers en bevat artikelen over schrijvers, boeken en
literaire en minder literaire randverschijnselen. Ook is er een rubriek ‘Schrijftips’
met allerlei aanwijzingen voor beginnende schrijvers, op wie het blad zich richt. In
het vierde nummer wordt op de voorpagina aangekondigd: ‘Zo schrijf je 'n roman
(en win je f 10.000, -).’ Het blijkt te gaan om een romanwedstrijd van uitgeverij
Elsevier. In een begeleidend artikel krijgen de kandidaten aanwijzingen hoe ze het
schrijven moeten aanpakken.

Noodzakelijke ingrediënten
Schrijvers-in-de-dop die in dit nummer de oplossing van al hun problemen zochten,
zullen toch wat teleurgesteld zijn geweest. In de opening staat al meteen een citaat
van Remco Campert dat de aankondiging ondergraaft: ‘Ik zou niet weten volgens
welke regels je dat (een roman schrijven) zou moeten doen en of zulke regels wel
bestaan.’ Maar opgewekt verzekert de redactrice de lezer dat er toch wel degelijk
een aantal ‘noodzakelijke ingrediënten’ zijn voor een goede roman.
Bij nadere beschouwing zijn de aanwijzingen te verdelen in eisen waaraan een goede
roman voldoet en tips voor de werkwijze tijdens het schrijven.
Die kwaliteitseisen, de noodzakelijke ingrediënten dus, zijn summier. Een goede
moderne roman heeft volgens Schrijven een plot en er zit psychologische ontwikkeling
in. Dat laatste houdt in dat de personages aan het begin anders zijn dan aan het einde;
plot wordt verklaard als een reeks verwikkelingen met een hoogtepunt of ontknoping.
Verder dient de schrijver zich te onthouden van het overmatig gebruik van bijvoeglijke
naamwoorden, om ook iets aan de fantasie van de lezer over te laten. De beginnende
romanschrijver, waar het artikel zich op richt, kan ook maar beter in de hijof zij-vorm
schrijven; voor een ikverhaal mist hij nog de nodige afstand en dan wordt het verhaal
al te subjectief en onduidelijk. En ten slotte wordt er gewezen op het nut van een
goede interpunctie.
De aanwijzingen voor het schrijfproces sluiten globaal aan bij wat ook de schrijver
van niet-fictionele schrijfsels meestal wordt aangeraden. Denk eerst eens na over
wat je wilt schrijven, noteer alle invallen en maak daarna een schema waarin je de
grote lijn vastlegt. Voor het nadenken mag een romanschrijver in principe ruim de
tijd nemen. Dat kan soms jaren in beslag nemen. De aanwijzingen voor het

Onze Taal. Jaargang 56

werkschema zijn heel strikt. Dat moet volgens Schrijven bestaan uit drie componenten:
een vel papier waarop het thema van de roman komt te staan, een vel met de plot
(een opsomming van de gebeurtenissen) en ten slotte een beschrijving van de
personages die in de roman optreden: hun namen, leeftijden en allerlei uiterlijke
kenmerken. Dit om verwisselingen en inconsequenties bij het uitschrijven te
voorkomen.

Tips van Reve
Onze ‘volksschrijver’ Reve lichtte in zijn openbare colleges voor de universiteit van
Leiden ook een tipje van de sluier op. De tekst verscheen later onder de titel ‘Zelf
schrijver worden’ (Leiden, 1986). Het gebruik van het woord ‘worden’ in de titel
lijkt erop te wijzen dat ook Reve ervan uitgaat dat schrijven te leren is. En hij bevestigt
dat vermoeden in de tekst: ‘Het schrijverschap is, dames en heren, behalve wat het
allemaal nog meer moge zijn een vak, een ambacht.’ (pag. 23) Maar wat moet een
schrijver dan allemaal weten en kunnen voor hij met succes dit ambacht kan
beoefenen? Wie het boek van Reve erop naleest, zal zeker een paar uren leesplezier
hebben, maar het antwoord op deze vraag komt niet veel dichterbij.
Reve maakt een onderscheid in leerbare en niet-leerbare aspecten van het schrijven.
Bij hem heten die aspecten trouwens - compleet met Reviaanse hoofdletters - de
Vrije en de Onvrije Zuilen Van Het Proza. De zuilen die onontbeerlijk maar niet aan
te leren zijn, noemt hij Conceptie en Stijl. Deze termen verwijzen naar de persoonlijke
bagage van de schrijver, het talent, en naar zijn hoogst persoonlijke wijze van denken
en doen. Beide zuilen komen volgens Reve tot uitdrukking in de leerbare of vrije
zuilen: Compositie en Woordgebruik. Daarover vertelt hij dan ook het meest.
Het onderdeel Woordgebruik behandelt Reve uitvoerig in onderdelen als: het Ironisch,
het Opzettelijk Foute, het Clichématige en het Godslasterlijke Woordgebruik.
Amusante leesstof, maar de lezer leert vooral iets over het woordgebruik van Reve.
In het onderdeel over compositie geeft hij regels die algemener zijn; ze sluiten aan
op wat literatoren en literatuurwetenschappers tot op heden hebben bedacht en
geformuleerd. Reve giet deze verteltechnische kennis voor een deel in de vorm van
onwrikbare wetten. De titel van het college waarin hij dit onderdeel behandelde, Echt
Gebeurd Is Geen Excuus, verwijst al naar wat hij in de tekst zelf benoemt als De
Wet van de Onbruikbaarheid van de Werkelijkheid. Ware gebeurtenissen zijn volgens
Reve of ‘moordend vervelend’ of al gauw veel te onwaarschijnlijk voor de lezer. Als
aankomende schrijvers deze wet ter harte nemen, kan ons veel onverwerkt jeugdleed
bespaard blijven.
Verder behandelt Reve de Wet van de Noodzaak van Aankondiging ofwel Het Verbod
van het Onverwachte, de Dosering van de Mededeling en de Noodzaak van periodieke
Recapitulatie. Bij die eerste wet haalt hij de bekende uitspraak van Tsjechov aan:
‘Als er in het derde bedrijf een geweer afgaat, tone men in het eerste een geweer.’
Wie precies wil weten wat deze
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wetten nog meer behelzen, verwijs ik naar het boek. Samengevat komen alle wenken
erop neer dat een roman een strak gecomponeerd geheel moet zijn waarin de lezer
geboeid door blijft lezen.

Hoe verzin ik een inval?
Reves aanwijzingen zijn niet onzinnig, maar ze geven ook nog niet veel houvast.
Voor een deel komt dat doordat ze in nogal subjectieve termen worden gegeven, en
dat kan ook moeilijk anders. Maar hoe weet een aankomend schrijver, om een
voorbeeld aan te halen, of hij voldoende informatie geeft om zijn lezer te boeien
zonder hem te overspoelen met feiten? Natuurlijk kun je niet verwachten dat Reve
in een paar colleges toekomstige schrijvers alle informatie geeft die ze nodig hebben.
Zijn gehoor bestond bovendien uit mensen die waarschijnlijk meer als lezer
geïnteresseerd zijn in literatuur en in Reve zelf.
Wel valt op dat zodra er iets gezegd of geschreven wordt over het maken van
fictioneel proza, er voornamelijk kenmerken of eisen van een goed eindprodukt
worden gegeven: een goede roman heeft zus en is zo. Kennis van verteltechnieken
en stilistische mogelijkheden lijkt onontbeerlijk, maar daarvoor hoeft de
schrijver-in-spe geen schrijfadviezen te lezen. Beginnende schrijvers zullen in eerste
instantie heel andere dingen willen weten. Bijvoorbeeld het antwoord op de vraag:
hoe verzin ik een goed verhaal? Daar zit tenslotte het grote verschil met het schrijven
van niet-fictionele teksten. Er moet iets verzonnen worden voordat er geschreven
kan worden.
Dat versterkt bij velen de indruk dat schrijven helemaal niet te leren is. Een schrijver
ben je, of je bent het niet, is een veel gehoorde opvatting. Daar staat tegenover dat
er met name in de Verenigde Staten wel degelijk onderwijs in schrijven bestaat,
bijvoorbeeld aan de universiteiten. Daar bestaat ook uitgebreide literatuur op dat
gebied. In Nederland wordt ook wel iets gedaan aan schrijfonderwijs, maar die
inspanningen leiden een vrij onzichtbaar bestaan. Nogal wat Nederlandse schrijvers
geven cursussen en workshops waarin ze hun zelfvergaarde kennis doorgeven aan
nieuwkomers. Sinds 1985 is er in Amsterdam zelfs een schrijversvakschool gevestigd
die aankomende schrijvers op weg helpt.
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Amerikaans procédé
Enig inzicht in de schrijfopleiding in de Verenigde Staten geeft het boek Hoe schrijf
ik een goed verhaal?
(Utrecht/Antwerpen, 1985). De auteur, Damon Knight, is schrijver van
science-fictionverhalen, maar ook docent schrijven aan de universiteit van Michigan.
Meteen valt in dit boek de aandacht op voor het proces dat de schrijver moet doorlopen
om tot een eindprodukt te komen. En dan niet alleen het proces van idee tot
uitgeschreven verhaal, maar ook het proces om schrijver te worden. In het eerste
hoofdstuk gaat het over het ontwikkelen van schrijftalent met oefeningen om te leren
zien, horen en voelen en om gebruik te kunnen maken van herinneringen en het
onderbewuste. In zo'n opsomming klinkt het misschien wat vaag, maar dit hoofdstuk
lijkt in elk geval te raken aan het tot nu toe ongrijpbaar gebleven aspect van fantasie
en talent.
In het vervolg wordt de lezer door het schrijfproces geleid via hoofdstukken als Van
idee tot verhaal, Een verhaal beginnen en Een verhaal in de hand houden. In deze
hoofdstukken komt heel wat theorie over opbouw en uitschrijven aan de orde. Het
gaat over thema, structuur, conflict en intrige. Over tijd, ruimte, gezichtspunt van de
verteller, dialogen en nog veel meer. Maar al die informatie wordt steeds gekoppeld
aan de vele beslissingen die een schrijver nu eenmaal moet nemen op weg naar het
definitieve verhaal. Zo vinden we bijvoorbeeld - net als in Schrijven - de tip om van
tevoren de personages van het verhaal uitgebreid te beschrijven. Hier is het echter
vooral een methode voor de schrijver zelf om duidelijkheid te krijgen over zijn
verhaal. Door personen en ook tijd, ruimte en achtergronden van tevoren te
specificeren, brengt de schrijver beperkingen aan waardoor het verhaal meer richting
krijgt.
Het boek lijkt ook heel bruikbaar omdat er tussendoor allerlei oefeningen zijn
opgenomen in deelaspecten van het schrijven. Als men het tenslotte ergens over eens
is, dan is het wel dat schrijven vooral geleerd wordt door het veel te doen. Daarnaast
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is er veel aandacht voor beginnersfouten en -problemen en hoe die zijn op te lossen
of bij te stellen. De laatste hoofdstukken zijn gewijd aan praktische zaken als het
afwerken van het manuscript, de problemen een verhaal gepubliceerd te krijgen, en
andere lasten en lusten van het leven als schrijver.
Of een ieder die dat wil, met dit boek op de schrijftafel uiteindelijk komt tot het
definitieve meesterwerk, is een andere vraag. Op sommige aanwijzingen valt best
iets af te dingen. Zo heb ik wat moeite met wat als de vaste elementen van een
intrigeverhaal wordt opgesomd. Zo'n verhaal zou volgens Knight moeten bestaan
uit een hoofdpersoon in wie de lezer zich kan verplaatsen en een dringend probleem.
Het verhaal bestaat verder uit de pogingen het probleem op te lossen die de situatie
nog hopelozer maken; de crisis, dat is een laatste kans om het probleem uit de wereld
te helpen; en ten slotte de oplossing, teweeggebracht door de moed of vindingrijkheid
van de hoofdpersoon. Zo'n vast stramien maakt verhalen wel erg voorspelbaar.
Aan de andere kant werkt het wel; dat kan iedereen nagaan bij het zien van een
willekeurige aflevering van een Amerikaanse tv-serie.
En - eerlijk is eerlijk - in de inleiding van het boek waarschuwt Knight zijn lezers
ervoor alle al te vaste regels te wantrouwen, ook die in het boek zelf. Dat lijkt tot nu
toe, samen met de vermaning om vooral veel te schrijven, een regel die aankomende
schrijvers in elk geval ter harte kunnen nemen.
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Toerisme en taalbeheersing, samen op stap
Drs. Marja J.S. van der Putten
‘Lekker weg in eigen land!’ Toegegeven: de zon schijnt in Spanje altijd, de wijn is
in Griekenland goedkoper, de Franse keuken niet te overtreffen, maar... zo'n
ontdekkingstocht op eigen terrein heeft zeker zijn charme. Een dagje erop uit in een
onbekende stad bijvoorbeeld. Om dat ene interessante museum te bekijken, urenlang
te winkelen of zomaar door het centrum te wandelen. Jaarlijks geeft een groot aantal
Nederlandse VVV-kantoren een zogenaamde wervingsbrochure uit, die in
vierkleurendruk het verlangen naar een bepaalde plaats moet opwekken. Het
merendeel van deze folders blijft echter steken in ‘een wereld van mooie plaatjes’,
waarbij de geschreven tekst een ondergeschoven kindje lijkt.

Aansprekende toon
Als een spreekwoordelijke rattenvanger van Hameln zal een VVV-tekstschrijver de
juiste klanken aan zijn instrument, de taal, moeten ontlokken. Een verkeerde
toonzetting kan ertoe leiden dat de lezer hem niet begrijpt, zijn beweringen
ongeloofwaardig vindt, of zich betutteld voelt. Dat laatste is beslist geen imaginair
gevaar gezien de gebiedende ‘kijk-en-kom’- toon die vele VVV-teksten kenmerkt:
‘wacht u niet om onze prachtige stad te bezoeken’, ‘dat moet u beslist gaan zien’,
‘daar kunt u eenvoudig niet omheen’.
Wie op zoek naar een geschikte vakantiebestemming een aantal VVV-brochures
bekijkt, krijgt de indruk dat steeds dezelfde tekst per ongeluk in een ander omslag
is terechtgekomen. ‘Wij hebben ruimschoots voldoende te bieden om iedereen aan
zijn trekken te laten komen’, roept Bergen op Zoom, ‘hier kun je alles van je gading
vinden’, zoemt Zutphen, maar ook in Roosendaal of Loosdrecht is er echt ‘voor elk
wat wils’. Door zich te richten op ‘de hele wereld en omstreken’ onttrekt een VVV
zich aan de vraag: Voor wie schrijven wij eigenlijk?
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Het antwoord daarop is noodzakelijk om inhoud en formulering van de schriftelijke
boodschap zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de behoeften en verlangens
van mogelijke publieksgroepen. ‘Ha, je kunt er watersporten; precies wat ik zocht:
een standplaats voor excursies in die omgeving; wij houden van lekker eten en deze
stad heeft een culinaire reputatie...’ Kunstliefhebbers, sporters en uitgaanstypes,
allemaal willen ze zich snel kunnen oriënteren over de mogelijkheden die een bepaalde
stad hun biedt. Met een overzichtelijke presentatie van de toeristische attracties zal
een VVV-folder hen, letterlijk, beter aanspreken!

Vervelende verleiders
Een belangrijke stap in elk schrijfproces is het selecteren en ordenen van de ter
beschikking staande informatie. Daarbij gaat het niet om wat de schrijver zèlf
interessant genoeg vindt, maar wat voor zijn lezers belangwekkend is.
Helaas moet de lezer van een wervingsbrochure zich nog te vaak een weg banen
door een kudde VVV-stokpaardjes. Zo besteden de meeste VVV's buitensporig veel
aandacht aan de geschiedschrijving van hun stad. De lezer wordt overspoeld met
hertogen en graven, stads- en tolrechten, oorlogen en andere rampen, zwemmend in
een dikke saus van jaartallen en kleine details. Meer dan met een droge samenvatting
van het stedelijke geschiedenisboekje zal de schrijver de lezer boeien met korte
anekdotes die een tijdperk treffend markeren, of met een ‘papieren wandeling’ langs
historische bezienswaardigheden.
De VVV die uitsluitend de attractiefste elementen van het toeristische aanbod in de
foldertekst aan bod laat komen, is op de goede weg. Een heldere presentatie daarvan
is een onmisbare tweede stap. Te meer daar een ‘toeristisch produkt’ anders dan een
gebruiksartikel niet op zicht gevraagd kan worden, of geruild als het niet bevalt.
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De wervende tekst in een willekeurige VVV-folder moet contact leggen met de
potentiële bezoeker. Door de stad zoveel mogelijk ‘naar de lezers’ te brengen kan
een VVV-tekstschrijver hen prikkelen tot een reactie. Maar wat koopt de
aspirant-toerist voor opmerkingen als: ‘biedt u talloze /uitge-
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breide/ontelbare mogelijkheden, er is altijd wel iets te zien / te beleven / te doen’?
Dit soort Vervelend Vage Verleiders roept juist meer vragen op - wat, waarom, hoe,
wanneer - in plaats van ze te beantwoorden. Dus stop al die ‘unieke attracties,
eldorado's en paradijzen’ maar in de oude doos bij de talrijke ‘parels’ van het land.

Woorddevaluatie
In hun drang het toeristische aanbod zo breed mogelijk te etaleren, schuwen de VVV's
de zo lezeronvriendelijke opsomming niet. Alles in één adem willen vertellen levert,
alle goede bedoelingen ten spijt, alleen maar een hijgerige toon op: ‘Wij hebben niet
alleen..., maar ook..., voorts vindt u..., naast... en..., terwijl... een bezoek waard is,
evenals... of..., om nog maar niet te spreken van...!’ Om droge feiten of vrij abstracte
gegevens als de sfeer van een stad te concretiseren, is een behoorlijke dosis fantasie
en creativiteit nodig. Nog altijd verschuilen de VVV's zich achter een stoffige wolk
bijvoeglijke naamwoorden, die bovendien moeiteloos onderling inwisselbaar zijn.
Natuurgebieden zijn altijd ‘prachtig, idyllisch en romantisch’, gebouwen ‘fraai’ of
‘eeuwenoud’, de ligging is ‘schitterend’, het centrum ‘levendig’. Om maar te zwijgen
over de ‘uitstekende hotels, sfeervolle restaurants, knusse cafés en gezellige terrasjes’
die elke folder bevolken. Deze woorddevaluatie wordt nog versterkt doordat allen
uit de bijvoeglijke grabbelton vrijwel zonder uitzondering dezelfde etiketten kiezen.
De zogenaamde aandikkers, ‘geweldig, sensationeel, de allerbeste, hoogst interessant’
zouden in de toekomst nooit meer aan de rode pen van de tekstredacteur mogen
ontsnappen.
Die kan dan meteen ook de bezienswaardigheden onder de loep nemen, die nu nog
zo jammerlijk verdwijnen in een mist van kunsthistorische en bouwkundige vaktermen
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als ‘transept, romaanse westbouw, meelopend perspectief, accijnstorens, ravelijn’.
Wie een breder publiek dan uitsluitend op dit terrein deskundige lezers wil bereiken,
zal beslist uit een ander vaatje moeten tappen. Onduidelijke taal - ‘de rust is weldadig
met de tuintjes getooid in uitbundige kleuren’ - zou in geen enkele folder mogen
voorkomen. En wat te denken van de volgende zin: ‘de glans verbleekte... om in het
heden in welhaast oude luister weer te voorschijn te komen om u als bezoeker een
gastvrij onthaal te bieden’. Hierin is de glans als onderwerp blijkbaar datgene wat
voor het onthaal verantwoordelijk is.

Aantrekkelijk schrijven
Behalve over ‘begrijpelijk’ taalgebruik kunnen onze VVV's nog wel wat leren over
aantrekkelijke teksten. Afwisseling van korte met wat langere zinnen, waarbij ook
de zinsbouw gevarieerd wordt, maakt een tekst bijvoorbeeld levendiger en prettiger
om te lezen. Actieve werkwoorden brengen beweging in het verhaal, terwijl
voorbeelden en vergelijkingen verduidelijken waar de schrijver over praat. Een
persoonlijke stijl, ‘u’ in plaats van ‘men’ is prima, maar het is ook weer niet nodig
de lezer er om de regel aan de haren bij te slepen. De wijze waarop een schrijver zijn
lezers bij een onderwerp betrekt, en de manier waarop hij uit tekens een levende taal
schept, motiveren hen tot lezen en verder lezen. ‘Lekker weg in eigen land.’ Wie
deze boodschap overtuigend wil overdragen, zal ervoor moeten zorgen dat zijn
voertuig, de taal, in optimale conditie ts.
Bovenstaand artikel is gebaseerd op een gelijknamige doctoraalscriptie, waarmee
de schrijfster de studie Nederlands (specialisatie Taalbeheersing) aan de Universiteit
van Amsterdam afsloot.

Taalcuriosa
De onnaam
Jules Welling
‘Nomen est omen’ (De naam is het voorteken), zeiden de oude Romeinen al, en
zeker, een naam is belangrijk. Je komt er nooit meer vanaf.
Sommige namen zijn moeilijk en worden gauw verhaspeld, vooral die met accenten,
cedilles en umlauten. Speciaal in het huidige computertijdperk is dat het geval, omdat
veel van die dingen daar niet op geprogrammeerd zijn. Iemand die Klompé heet,
heet in de computer meestal Klompe.
In 1954 publiceerde Pauline Réage - Reage voor de computer - haar beroemd
geworden boek Histoire d'O. Daarmee gaf ze haar sadomasochistische hoofdpersoon
een echte onnaam, want geen enkele computer kan daarmee uit de voeten; veel
mensen trouwens ook niet.
Als mevrouw O haar naam opgeeft, wordt zij geregistreerd als Haut, Aux, Eaux, Eau,
Aut of Oh, en in het ergste geval als H2O. De computers boeken haar als 0 (nul) en
dat is geen naam maar een getal. Belastingtechnisch gezien kan dat zijn voordelen
hebben, maar als je met zo'n naam aangewezen bent op een uitkering, kon het ook
wel eens minder prettig uitpakken, want je bestaat gewoonweg niet. Nu was mevrouw
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O uit het boek slechts een papieren naam, maar een blik in het telefoonboek van
België onder de T van Tienen leert dat er inderdaad mensen zijn die O heten. Nog
curieuzer wordt het als we de atlas erbij pakken. In Normandië ligt een dorpje dat O
heet. Met andere woorden: een hele dorpsgemeenschap die voor de moderne
apparatuur niet bestaat...
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De ANP-spelling van aardrijkskundige namen
Bart Slooten - Koedijk
Het is u vast al opgevallen: Saudiarabië en Kuwayt steunen Iraq in de oorlog tegen
Iran. Deze nieuwe, voor ons opvallende spelwijze is het gevolg van de voorstellen
over de spelling van de buitenlandse namen zoals die zijn gedaan door een commissie
uit het persbureau ANP.
Aan deze voorstellen hebben twee beweegredenen ten grondslag gelegen:
a. het steeds intensiever wordende internationale verkeer;
b. de voortschrijdende computertechniek, die een standaardisering wenselijk maakt.

Keuze in schrijfwijze
De commissie stelt in de inleiding van haar boek terecht dat er weinig eenheid in
spelling bestaat in de huidige praktijk. Dit geldt vooral voor namen van en uit landen
met een niet-Latijns alfabet. Enkele voorbeelden mogen dat verduidelijken: Sudan
naast Soedan (maar nooit Sudaan of Soedaan), Amerika naast Canada, wèl
Mozambique (in plaats van ç) maar niét Mozambiek. Naast deze min of meer
vernederlandste spellingen bestaan er vele exoniemen (Nederlandse vormen voor
buitenlandse namen) zoals Parijs, Berlijn, Frankrijk en Wenen.
Voorts zijn er nog letterlijke vertalingen van buitenlandse namen zoals: Ivoorkust,
Genootschapseilanden, Paaseiland, Zwarte Zee, Verenigd Koninkrijk, enz.
Bij namen van talen die ons bekend zijn, geven we de voorkeur aan de oorspronkelijke
spelling. Namen uit onbekende talen, met afwijkende tekens of zelfs een heel ander
alfabet, veranderen we wèl. Er bestaan twee manieren om deze laatste namen in ons
Latijnse alfabet weer te geven: a) transcriptie: een fonetische omzetting die de
uitspraak zoveel mogelijk tracht te benaderen: de oorspronkelijke klankvorm van de
naam wordt weergegeven volgens onze spellingconventies. Het nadeel van transcriptie
is dat van de oorspronkelijke naam in diverse talen diverse woordbeelden in omloop
komen, daar de meeste talen een eigen spelling kennen. Het Afrikaanse land Tsjaad
wordt dan in het Frans, Duits en Engels respectievelijk gespeld als: Tchad, Tschad,
Chad. b) transliteratie: een omzetting van letter tot letter: letterlijk dus, in de meest
letterlijke zin des woords. Het voordeel van transliteratie is dat er vaste woordbeelden
ontstaan, het nadeel dat men het niet eens is over het systeem van omzetting (de zgn.
‘romanisering’). Op dit nadeel komen we straks terug.
De commissie van het ANP heeft gekozen voor de schrijfwijze via transliteratie en
voor overneming van de oorspronkelijke naam, als die van origine al in het Latijnse
alfabet geschreven wordt. Dit is mede gebeurd op grond van een uitspraak daarover
van de Verenigde Naties. De commissie begrijpt dat het leven vaak sterker is dan de
leer. Vandaar dat ingeburgerde exoniemen als Parijs, Londen en Frankrijk
gehandhaafd zijn. Nochtans kan de commissie een grote mate van consequentie in
het opruimen van exoniemen niet worden ontzegd.
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Als de voorstellen algemeen navolging vinden, zou er een grote mate van
eensgezindheid in de spelling van de buitenlandse aardrijkskundige namen ontstaan.
De commissie beoogt met haar handleiding een zo groot mogelijke eenheid in het
woordbeeld. Dit streven staat echter op gespannen voet met de praktische
bruikbaarheid voor de uitspraak. De commissie heeft dat ook aangevoeld als zij
schrijft: ‘Naast het psychologisch aspect (bereidheid tot aanvaarding van lokale of
internationaal gangbare namen) is er een praktisch probleem van technische aard:
de uitspraak. Bij de behandeling van de afzonderlijke landen hebben wij daarom
waar nodig of wenselijk enige hoofdregels voor de uitspraak van de betrokken taal
opgenomen, hoewel dit in strikte zin niet binnen het bestek van dit werkstuk valt.
Ons streven is immers uniformiteit van het naambeeld.’

Uitspraakproblemen
Het probleem van de juiste uitspraak van buitenlandse namen doet zich nu ook al
voor, maar zal door de voorstellen van de commissie ongetwijfeld vergroot worden.
Het zwakke punt is gelegen in het feit dat er geen eensluidend oordeel bestaat over
hoe de buitenlandse namen te spellen. Het bestaan van bijna even zoveel spelsystemen
als er talen zijn (voor zover het de in het Latijnse alfabet gespelde talen betreft) en
van diverse romaniseringssystemen (de zgn. ‘sleutels’) voor de talen met een
niet-Latijns alfabet, maakt het afleiden van de juiste uitspraak uit de spelling tot een
hachelijke zaak. Enkele voorbeelden mogen dit verduidelijken:
- de diacritische tekens die bij ons onbekend zijn, worden weggelaten
- h staat voor de stemloze ch in de Arabische namen, maar voor een geaspireerde
k in het Thai
- ph in het Thai is een geaspireerde p (géén f!) en ook de h in Thailand geeft aan
dat de t geaspireerd dient te worden uitgesproken (maar wie doet dat?)
- wie weet bijvoorbeeld dat de sjwa (de e van ‘de’) in het Albanees als ë
geschreven wordt en dat de g in het Zweedse Göteborg als j klinkt?
- landen met een Franse koloniale achtergrond (Laos bijvoorbeeld) gebruiken
een op het Frans geënt romaniseringssysteem waarin de oe als ou gespeld wordt.
Andere landen daaren-
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tegen gebruiken de u als weergave van de oe-klank.
- c is in het Turks dzj en ç is tsj, in het Frans is ç de representatie van de sklank
vóór o, u of a
- j is in het Spaanse de stemloze ch, maar in het Indonesisch/Maleis staat ze voor
de klank dj (Jakarta).

Het zal de lezer duidelijk zijn, dat dit gebrek aan eenheid een groot manco vormt en
ongetwijfeld problemen zal opleveren. Nu doet zich dit probleem ook in de huidige
praktijk voor. We schrijven immers nooit Toeloez of Bordo, Moersia (Moerthia, met
de th van thing) of Portoe.

Radicale oplossingen
Het voorgaande geeft impliciet al aan dat er in feite slechts twee radicale oplossingen
bestaan:
a) men brengt zoveel mogelijk namen over in de eigen spelling. Dit systeem wordt
vrij algemeen gevolgd in Turkije en levert dan ook voor ons onbekende
spellingbeelden op als Çöçil (Churchill), Voşintin (Washington) en bijvoorbeeld Van
den Bruk (Van den Broek), Löbirs (Lubbers) en Reygin (Reagan).
Nadeel blijft dat men onbekende klanken via ‘kunstgrepen’ in de spelling zichtbaar
moet maken of eenvoudigweg niet weergeeft. (Vergelijk in dit verband de nasale
klanken uit het Frans die binnen ons spelsysteem niet weer te geven zijn.)
Een ander nadeel van omzetting in de eigen spelling is, zoals ik al eerder heb
gememoreerd, dat er een wirwar van spellingbeelden zou ontstaan. De eenheid in
schrijfwijze wordt er uiteraard niet door bevorderd. In internationaal verband levert
dit moeilijkheden op (bijvoorbeeld op vliegvelden, in internationale spoorboekjes
en dergelijke) zowel voor de herkenning van de namen door buitenlanders die het
desbetreffende land bezoeken, als voor de leesbaarheid van namen in het buitenland
door een inwoner uit een land waar een dergelijk systeem consequent wordt toegepast.
Aan een zekere mate van internationalisering - zeker in bepaalde omstandigheden
zoals in de gegeven voorbeelden - valt dus niet te ontkomen; en deze is ook wenselijk.
b) men volgt consequent de oorspronkelijke schrijfwijze. Het nadeel dat het
woordbeeld in veel gevallen verder af komt te staan van de Nederlandse schrijfwijze
met het hierboven reeds genoemde effect op de uitspraak, kan ondervangen worden
als er internationaal één spelling- en transcriptiesysteem zou worden ingevoerd. De
VN houden over dit onderwerp regelmatig conferenties, maar gezien het feit dat
alleen al in Nederland de emoties vaak huizenhoog oplaaien in spellingkwesties, zal
de verwezenlijking daarvan nog wel enige tijd op zich laten wachten.
In naslagwerken, atlassen en dergelijke zou dan de oorspronkelijke naam gezet
kunnen worden met de transcriptie erachter. De juiste uitspraak zou met dit systeem
zeer gediend zijn: degenen die zich iets gelegen laten liggen aan een juiste uitspraak
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van buitenlandse namen, zouden dan slechts één systeem behoeven te kennen in
plaats van de vele zoals nu. We zijn ons er echter van bewust dat dit buiten de
competentie van het ANP valt.
De toepassing van de ANP-voorstellen is groot te noemen: twee weken na publikatie
volgden reeds 35 van de 49 dagbladen de lijst onverkort en 5 à 10 voor het grootste
gedeelte. Men verwacht dat de Belgen de nieuwe spelling eveneens zullen invoeren,
daar er een uitwisseling van diensten bestaat tussen het ANP en het Belgische
persbureau BELGA. Van de GPD-dagbladen hebben er momenteel 9 van de 14 de
spelling ingevoerd. Standaardisering is op zich een nastrevenswaardige zaak. Nochtans
blijft het afleiden van de juiste afspraak uit de veelheid van gebruikte systemen een
groot probleem. Een Nederlandse transcriptie bij (al te) onbekende namen is daarom
wel aanbevelenswaardig.

Reactie Taalunie
Opmerkelijk is, dat het ANP over de inhoud en de samenstelling van de lijst geen
contact heeft gehad met de Nederlandse Taalunie. Het ANP verklaarde bij monde
van de projectleider dat het ANP toch meende met deze lijst te moeten komen, omdat
de tijd dringt, ook door het toenemende computergebruik in de perswereld. Wel had
de commissie de CBAN-lijst (de lijst van de commissie-Ormeling) uit 1979 (die
overigens tot stand kwam voor de Taalunie het levenslicht zag) in haar overwegingen
betrokken. De Taalunie verklaarde ‘teleurgesteld’ te zijn over het ontbreken van
samenwerking bij het samenstellen van de lijst, en verklaarde ‘op de ingeslagen weg’
voort te zullen gaan, hiermee doelend op het vervolg op de CBAN-lijst, die immers
slechts een deelrapport is.
Nu kan de regering geen overhaasting verweten worden op het gebied van de
spelling der binnen- en buitenlandse aardrijkskundige namen, vandaar waarschijnlijk
de huiver van de commissie uit het ANP om deze zaak te willen regelen in
overheidsverband. Overigens valt het lange talmen en de

Actiecomité
Onlangs werd door enkele medewerkers van Onze Taal (Jaap Bakker, Marlies
Philippa en Robert-Henk Zuidinga) het Actiecomité Buitenlandse Namen (ABN)
opgericht. Het comité heeft ernstige bezwaren tegen de verwarrende,
inconsequente en onnederlandse ANP-spelling van buitenlandse namen, en wil
dan ook voorkomen dat deze schrijfwijze algemeen ingang vindt. Hand in hand
daarmee gaat het streven naar een spoedige officiële regeling, die meer recht
doet aan de spelling- en uitspraakregels van het Nederlands. Het comité bereidt
een manifest voor, dat in het volgende nummer van Onze Taal zal worden
gepubliceerd. Mocht u op grond van deze (helaas nog schaarse) gegevens reeds
uw adhesie willen betuigen, stuur uw reactie dan aan:
Actiecomité Buitenlandse Namen
Postbus 16660
1001 RD Amsterdam.
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besluiteloosheid op dit gebied de Taalunie nauwelijks te verwijten: al sinds de
invoering van de Spellingwet-1947 wordt aan dit ‘probleem’ gewerkt, zonder dat er
van overheidswege spijkers met koppen zijn geslagen. (In tegenstelling tot België,
waar de binnenlandse aardrijkskundige namen direct na de invoering van de
Spellingwet qua spelling werden aangepast.) De Taalunie bestaat nog slechts enkele
jaren en het is haar dan ook niet te verwijten dat zij nog geen kant en klare voorstellen
heeft gedaan, te meer daar zij meer in haar opdrachtenpakket heeft dan spelling
alleen. De Taalunie zal overigens bij haar verdere werk wel het ANP-boekje in haar
overwegingen betrekken, omdat het nu eenmaal toch is verschenen en een realiteit
is in de perswereld.
Het boek Schrijfwijze van buitenlandse namen is uitgegeven door de
Staatsuitgeverij(!), kost f 32,50, en is bijzonder lezenswaardig, daar het veel meer
gegevens over diverse landen der wereld bevat dan alleen maar de schrijfwijze van
de namen. De commissie doet ook voorstellen over de schrijfwijze van buitenlandse
eigennamen, die echter buiten het bestek van dit artikel vielen.

Het Lyrisch Lab
Jaap Bakker
Vijzels en retorten, pincetten en lancetten, microscopen en spectrometers vormen
het schilderachtige decor waarin de analisten van het Lyrisch Lab hun arbeid
verrichten. Wat analyseren die analisten? Geen bloedsporen, grondmonsters of
textielvezels, maar een onstoffelijke materie: taal. Taal, om precies te zijn, zoals die
voorkomt in liedteksten en lyrische gedichten.
Die twee categorieën verschillen minder dan men wel eens denkt. Van oorsprong
was ‘lyriek’ een poëziesoort die moest worden voorgedragen met zang en snarenspel.
De tegenwoordige scheiding tussen lees- en zingpoëzie is geleidelijk ontstaan en pas
in de negentiende eeuw definitief geworden. Door die kloof wordt ons een beetje het
zicht ontnomen op de vele overeenkomsten die er zijn: in thematiek, opbouw en
taalgebruik. Menig leesgedicht zou uitstekend als liedtekst kunnen dienen en vele
liederen blijven ook in gedrukte vorm zeer genietbaar.
Wat er over poëzie is en wordt geschreven, betreft bijna uitsluitend leespoëzie. Nu
is de literaire dichtkunst vaak buitengewoon complex, zodat er ook veel aan te
bespreken, beschrijven en bestuderen valt. Maar de vrijwel exclusieve aandacht voor
die ene variant komt ook voort uit een statusverschil dat niet helemaal terecht is.
Leespoëzie staat zo veel hoger in aanzien dan zingpoëzie, dat de laatste soort bepaald
onderbelicht is gebleven.
Vreemd genoeg is dat statusverschil omgekeerd evenredig aan het verschil in bereik:
een gemiddeld gedicht wordt door enkele duizenden gelezen, een doorsnee-lied
bereikt al gauw een publiek dat tien tot honderd keer zo groot is. Wie zich even
indenkt hoeveel gezongen taal wij consumeren - van popsongs tot psalmen en van
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reclamedeuntjes tot oratoria - zal dat moeten beamen. Reden genoeg dus om in deze
kolommen allereerst de zangtaal als onderwerp te kiezen.
Wat is er zo bijzonder aan zangtaal, aan dat Nederlands-onder-denotenbalk? Heel
wat. Liedteksten moeten voldoen aan hoge eisen betreffende metrum en rijm.
Ritmische oneffenheden zijn minder gemakkelijk glad te strijken dan in gedeclameerde
poëzie, met woordverminking en onverstaanbaarheid als mogelijk gevolg. Valse
rijmen kunnen, als ze op opvallende plaatsen staan, akelig lang blijven doorklinken.
De tekst moet verder zo geconstrueerd zijn dat hij versmelt met de melodie; alle
climaxen en accenten, herhalingen en modulaties van de muziek moeten zoveel
mogelijk overeenkomen met de tekst. Aan dergelijke voorwaarden zal het Lab ruim
aandacht besteden.
Een ander kenmerk van lyriek is het purisme; bijna nergens treft men zo'n hoge
concentratie oernederlandse woorden aan. In een liefdesgedicht of -lied zal
bijvoorbeeld het woord relatie angstvallig worden vermeden. Het valt uit de toon
door zijn Frans-Latijnse herkomst en herinnert bovendien te veel aan het jargon van
hulpverleners en praatgroepen. Het is te objectief, te kil om in een lyrische
ontboezeming te worden gebruikt. In rijmpositie dwingt het tot introductie van nóg
zo'n vreemd -atie-woord, of tot een gekunstelde constructie als op straat zie. Zo zien
we dat aan een liedtekst ook bepaalde stilistische eisen worden gesteld.
Het bovenstaande is bedoeld als klein voorproefje van wat u het komende jaar te
wachten staat. Het plan is, iedere maand een bericht uit het Lyrisch Lab te doen
verschijnen. Uw rapporteurs zijn de pianist-componistcabaretier Pieter Nieuwint en
ondergetekende. Wij zullen om beurten onze visie geven en daarbij onderlinge
meningsverschillen niet onder stoelen of banken steken.

Zacht gespiegeld
Mr. H.J. Kruyt - Zeist
In het septembernummer schreef ik over het gezegde ‘Wie zich aan een ander spiegelt,
spiegelt zich zacht.’ Onze woordenboeken leggen dit zo uit dat je er verstandig aan
doet lering te trekken uit de fout(en) die een ander begaat. De uitleg die ik eraan geef,
is dat je je er te gemakkelijk van afmaakt door je te beroepen op het feit dat anderen
dezelfde fout(en) maakten.
Uit de vijftien op dit artikel ontvangen reacties bleek dat bijna alle lezers het eens
waren met mijn uitleg. De commentaren die sommige lezers gaven, zijn de moeite
van het overdenken waard.
- Het is zeker niet altijd zo dat degene die zich erop beroept dat ook anderen een fout
begingen, dat zegt om zichzelf te verontschuldigen: hij kan het ook als verzachtende
omstandigheid aanvoeren. Hij wil zich (ten dele) rechtvaardigen.
- Als ik honderd gulden steel, spiegel ik mij zacht aan iemand die er duizend steelt.
- Als je alleen naar jezelf kijkt in de
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spiegel, wil je je aan je ideale zelf spiegelen. Je komt dan tot een hard oordeel over
jezelf. Maar als je met anderen in de spiegel kijkt, steek je er niet zo gek, eigenlijk
wel gunstig bij af: dat leidt dan tot een zacht oordeel over jezelf.
- In het gezegde heeft een, vaak voorkomende, verschuiving in betekenis
plaatsgehad: de aansporing spiegel je aan hem! - dus zonder het woord zacht - heeft
wèl een betekenis die leidt tot het in de woordenboeken verwoorde.
- Een analoog gezegde uit vroeger tijden: ‘De modder van eens anders mantel zij
u geen zeep voor het eigen kleed.’
- Spiegelen betekent hier vergelijken. Vergelijk ik me met iemand die ik hoog acht
of bewonder, dan breng ik het er, in mijn gedachten, nog niet zo slecht af. Gaat het
om mensen die het voor mijn gevoel niet zo goed doen, dan kan ik denken dat ik het
best goed doe.
De enige lezer die het opneemt voor de uitleg van onze woordenboeken, voert aan
dat een spreekwoord doorgaans een positieve strekking heeft: een vermaning, een
waarschuwing, een raad, een constatering.
Hoewel ik geen taalgeleerde ben, verstout ik mij een conclusie uit dit alles te trekken.
De uitleg die onze woordenboeken geven, is historisch bepaald. Dat blijkt duidelijk
uit het boek van Stoett, dat begint met de verwijzing naar een soortgelijke Latijnse
uitdrukking, en dat daarna een reeks van Nederlandse schrijvers citeert die haar
gebruikten in de zin van ‘die uit het ongeluk van een ander lering trekt, wordt
goedkoop wijzer’. In latere tijd heeft men er blijkbaar de betekenis aan gegeven van
‘je er te gemakkelijk van afmaken’. Ik zou de schrijvers van onze woordenboeken
in overweging willen geven niet alleen de historisch bepaalde uitleg te geven, maar
ook de actuele uitleg van dit gezegde te vermelden.

Turbotaal
Redactie Onze Taal
De turbo spuit warme lucht en brandstof onder druk de motor in, zodat het mengsel
sneller en vollediger verbrandt. De motor krijgt daardoor meer vermogen. Van die
betekenis heeft het voorvoegsel turbo- zich losgemaakt. Plak turbo- voor alles wat
sneller, dus beter, moet schijnen: turbocassettes, turboworstjes en zelfs turbovrouwen.
Turbotaal is een uitzondering. Daar komt de oude betekenis van pas: woorden met
de functie van een hapje warme lucht om de conversatie nog sneller en vollediger te
laten verdampen.
J. Kuitenbrouwer doet in Turbotaal verslag van de modieuze taal in nieuwe en oude
taalkringen. De snelle taal van publiciteitsjongens krijgt een ereplaats: ‘Die Wim de
Vries, is dat iemand? - Nee, een tonloze.’ Dergelijke turbotaal in engere zin is vaak
nauwelijks te onderscheiden van het idioom van de bijdetijdse zakenman met zijn
voorkeur voor aardse aanduidingen: ‘Een vent met ballen zit z'n tent verrotte goed
achter de kont.’ Het vergaderjargon sluit daar fraai bij aan.
Doorgewinterde vergaderaars doorspekken hun abstracte praat met zo concreet
mogelijke beeldspraak: ‘we fietsen het stuk nu even door, zodat de secretaris het kan
gaan vertimmeren’.
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De kringtaal van de computergekken en de jeugd komt zo flitsend voorbij, dat
veel van Kuitenbrouwers voorbeelden vast nu alweer in onbruik geraakt zijn. Dat
geldt waarschijnlijk niet voor de uitdrukkingen die op een vloeiende grens tussen
mens en machine wijzen. Veel computergekken personifiëren hun rekentuig: ‘Is mijn
apparaat in de war of alleen maar gaan slapen?’ Ze vercomputeren zichzelf als ze
‘Ho, syntax error’ roepen in plaats van ‘Pardon, ik vergis me’. De jeugdtaal zal
ouderen verrassen, onder meer omdat gewone woorden als wreed, strak en sneu een
heel andere betekenis hebben gekregen. Er wordt ook aandacht aan de taal van de
goeie ouwe zachte sector besteed: ‘je gevoelens naar je partner toe’. Kuitenbrouwer
merkt op dat veel van dit idioom niet gebruikt, maar geciteerd wordt.
Deze hoofdstukken worden afgewisseld met beschouwingen over de nieuwe
taalverschijnselen zelf, waarbij vooral de afko's (afkortingen) Kuitenbrouwer wisten
te inspireren. Hij geeft een intrigerende lijst van oude (ex, goog) en nieuwe (heavo,
pedo) afkortingen waaruit blijkt dat het hier om iets echt nieuws gaat. De oude afko's
bestaan uit de eerste, en vooral de laatste lettergreep van een oorspronkelijk
meerlettergrepig woord. De nieuwe uit de eerste lettergreep plus een klinker, voor
persoonsaanduidingen vrijwel altijd de -o. Soms is de o logisch: afro, aso. Vaak niet:
braho, techno. De o is eveneens aantrekkelijk bij andere nieuwvormingen zoals
mix-o-matic, vlek-o-foetsie. Waarom o?
De winderige opmerkingen uit het begin gelden niet voor Kuitenbrouwers boekje.
Hij heeft goed weerstand geboden aan de verleidingen van leuken meligheid waartoe
het onderwerp uitnodigt. Wie zo beknopt en raak als hij kan schrijven is een bofko.
Zo verklaart hij het gebruik van Engelse woorden als een poging tot afstand scheppen.
De spreker is minder verantwoordelijk voor wat hij in het Engels belooft.
Kuitenbrouwer moest van zijn eerste vriendinnetje beloven geen ongewenste
intimiteiten te begaan: ‘Okay, I promise, zei ik uiteindelijk. Dan was het toch alsof
ik het niet echt beloofd had.’ (blz. 45) Zijn scherpe oog voor de functie van allerhande
malligheid blijkt bijvoorbeeld uit zijn bespreking van opzettelijke verbasteringen:
‘de hypokritische homoviool bestelde een whiskas’. Kuitenbrouwer verg lijkt ze met
dumdumkogels: ‘als gewone kogels onze tegenstander niet uit het evenwicht krijgen,
lukt het misschien met een verminkt exemplaar. (...) “Mooo-numentje”, zegt de
ambtenaar en benut de kortstondige confusie die hij hiermee bij zijn opponent
teweegbrengt om zich snel uit de voeten te maken.’ Wanneer hij moraliseert, heeft
hij meestal gelijk: ‘Nou ja... moet kunnen, schokschouderen we (over het verantwoord
toedienen van buisjes Vesparax (red.)) terwijl we stiekem vinden dat het natuurlijk
helemaal niet zou moeten kunnen.’ (blz. 13)
Jan Kuitenbrouwer, Turbo-taal. Van sociobabble tot yuppie-speak, Amsterdam,
Aramith uitgevers, 1987, 96 blzn., f 14,90.
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Buma en Heino: de rage van de afko
Robert-Henk Zuidinga
In een paar jaar is de Nederlandse woordenschat op explosieve wijze uitgebreid met
woorden van twee lettergrepen die een verkorting zijn van een bestaand woord en
als verkorting een eigen bestaan gaan leiden. Het verschijnsel is niet nieuw: onze
taal kende al tal van zulke woorden, die door iedereen gebruikt worden. Wie staat
er nog bij stil dat memo slechts de eerste helft is van ‘memorandum’? Wie realiseert
zich tijdens een ritje in de metro, dat die naam in Londen voluit ‘Metropolitan &
District Line’ luidt, en in Parijs ‘Chemin de fer métropolitain’ (metropolis = hoofdstad,
wereldstad)? Of dat expo de verkorting is van ‘expositie’ en, geschreven als Expo,
van ‘Exposition universelle’ (Wereldtentoonstelling)?
Nog vanzelfsprekender nemen we woorden in de mond als foto (fotografie), poli
(polikliniek), doka (donkere kamer), porno (pornografie), disco (discotheek) en bios
(bioscoop). Dit artikel richt zich vooral op de tweelettergrepige verkortingen; de
eenlettergrepige worden buiten beschouwing gelaten. Ook daarvan kent het
Nederlands er vele: bieb (bibliotheek), prof (professor), soos (sociëteit), lab
(laboratorium) beperken zich tot de eerste lettergreep, bus (omnibus of autobus) tot
de laatste.

Verspreiding en bijklank
Onmiskenbaar is de invloed van het Engels op deze woorden. In Engeland is men
dol op het afkorten van woorden en uitdrukkingen. Wie een serie als ‘EastEnders’
volgt, wordt in elke aflevering getrakteerd op bijvoorbeeld ‘I'll have a cuppa’ (cup
of tea), ‘just a sec, luv’ (second), ‘been watchin' the telly?’ (television) en ‘He's had
an op’ (operation). Uit Amerika, waar tijd en dus efficiënt taalgebruik geld is, stammen
termen als info (information), promo (promotion) en demo (demonstration), zoals in
demo-tape, een proefopname waarmee een artiest of groep laat horen hoe een nummer
klinkt.
Wat alle bovengenoemde voorbeelden gemeen hebben, is dat hun betekenis neutraal
is. Men kan zich storen aan het gebruik van zulke verkortingen, maar niet aan een
opvatting die ermee uitgedrukt wordt. Kenmerkend voor de (meestal
tweelettergrepige) afko's die van verkortingen een rage gemaakt hebben, is dat ze in
veel gevallen juist wel een oordeel uitspreken. En bijna zonder uitzondering een
negatief oordeel.
Een goed voorbeeld daarvan is buma: burgermannetje of burgermans-. Een bord
met aardappelen, andijvie en een gehaktbal, bij voorkeur geserveerd op maandag, is
een typisch buma-maal. Een bu-gleuf is een burgermansvrouw. In dezelfde hoek zit
prolo (proletariër, proletarisch). Wie om 6 uur aan zijn buma-maal zit, eet op een
echte prolotijd.
Veel voorbeelden zijn te rubriceren. Onder godsdienst bijvoorbeeld vallen katho,
refo (gereformeerd), griffo (een makkelijker uit te spreken versie van gerefo,
verwijzend naar leden van de zwarte-kousenkerk) en baghwy (Baghwan-adept). Een
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dorro komt uit Dordrecht, waarbij de associatie meeklinkt van het
streng-gereformeerde Zuidhollandse waarden-gebied.
Ook geografische herkomst blijkt te inspireren. Limbo's en Brabo's komen uit
zuidelijke provincies, Ito's en Joego's uit zuidelijke landen. Kunnen de eerste twee
ook positief opgevat worden - als vertegenwoordigers van het goede leven, carnaval
en Bourgondische maaltijden -, de laatste verwijzen bepaald niet naar mediterrane
toeristen. Nog hellender is het vlak waarop termen gebruikt worden als Suri's, Antils,
Parbo's (Paramaribo'ers) en onze andere cumi's.

Opvallend o'tje
Een kenmerk dat onmiddellijk in het oog springt, is dat de meeste verkortingen op
een klinker eindigen, meestal een -o: rotto (Rotterdammer), alco (alcoholist of iemand
die er zo uitziet), aso (asociaal), vego (vegetariër), glupo (gluiperd), botto (botterik),
snacko (snackbar of snackbarbezoeker), enz. Hier doet zich de Amerikaanse invloed
in zijn minst verdunde vorm gelden. Aan de zelfkant van de Amerikaanse samenleving
vindt men immers de weirdo (excentriekeling, van weird: vreemd) en de wino
(dronkelap). In een Amerikaanse politieserie kwam eens een rapo voor (to rape =
verkrachten). Die woorden, en woorden als fatso (dikzak) en retardo (maatschappelijk
minder bedeeld kind), verraden de invloed die het Spaans via Puertoricanen en
Mexicanen op het Engels in Amerika heeft. Het zijn voorbeelden van ‘Latino-afko's’.
Van zulke woorden is het geen reuzenstap naar de, vooral in hoofdstedelijke
uitgaansgelegenheden gesignaleerde kripo (een creep is een griezel, engerd). Wie in
de grote confectiematen valt, zal zich wel eens hippo genoemd horen worden (hippo
is de in het Engels gangbare verkorting van hippopotamus: nijlpaard); het tegendeel
is een shrimpo (shrimp: garnaaltje). En als er zich maar genoeg van zulke woorden
in ons spraakgebruik nestelen, ontstaan er vanzelf vele navolgingen.

Piss off, shrimpo

Absurde navolgingen
Bij de navolgingen, de spontaan bedachte en meestal slechts in beperkte kring
gebezigde afko's, zijn de uitwassen te vinden die de verkorting - een vorm met
bestaansrecht, zoals in het
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begin van dit artikel is aangetoond - tot in het absurde, en daardoor ook vaak tot in
het onbegrijpelijke, hebben doorgetrokken. Moderno en gewono zullen niet snel
landelijk ingang vinden, ongo (ongesteld) rufto (iemand die in gezelschap winden
laat) en mono (eenogige) evenmin. Heavo (ook wel heavy: rouwdouwer) is ook zo'n
voor de gelegenheid gevormde term - wellicht door leerlingen van een HEAO; jazzo
(jazzliefhebber) lijkt dat ook, maar heeft het al tot het omslag van het muziekblad
Vinyl gebracht. Gedagvaarde krakers beschilderden in Amsterdam de panden van
de advocaten der eisende partijen met Advo's, rot op.
Een jongetje van vijf noemt zijn favoriete voedsel - een boterham met hagelslag
- hagi, anderen willen een glaasje limo. Het is trouwens toch opmerkelijk hoeveel
eet- en drinkwaren tot verkorten noden: carbo, majo (mayonaise), champies
(champignons), Heino (Heineken), Amsty (Amstel), cojo (cola-jonge), en manda zijn
maar een greep.
Het verschijnsel haakt met graagte in op de actualiteit. Het NOS-journaal sprak,
toen in Colombia regeringssoldaten vermoord waren door de privélegertjes die er de
omvangrijke cocaïne-plantages bewaken, van narco-guerrilla's en coca- en
hennepvelden.
De bekendste actuele verkorting is momenteel ongetwijfeld sero, waarmee een
sero-positieve, een potentiële Aidsdrager, bedoeld wordt. Renate Rubinstein schreef,
geïnspireerd door Van Kooten en De Bie, al over sero-positivo's.

Komers en blijvers
Aparte aandacht verdienen de femi-afko's. De lesbomemo '87 is, blijkens de foldertekst
‘een handige, betaalbare agenda voor lesbo's, potten en vriendinnen’. Daar had ook
Lesbies kunnen staan. Femies komt voor als aanduiding voor feministische personen,
boeken, artikelen, enz.; ook femi-boek is gesignaleerd. Een variatie op femsoc
(feministisch socialisme) is femstal (feministisch stalinisme), naar verluidt vooral
gebruikt door mannen die zich slachtoffer van het feminisme voelen.
Het ziet ernaar uit dat het Nederlands, behalve met een stortvloed van ongeinwoorden
als tampony (volgens het Nationaal Scheldwoordenboek: uitzuigerig type) en zwebro
(zwembroek), verrijkt is met een aantal blijvende verkortingen: frusti (in ‘Ik voel
me wat frusti vandaag’ of ‘Hij is een frusti’), nonchi (gemaakt nonchalant gekleed
gaan), ordi (ordinair, maar ook: pseudo-ordinair), aso en hori (versus verti, zoals
gebezigd tijdens de richtingenstrijd binnen de CPN) lijken daarvan het wijdst verbreid.

Stelling
Beperking van loze woorden in spreek- en schrijftaal kan besparend werken.
Proefschrift van T.J.F. Savelkoul, Rijksuniversiteit Utrecht, juni 1984.

Overbodige woorden
Frans van Hasselt - journalist, Athene
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Er zijn overbodige woorden die me ergeren en er zijn er die me niet ergeren. Er
bijvoorbeeld ergert me bijna nooit. Echt overbodig is het trouwens ook niet vaak.
‘Ken jij kunstenaars? Ik ken er vele.’ Desnoods zou je ook kunnen antwoorden: ‘Ik
ken vele’, maar beter is dan, de hele zin maar op te offeren en te zeggen: ‘Vele’ (of
veel).
Die opvullende woordjes zullen me zelden ergeren, ook als ze helemaal kunnen
worden gemist. ‘Hij bleef maar steeds doorzeuren over hetzelfde’ stoort mij als
opmerking niet, hoewel het eigenlijk een vijfvoudige aandikking is van het reeds zo
beladen hij zeurde. Bleef, maar, steeds, door- en over hetzelfde - het zit allemaal al
in het woord zeurde besloten. Toch is de zin niet echt fout - hij wordt alleen een
beetje muzikaler.
Fout is wel: te overdreven, zo optimaal mogelijk, het laagste dieptepunt. Hier zijn
formuleringen in het geding met te veel overbodigheid erin (grapje). En hier erger
ik me steeds weer ontzettend. De soevereine, voor zichzelf sprekende woorden
overdreven, optimaal, dieptepunt en overbodig worden als het ware ondermijnd.
Hier is sprake van verspilling van woorden of woordjes. Een tijd geleden hoorde ik
de maker van het nieuwe woordenboek van Koenen op de Wereldomroep praten
over tijdelijke mode. Zoiets is toch zonde.
Het overbodige woord dat men het meest tegenkomt, is volgens mij te. ‘Het is lekker,
maar je moet er niet te veel van eten.’ ‘Ik ben een tegenstander van een te groot
verschil tussen spreeken schrijftaal.’ Pas als je te weglaat worden dit mooie en zinvolle
zinnen. In de loop der jaren ben ik deze vorm van tautologie voor mezelf tetelogie
gaan noemen.
‘Genoeg is beter dan veel’ schreef Maria Tesselschade. Dat klinkt typisch
Nederlands, maar wel mooi. Stel je voor dat ze had geschreven: ‘genoeg is beter dan
te veel’. Toch hoor je zulke dingen vaak beweren, en dan nog met aplomb.
Het gekke is dat de kleine, opvullende woordjes waarvan in het begin sprake was,
mijn ergernis over tetelogieën weer kunnen afdempen. ‘Ik ben een tegenstander van
een al te groot verschil tussen spreek- en schrijftaal’ - daar heb ik wel weer vrede
mee. Waarschijnlijk omdat het op die manier weer meer muziek wordt.

Naar... toe
Drs. J. Beishuizen - Huizen
Het verval schrijdt voort. Een dagbladjournalist van naam noemt in zijn vakblad De
Journalist (van 12-10-1987) de Persraad ‘het adviescollege naar de regering toe’. In
plaats van het hier voor de hand liggende voorzetsel van of voor te gebruiken, grijpt
hij naar het taaltje van de kinderkamer, het vertrek waar dat naar... toe, een van de
jongste modeverschijnselen in ons taalgebruik, vandaan moet zijn gekomen. Hoe is
het mogelijk.
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Casu quo
J.G. Nolst Trenité - Velsen
Casu quo en de afkorting c.q. betekenen, letterlijk uit het Latijn vertaald, ‘in welk
geval’ (in welk begrip een terugverwijzing impliciet is vervat) en kunnen vrijwel
altijd vervangen worden door ‘dan wel’ en veelal door ‘of’, soms door ‘zowel... als’.
Als ergens staat ‘A c.q. B wordt aansprakelijk geacht voor...’, betekent dit ‘A of voor het geval de keuze gevallen is op B - B wordt aansprakelijk geacht voor...2018
Bij het gebruik van c.q. wordt ervan uitgegaan dat in een eerder stadium een keuze
is bepaald, in ons voorbeeld: tussen A en B. Die keuze is in de nu aan de orde
komende zaken dus niet meer vrij. Bij of is deze voorkeuze er niet
noodzakelijkerwijze. Bij dan wel is dat discutabel.
Casu quo en c.q. zijn schrijftaal, in het bijzonder thuishorend in contracten,
verdragen en wetenschappelijke verhandelingen. Daar kunnen ze maar beter blijven.
Ik geef vijf voorbeeldzinnen met daaropvolgend de eventuele verbetering.
1. Zij hield van sterke drank c.q. whisky.
- (in het bijzonder van; vooral van)
2. Hij verkocht als dealer Lada's en Mazda's, die hij via Groningen c.q. Rotterdam
betrok.
- (respectievelijk)
3. Wilt u de grote c.q. de kleine flacon hebben?
- (of)
4. Een recht op lijfrente kan door aankoop ineens c.q. door het gedurende meer
jaren betalen van een premie worden opgebouwd.
- (of; zowel... als)
5. Van de leeggepompte maag c.q. dikke darm moeten vervolgens vijf röntgenfoto's
genomen worden.
- (Het gebruik van ‘of’ in plaats van ‘c.q.’ zou kunnen betekenen dat
men mag kiezen welk van beide men zal fotograferen. ‘C.q.’ geeft
in dit geval aan, dat die keuze reeds eerder is gemaakt of bepaald
en dat men die eerdere keuze heeft te volgen. Het gebruik van ‘of’
of van ‘dan wel’ zal overigens ook hier in de praktijk zelden tot het
genoemde misverstand leiden.)

De auteur heeft over dit onderwerp een uitgebreidere tekst geschreven.
Belangstellenden kunnen deze via de redactie opvragen.

Toerit?
E.N. Bootsma - student journalistiek, Den Bosch
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Bij wegwerkzaamheden aan de rondweg om Den Bosch werd een bord geplaatst met
de tekst ‘Toerit A59 afgesloten’. Daar ik nog nooit van het woord toerit gehoord
had, en meende dat het juiste woord oprit moest zijn, raadpleegde ik Van Dale. Bij
toerit vond ik:
1. rit die korter is dan een andere rit;
2. hellende weg die leidt naar een tunnel, brug of viaduct.
Niet naar een snelweg dus. Dan maar bij oprit gekeken:
1. het oprijden (bijvoorbeeld van een brug);
2. hellend oplopende weg tegen een hoogte, een dijk, een brug, enz.;
3. oprijlaan.
Ook hier ontbreekt de snelweg, al komt definitie 2 gezien het enz. gevaarlijk in de
buurt. Maar is het nou toerit of oprit, of zijn er nog andere mogelijkheden? Wie helpt
mij uit de droom?

Naar... toe
Ir. L. Hertog - FAO-vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties,
Rome
Het gebruik van het tweeledige voorzetsel naar... toe in plaats van gebruikelijke
voorzetselconstructies zoals ten opzichte van, of zelfs enkelvoudige voorzetsels als
op of met en andere valt mij steeds meer op.
In sommige, weinige, gevallen lijkt mij de nieuwe constructie naar... toe een aanwinst,
in zover zij iets dynamisch heeft en uitdrukking geeft aan een beweging in een
bepaalde richting die de gebruiker van naar... toe voelt. In verreweg de meeste
gevallen lijkt mij het gebruik van naar... toe echter voort te komen uit een verarming
van kennis van de ter beschikking staande Nederlandse woordenschat, of uit een
zekere luiheid, gebrek aan nuanceringsgevoel of hoe dan ook. Hier volgen enkele
uit de praktijk opgetekende voorbeelden, zowel uit gesproken taal als uit schrijftaal.
1. ‘Het optreden naar diegenen toe, die...’
- optreden jegens of ten opzichte van
2. ‘Effecten naar de leefbaarheid toe’
- effecten op...
3. ‘voorlichting naar de consument toe’
- voorlichting aan de consument
4. ‘de vraag naar de organisaties toe’
- de vraag aan de organisaties.
5. ‘Dit wordt een beleidsdocument naar de FAO toe’
- voor, of bestemd voor
6. ‘Dit is toch wel gênant naar de FAO toe’
- gênant voor, tegenover of ten opzichte van
7. ‘We moeten de eisen van verwerkers van landbouwprodukten vertalen naar de
boer toe’
- Ik zou schrijven ‘voor de boer’, maar hier vindt misschien het meer dynamische
naar... toe enige rechtvaardiging
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8. ‘de neutraliteit van het ministerie naar de bedrijven toe en naar de sectoren of
produkten toe’
- de neutraliteit jegens of ten opzichte van
9. ‘een rol spelen naar de exporteurs toe’
-... voor de exporteurs.

Stelling
De gewoonte om, in plaats van diverse voorzetsels te gebruiken, zich te bedienen
van de vorm ‘naar... toe’ is een teken van taalarmoede.
Proefschrift van K. Wijma, Rijksuniversiteit Groningen, oktober 1984.

Onze Taal. Jaargang 56

177

Met name
H. Heybroek - Wageningen
Wie enkele jaren geleden hoopte dat met name spoedig uit de mode zou raken, moet
nu wel teleurgesteld zijn. Ieder die zijn zinnen gewichtiger wil laten klinken, die wil
aangeven dat er iets belangrijks volgt of die vergeten is dat er formules bestaan als
vooral, en wel, en wel speciaal, overwegend, voornamelijk, zeker, in het bijzonder,
om precies te zijn, te weten - die grijpt tegenwoordig naar met name.
Voorbij is in elk geval de tijd dat er na met name ook werkelijk een naam volgde:
‘Enkele bestuursleden, met name de heren Jansen en De Vries, protesteerden.’ Nog
steeds is dat het meest (en in mijn ogen enige) legitieme gebruik van de zegswijze.
Maar in de dagelijkse taalpraktijk lijkt met name al definitief de weg ingeslagen te
zijn van namelijk en voornamelijk, woorden waarin ook niemand meer het substantief
‘naam’ hoort.
Men moet toch eens ontdekken dat met name eigenlijk verwarrend want tweeduidig
is: soms wordt het gebruikt in de zin van bijvoorbeeld en vooral gevolgd door een
onbenoemde rest, maar soms ook als nader gepreciseerd gevolgd door een het geheel
dekkende specificering. Uit de context moet je, zo goed het gaat, maar opmaken
welke van de twee betekenissen bedoeld wordt. Of is die vaagheid en versluiering
nu juist een oorzaak van de populariteit van de formule?

Het ongeriefarchief 1987
Redactie Onze Taal
Vorig jaar hebben we u gevraagd de woorden in te sturen die u dat jaar het meest
geërgerd hadden. Enkele medeleden hebben nu al op eigen initiatief hun wanwoorden
van 1987 ingestuurd, maar we kunnen er best nog meer gebruiken. Welke nieuwe
woorden hebben u dit jaar het meest geërgerd? Spelregels:
- oude woorden die in een nieuwe betekenis worden gebruikt, mogen ook
meedoen;
- stuur alleen ‘gewone’ woorden in, dus geen uitdrukkingen, namen van politici,
en dergelijke;
- geef zo mogelijk de reden aan, waarom de woorden u afstoten;
- uiterste inleverdatum voor een bijdrage aan een samenvattend artikel: 1 februari
1988.
Nieuw adres Onze Taal: Jan van Nassaustraat 9 2596 BL Den Haag tel.: 070 24 24 23

Contributie 1988
Bestuur Genootschap Onze Taal
Op de adresband hebben wij, zoals in de voorafgaande jaren, een envelop geplakt
met de acceptgiro voor de betaling van de contributie voor 1988. Ieder jaar kunnen
wij tot ons genoegen constateren dat het overgrote deel van onze leden met deze
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acceptgirokaart snel zijn contributie voldoet. Gelukkig! Helaas zijn er ieder jaar
enkele honderden leden die niet zo vlot zijn, die ons noodzaken een of meer
aanmaningen te sturen, en die ons dus onnodig veel werk en onkosten bezorgen. Er
zijn dan zelfs leden die, na maanden aangemaand te zijn, moeten worden afgevoerd
als lid wegens wanbetaling. Aan degenen die pas na een of meer aanmaningen hun
contributie overmaken, zouden wij het dringende verzoek willen doen deze keer snel
te betalen. Daarvoor zouden wij hun zeer dankbaar zijn, niet alleen omdat zij onze
onkostenpost verminderen, maar ook omdat de mensen van het secretariaat zich dan
met produktievere zaken kunnen bezighouden.

Opzeggingen
Het mag bekend worden verondersteld dat het lidmaatschap van ons genootschap
vóór 1 december moet worden opgezegd. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij
ook opzeggingen accepteren die na die datum binnenkomen. Wij willen niemand
tegen zijn of haar zin het lidmaatschap laten continueren. Bovendien ontbreken ons,
als we dat wel zouden willen, de middelen om zo iemand te dwingen lid te blijven.
Daarom doen wij een dringend beroep op hen die hun lidmaatschap niet wensen te
verlengen, ons hun besluit zo snel mogelijk mee te delen. Gebeurt dat niet, dan gaan
wij door met de verzending van de komende afleveringen van Onze Taal en met
verzoeken om alsnog de contributie van 1988 te voldoen.
Hoe gek het ook uit onze mond moge klinken, wij herhalen ons dringende beroep:
zeg - indien u onverhoopt geen lid wilt blijven - tijdig op en wacht niet tot wij u
moeten afvoeren als lid!

Opbergen van Onze Taal
Bestuur Genootschap Onze Taal
Het genootschap heeft cassettes laten maken, met de opdruk Onze Taal, waarin
minstens zes jaargangen van Onze Taal kunnen worden opgeborgen. Na een nummer
van Onze Taal gelezen te hebben, kunt u de aflevering zo in de cassette plaatsen.

Cassette thuisgestuurd
Als u f 10,90 overmaakt op gironummer 42 659 02, dan levert het secretariaat de
cassette via de post zonder verdere kosten bij u thuis af. We hopen hiermee bij veel
leden in een behoefte te voorzien.
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Congres Onze Taal
De trein naar Utrecht was op zaterdag 10 oktober zo vol dat we moesten staan. Had
ons genootschap zo veel leden, en zouden die allemaal in de Jaarbeurs kunnen? Het
viel gelukkig mee. Behalve ons zestiende congres, waren er in de Domstad ook
manifestaties van de EO en de NS. Ruim 600 reizigers kozen voor Onze Taal en
maakten het congres ‘Taal in uitvoering’ over kansen en knelpunten van de
Nederlandse taal in het werk tot een succes.
Een bijzondere plaats nam onze beschermvrouwe H.K.H. Prinses Juliana in. Het
verheugt ons dat het genootschap een even bijzondere plaats bij haar inneemt. Zo
was haar lach boven die van allen uit te horen toen onze voorzitter, mr. K. Staab, in
zijn welkomstwoord een kwinkslag maakte over de Troonrede. Ook het thema van
het congres ging haar ter harte, in het bijzonder de kwaliteit van de taalkennis en
taalvaardigheid die de maatschappij van schoolverlaters verlangt. Bij haar afscheid
deed de prinses een persoonlijk beroep op de voorzitter door hem van achter een
geopend autoraam alsnog met klem te vragen: ‘En wat gaat u nu doen aan het
onderwijs?’
Zeven sprekers hielden een voordracht. De tekst daarvan zal in verkorte vorm in het
januari-nummer worden geplaatst. Daarom vindt u op deze plaats geen samenvatting.
Graag maken we een uitzondering voor de eerste spreker, professor dr. Stijn Verrept,
die met een indringend pleidooi voor goed moedertaalonderwijs voor deze dag de
toon zette. Dit thema kwam in diverse variaties terug die dag. Bedrijfsleven en
organisaties stellen eisen waaraan werknemers vaak niet kunnen voldoen. Dat blijkt
al dadelijk uit stuntelige sollicitatiebrieven. Maar als de sollicitant (toch) is
aangenomen, stelt de interne communicatie hem vervolgens voor enorme problemen.
De achtste spreker werd door de congresvoorzitter, dr. J.F. Remarque, als volgt
geïntroduceerd: ‘een extreme vorm van taalbeheersing in het werk’. Daarachter
verschool zich Toontje Ongeregeld, de keizer van de Amsterdamse markten. Veel
medeleden verdienen hun brood met taal. Slechts weinigen zullen het net als Toontje
Ongeregeld zo van taal alleen moeten hebben: een kritisch publiek overhalen een
vijfje neer te leggen voor een zakje met... ja met wat eigenlijk? Dat is geen
taalvakmanschap maar taalmeesterschap. De thee smaakte er niet minder om.
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Genootschapsvoorzitter mr. K. Staab memoreerde in zijn inleiding en afsluiting de
werkzaamheden van de Taaladviesdienst ten behoeve van de Troonrede. Het
genootschap is blij dat het een steentje heeft kunnen bijdragen aan de verbetering
van het Nederlands daarvan. Minister-president R. Lubbers heeft in een dankbrief
grote waardering uitgesproken voor de hulp van het genootschap. De werkzaamheden
aan de Troonrede en de publiciteit eromheen hebben de bekendheid van Onze Taal
sterk vergroot en het genootschap veel nieuwe leden bezorgd.
Hoe interessant de lezingen ook waren, ze deden een zwaar beroep op de
luistervaardigheid van de congresgangers. De volhouders konden aan het einde van
de dag een uur lang vragen stellen. Zij weerden zich zo geducht, dat de
congresvoorzitter al zijn managementervaring moest inzetten. Toch kon hij niet
iedereen aan het woord laten. De vragen gingen per traditie niet alleen over de
onderwerpen die in de lezingen waren aangeroerd, maar ook over taalverzorging in
het algemeen en over activiteiten van het genootschap. Dat zal waarschijnlijk zo
blijven.
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Trefwoordenregister Onze Taal jaargang 56 (1987)
aaneenschrijven

93, 132

aanhef van een brief

80, 114

aantal (getal na -)

157

a-/ab-/ad-

138

Abraham (mosterd)

10, 48

accent in woorden

83

accent in zinnen

77

afbrekingen

103

afkortingen (ambtelijke -)

23

afkortingen (modieuze -)

174

Afrikaans

24, 72

a(g)gressie

29, 138

alternatief

164

Amerikaanse spelling

62

Amsterdams (dialect)

106

anglicismen

5, 45, 73, 75, 105, 113, 128

ANP-spelling van aardrijkskundige
namen

170

barboen

86

bedrijfsleven en taal

8, 111, 124

beknopte bijzin

136

beledigingen (politiek)

59

bepalingen

136

bergnaamkunde

78

bijsluiter (medische -)

153

bijwoorden (vorm van -)

52, 67

bloempjes van Catherina

47

Brabants

10

briefconventies

80, 114

caso quo

176
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cijferen in taal

135

cols (in Tour de France)

78

computer en spelling

56, 62, 114

congres Onze Taal

178

conversatie-analyse

146

-de (einde werkwoord)

13, 92

denkfouten en taal

130, 164

discriminatie in woordenboeken

46, 102

dodendans

100

doofstom

20

doventaal

18

dubbele ontkenning

72

dus (als cliché)

72

effectiviteit van taal

124

-elingen

128, 180

Engelse woorden

22, 57

Engels/Ned. Van Dale

11

ergerniswekkende woorden

50, 120

etymologie van etenswaren

63

falamenco

86

Friese plaatsnamen (spelling van -)

64, 65, 91

gebarentaal

18

gehate uitdrukkingen

121

gekte/gekkisme

58

gelegenheidsgedicht

47

germanismen

75

Germanistiek

12

graag

112

graffity (uitspraak -)

83

Groene Boekje

30, 118

haar

131
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haar-ziekte

61

Heldring

130

hetwelk doende, enz.

40

hoofdlettergebruik

43

imperatief

137

infinitiefstapel

88

interpreteren van tekst

34

ja (als taaltruc)

88, 160

Jaarvergadering (verslag -)

125

je (i.p.v. men/u)

16, 108

jeugdtaal

48, 151

jood (in woordenboeken)

46, 102

journalistiek formuleren

84

juristentaal

38, 72, 133

Koenen (Grote -)

7

kraker (in het Fins)

165

krantekoppen

5, 41

langsvoegen

26

leedspreuken

25, 95

leenbetekenis

105

leesbaarheidsformules

162

leesrecord

105

leestekens

165

lexicografie

7, 9, 42, 46

lidwoord (wel/geen -)

144

macaber

100, 139

man = meid

31, 57

McKinsey (taalgebruik bij -)

49

medisch gesprek

146, 152

Meertens-Instituut

26
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mijne heren

80, 114

modewoorden

50, 120, 175, 177

moedertaalonderwijs

90

naar...toe

175, 176

Nederlands (als schoolvak)

90

NEN 5050 - norm voor goed
woordgebruik in techniek

74, 75

nooit geen

72

normatieve grammatica

85

om

96, 133, 134

omdat/doordat

6

omroepen (dialect en standaardtaal bij de 98
-)
omstellen

142, 165

onderwijs Nederlands

90

onterecht

22

oorlogsboodschappen

86, 113, 149

overbodige woorden

175

o-verkortingen

174

paradoxen

159

parlementair taalgebruik

23, 43, 59

peetoom/peettante

83, 114

pijpen (naar de/het - dansen)

100, 149

plek/plaats

59

plezierdicht/lichtgedicht

22

purisme

5, 22, 74, 105, 113

reclametaal

123
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respectief/respectievelijk

67

rijgteksten

180

rijm

135, 170

romans schrijven

166

samengestelde woorden

59, 68

samentrekking

115, 148, 150

scheidbaar samengestelde werkwoorden 27
schrijfadviezen

124, 159, 162, 166

seuveschèpelsoad

57

spelfouten

28, 57, 138

spellingcontrole (automatische -)

60

spellingherziening

30, 32, 58, 71, 118, 119

spellinguitspraak

81, 84

spraak (als identificatie)

70

spraakloos

20

stapels (woord-)

52, 108, 160

Stede Broec/-broequers

33

stofnamen (-en in -)

150

stofzuigen/gestofzuigd

27

streepjesziekte

93, 132, 144

-t (aan einde persoonsvorm)

49

taalattitudes

70

taalverandering

41, 121

taalverval

5, 41, 49, 62, 113, 130

tekstverwerkers en spelling

60, 114

tekstwetenschap

104, 156

temmes

97, 133

ten onrechte

22

tig

88, 144, 180

tijdsbepalingen (plaats van -)

68

Tilburgs (dialect)

13, 49

toch-economie

68, 144

toerisme en taal

123, 168

toerit

176
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trommeltje

14

Troonrede

126, 143

Turbotaal

173

u i.p.v. je

108

uitspraak f/v

84

uitspraak s/z

81

uitspraak in de randstad

82

van (als cliché)

21, 72

Van Dale (Hedendaagse -)

7

Van Dale (Ned./Eng.)

11

van de gekke/zotte

58, 93

VERBATIM

94

verfriezen/verfriesen

92

verhaspelingen

140

verkleining (gestapelde -)

14

verkleinwoorden

14, 34

vernoeming

4, 116

vertaalcomputers

54

vertaalwoordenboeken

11

vertalen (automatisch -)

54

verzachtende woorden

36

Vlaanderen/Vlaams

21, 44, 113

volstrekt

122

voorkeurspelling

30, 118

voornamen

116

voorzetsel i.p.v. om

134, 164

Voorzetten van de Taalunie

30, 99

xenomanie

45, 73

ij/i+j

5

zelfdoding/zelfmoord

93, 132, 164
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zich zacht spiegelen

115, 172

ziekten (namen van -)

158

zijwielreflector

101

zou(dt) (u -)

13

zoveel als/dan

16

zowel... als...

42, 92

Zuid-Afrika (Nederlands in -)

24

zwart zaad (op -)

10

Onze Taal. Jaargang 56

180

[Korte berichten]
□□□□□□□□

PCUdB
■ U weet het, ik weet het: tig is voor lasexperts wat anders dan voor de doorsnee
taalgebruiker. ■ Een paar maanden geleden heb ik u al uitvoerig uit de doeken gedaan
dat ik me een paar maanden daaraan voorafgaande in dezen schromelijk had vergist,
onder het motto ‘tig lassers is niet wat het lijkt’. ■ Ik weet het, u weet het, maar weet
u ook dat ik het weet? ■ Kennelijk niet, want nog steeds worden mij brochures
toegestuurd waarin ik van de ware betekenis van tig op de hoogte word gesteld.
Althans de ware betekenis in de laswereld. ■ Dus lezer, als u tot degenen behoort
die mij van lastechnisch leesvoer hebben voorzien, denk niet dat ik uit ondankbaarheid
het zwijgen ertoe doe, maar gewoon omdat de zaak als afgehandeld beschouwd kan
worden. ■ Mr. H.S. Catz schrijft over iksijzettelingen. Dat zijn mensen die last hebben
van xyz. ■ Zo zijn breukelingen personen die zich een breuk hebben gelachen,
krakelingen slachtoffers van pandroof, borelingen postdentistische zielepieten, en
verschoppelingen hebben tijdens een bridge-drive een schoppenbod, door hen verricht,
down zien gaan. ■ Ballingen in de tennissport halen de volgende ronde niet (om de
een of andere reden vind ik dit minder sterk, maar de beste komt nog, wacht maar
tot de haakjes gesloten worden) en Oedipus was de eerste ouderling. ■ Persoonlijk
zou ik daaraan willen toevoegen dat de moeder van Oedipus de eerste als zodanig
geboekstaafde jongeling was. ■ De stationsrestauraties kondigden in oktober hun
vaste maaltijd van die maand aan door zogeheten Franse frietjes in het menu op te
nemen. Is dit een vertaling uit het Engels van French fried? Dat is niet te hopen, het
is althans niet te hopen dat de vermoeide hongerige reiziger iets voorgeschoteld krijgt
wat in het Verenigd Koninkrijk French fried wordt genoemd. ■ Waarom is iets zo
vaak een lust voor het oog, iets minder frequent voor het oor, maar wordt nooit ofte
nimmer iets een lust voor de neus genoemd? ■ Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat
dit taalkundig gesproken geen toeval is: reuk en neus worden in bijna alle
uitdrukkingen geweerd of hebben een negatieve klank. ■ Zo kun je je ogen op iets
gericht houden, of je oren spitsen, maar wie legt ooit zijn neus bij iets te rade? Dit
orgaan blijft hoofdzakelijk passief en wordt als het te laat is op de feiten gedrukt en als het enig initiatief ontplooit, gaat het zijn boekje te buiten en steekt zichzelf in
andermans zaken. ■ Deze discriminatie moet natuurlijk met ingang van heden tot
het verleden behoren. ■ Met de leuze ‘Meer neus in onze taal’ roep ik u dan ook op
om zegswijzen van de volgende aard links en rechts te droppen (al doende of uw
neus bloedt): deze deodorant neust best aardig; of: ik weet niet wat u met deze
opmerking beneust; of: nee, Franse frietjes zijn me nog nooit eerder ter neuze
gekomen. ■ Het Opperlands van Battus noemt één type constructie dat in principe
Opperlands zou kunnen zijn, maar waar helaas voorbeelden van ontbreken. Dat is
wat ik de rijg-, weef- of ritssluiting-constructie zou noemen: rijg letters uit twee
woorden, of woorden uit twee zinnen om en om aaneen, zó dat er weer een nieuw
woord of een nieuwe zin ontstaat. ■ Een voorbeeld van dat waar geen voorbeelden
van zijn, geef ik u: Maar ik erger Ben dan ook knap vervelend, zou dat het wel niet
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altijd zijn? ■ Samengesteld, zoals u ziet, uit ‘Maar erger dan knap zou het niet zijn’,
en ‘ik ben ook vervelend, dat wel altijd’. ■ Geen mooi voorbeeld, toegegeven, maar
in elk geval een voorbeeld. En u voelt natuurlijk al (om niet te zeggen, u ruikt
natuurlijk al) waar ik heen wil: bij kerstboom en oliebol kunnen de taalknutselaars
aan de slag om er iets aardigs van te maken. We spreken wel een paar spelregels af:
minimaal 10, maximaal 50 woorden voor de combinatiezin, stotteren doet niet mee,
en in geval van twijfel beslist de jury, en de jury dat ben ik. ■ In die twee gevallen
waar het de jury behaagt het oordeel excellent uit te spreken, zal aan de uitvinders
een traditionele boekebon worden toegestuurd. Miskende genieën zullen worden
beloond met een eervolle vermelding, alle overigen hebben de jaarwisseling om met
plezier aan terug te denken.
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