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Spannend schrijven
René Appel
Wat maakt spannende verhalen nu eigenlijk zo spannend?
Thrillerauteur René Appel legt uit welke procédés ervoor zorgen dat
je een boek niet weglegt voordat het uit is. En Hans Hoeken verklaart
het merkwaardige verschijnsel dat een verhaal ook spannend kan
blijven als je allang weet dat ‘de butler het gedaan heeft’.
‘Op de dag die de goden hadden uitgekozen voor zijn vernietiging, ontbeet Peter
Hale op het terras van zijn appartement.’ Met deze onheilspellende zin begint De
brandende man, de nieuwste juridische thriller van Philip Margolin. Zo'n zin is
typerend voor schrijvers die het vooral moeten hebben van spanning in hun boeken.
Margolin roept een bepaalde verwachting op. Er gaat iets ergs gebeuren met Peter
Hale, maar de lezer weet niet hoe en wat.
Hoe creëren schrijvers die spanning? Welke procédés staan hun daarbij ter
beschikking? Ik zal proberen die vragen te beantwoorden. Dat doe ik voornamelijk
op grond van mijn kennis van misdaadliteratuur, als lezer en als schrijver. En hoe
zit dat met non-fictie? Gelden daarvoor dezelfde wetten als voor fictie? Op die vraag
kom ik aan het slot terug.

● Lijk
Klassiek in de misdaadliteratuur is een verhaal waarbij er in het begin een lijk wordt
gevonden. De lezer krijgt een raadsel voorgeschoteld, en de centrale vraag is
natuurlijk: wie heeft het gedaan, wie is de moordenaar? Dit type spanning zou je
‘retro spectieve spanning’ kunnen noemen, spanning die opgeroepen wordt door
het oplossen van een raadsel uit het verleden.
Mijn laatste roman, Geweten, is verre van een puzzeldetective, maar ik gebruik
daarin ook deze retrospectieve spanning: vlak na de Tweede Wereldoorlog is er
‘iets ergs’ gebeurd in een groepje van zes jongeren, en de vraag is wat er eigenlijk
precies heeft plaatsgevonden. Aan de hand van een van de leden van dat groepje,
dat vijftig jaar later op onderzoek uitgaat naar de exacte toedracht, zoekt de lezer
mee.
‘Prospectieve spanning’ is het tegenovergestelde type. Daarbij gaat het niet om
de vraag wat er gebeurd is, maar om wat er gáát gebeuren. Er hangt iets in de lucht,
er dreigt iets, en de lezer moet nieuwsgierig worden gemaakt, worden gestimuleerd
om door te lezen, tot hij merkt dat het drie uur 's nachts is geworden. Zo'n boek heet
dan in Engelstalig reclamejargon ‘unputdownable’. Schrijvers van psychologische
thrillers maken veel gebruik van prospectieve spanning. Patricia Highsmith was er
een meester in, zoals in het aangrijpende This sweet sickness, over David Kelsey
en zijn hopeloze liefde voor een inmiddels getrouwd jeugdvriendinnetje. Eerder dan
de personen in het verhaal weet of voelt de lezer dat de ellende op de loer ligt, dat
er geen ontkomen aan is, en de vraag is vooral hoe het noodlot zal toeslaan.
Retrospectieve en prospectieve spanning hoeven elkaar niet uit te sluiten. Het is
juist mooi als ze gecombineerd worden. Ik heb dat zelf ook in Geweten gedaan. De
man die de raadsels uit het verleden wil oplossen, wordt in ‘het heden’ geconfronteerd
met enkele andere leden van het vriendengroepje, en er lijken nog enige oude
rekeningen te moeten worden vereffend. Hoe gaat dat gebeuren? Hoe zal die
confrontatie aflopen?
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● Ritme

Illustratie: Frank Dam

Vanuit een ander perspectief zijn er ook weer andere soorten spanning te
onderscheiden, namelijk ‘globale’ en ‘lokale spanning’. Bij het eerste type gaat het
om de kern van het hele
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boek; globale spanning is meestal samen te vatten in de al eerder genoemde vragen:
‘Wat is er gebeurd?’ of ‘Wat gaat er gebeuren?’ Die vragen moeten de
spanningsboog creëren die ervoor zorgt dat de lezer als het ware door het hele
boek wordt getrokken.
Er zijn ook trucjes om die globale spanning te versterken. In bijvoorbeeld het
verhaal over de speurtocht naar een seriemoordenaar weet de lezer dat die een
nieuw slachtoffer op het oog heeft. De vraag is nu niet meer alleen of de moordenaar
wordt gepakt, maar ook of dat gebeurt voordat hij een nieuw lijk aan de serie
toevoegt.
Lokale spanning ontstaat door scènes die op zichzelf spannend zijn, zoals een
achtervolging, een schietpartij, of een vrouw die 's nachts in een huis op onderzoek
uitgaat omdat ze een vreemd geluid heeft gehoord. De ervaren thrillerschrijver
probeert altijd een aantal van dit soort scènes door het verhaal te strooien. Ze zorgen
voor een aangenaam ritme, waarin de spanning hoog oploopt en dan weer afneemt.

● Cliffhanger
Het scheppen van spanning heeft veel te maken met het geven en vooral het
achterhouden van informatie. Niet voor niets betekent het Engelse woord voor
‘spanning’, suspense, ook ‘opschorting’ en ‘onzekerheid’. De schrijver laat de lezer
bewust in het onzekere. Soms gebeurt dat door een scène af te kappen, zodat er
een zogenoemde ‘cliffhanger’ ontstaat, zoals vroeger in feuilletons gedaan werd.
Daarin werd de draad van het verhaal de volgende dag weer opgenomen.
In een boek moet een schrijver dat anders aanpakken. Neem als voorbeeld de
scène van de vrouw die in een donker huis op onderzoek uitgaat. Ze komt een
kamer binnen. Er staat een raam open, er zijn een paar potten met planten
omgevallen. Ze loopt naar het raam om het dicht te doen. De schrijver ‘vertraagt’
het verhaal nu nog meer. Hij laat de vrouw nadenken over de vraag of ze zelf het
raam open heeft laten staan, ze struikelt bijna over een krukje midden in de kamer,
de poes strijkt langs haar been, ze zal morgen de werkster vragen om de rommel
van de omgevallen bloempotten op te ruimen, o nee, de werkster heeft vakantie.
Wat gek, de la van het bureau staat open. Die was toch op slot?
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Patricia Highsmith (1921-1995): meester van de ‘prospectieve spanning’.
Foto: Ewoud de Kat

Zo kan de auteur nog een tijdje doorgaan, maar niet te lang, want dan ligt het er
te dik bovenop dat hij de lezer aan een touwtje laat bungelen. Op een hoogtepunt
- de vrouw meent bijvoorbeeld een schaduw te zien als de maan achter de wolken
vandaan komt en de kamer binnen schijnt - wordt de scène bruut afgebroken. De
schrijver last een regel wit in of begint een nieuw hoofdstuk.
Dan pakt hij het verhaal niet direct op, maar begint verder in de tijd, eventueel
vanuit het perspectief van de vrouw - of iemand anders, wat meer mogelijkheden
biedt om de spanning te rekken. Die volgende passage wordt bijvoorbeeld verteld
vanuit het perspectief van de zoon van de vrouw, die bedacht heeft dat hij 's ochtends
eens bij zijn moeder langs moet gaan. Ook dan is het zaak het geven van relevante
informatie op te schorten. Hij denkt bijvoorbeeld na over het feit dat zijn moeder hier
zo alleen en afgelegen woont. Is dat niet gevaarlijk? Vreemd, het tuinhek staat open,
niets voor zijn moeder. Zou ze wel thuis zijn? Sprongen in de tijd en
perspectiefwisselingen zijn beproefde onderdelen van het schrijftechnisch arsenaal
van de thrillerauteur.

● ‘Jan Klaassen-syndroom’
Een schrijver kan een verhaal spannend maken door informatie achter te houden.
Er zijn in principe drie mogelijkheden. Bij de eerste weet de lezer iets wat de
romanfiguur niet weet. In mijn boek De derde persoon bijvoorbeeld, zoekt de
hoofdpersoon Magda in een benarde situatie steun bij een betrouwbaar ogende
bibliothecaris. De lezer komt er langzamerhand achter, lang voordat Magda dat tot
haar ontzetting ook ontdekt, dat die man volstrekt onbetrouwbaar is. Ik noem dit het
‘Jan Klaassen-syndroom’, daarbij verwijzend naar kinderen voor de poppenkast,
die zien dat Jan Klaassen wordt belaagd, terwijl hij dat zelf nog niet weet. De
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kinderen roepen; ze willen hem waarschuwen. Die emotie moet de lezer ook krijgen:
Magda, doe dat niet, kijk toch uit! De lezer wordt op die manier betrokken bij de
hoofdpersoon, waardoor de spanning sterker wordt ervaren.
Bij de tweede mogelijkheid om informatie te manipuleren, weet de romanfiguur
iets wat de lezer niet weet, dus precies het omgekeerde van wat hierboven staat.
Vaak gebruiken schrijvers in dit geval zinnetjes als de volgende:
- Hij dacht er lang over na, pleegde enkele telefoontjes met een bekende
strafpleiter, en wist daarna wat hem te doen stond.
- Ze bekeek de stukken, pagina voor pagina, tot ze eindelijk vond wat ze
zocht. Er gleed een glimlach over haar gezicht toen ze haar conclusie
bevestigd zag.
In dergelijke gevallen laat de schrijver de lezer in het ongewisse over wat de
romanfiguur gaat doen of wat de conclusie was. Resultaat: spanning.
Ten slotte kan de schrijver duidelijk laten blijken dat hij iets weet wat noch het
personage noch de lezer weet. Uiteraard geldt dat in principe voor het volledige
verhaal, maar soms blijkt het expliciet. Weer twee voorbeelden:
- Als hij zich toen rekenschap had gegeven van de gevolgen, zou hij er
nooit aan zijn begonnen.
- Ze kon niet voorzien dat dit de laatste keer was dat ze hem zou zien.
Wanneer een schrijver dergelijke zinnetjes nodig heeft om spanning op te bouwen,
dan is er iets mis. Ik kom zelf ook weleens in de verleiding om ze op te schrijven,
maar bij een eerste correctie sneuvelen ze meteen. Wel is het mogelijk om op
subtielere manieren te suggereren dat er iets ergs te gebeuren staat of is gebeurd.
In Geweten komt de lezer er bijvoorbeeld langzamerhand achter dat het vroegere
vriendengroepje uit zes personen bestond en dat er nu nog vier over zijn. Ik had
ook iets kunnen schrijven als ‘Toen waren ze nog met zijn zessen; later zouden ze
met zijn vieren overblijven.’ Dat is te direct, te
•
Bouw een redenering op, maar maak die niet altijd direct af suspense betekent immers onder meer ‘opschorting’.
•
simpel; het ‘werkt’ minder goed om de spanning te verhogen.

● Intrige
Het lijkt allemaal tamelijk eenvoudig. Neem een intrige, vertel die met behulp van
de bovengenoemde procedures en technieken, en er rolt een spannende thriller uit.
Maar zo simpel is het niet. Die intrige is het eerste struikelblok. Het vinden van een
uitgangspunt voor een verhaal is niet zo moeilijk; lees de krant maar na op conflicten
in de politiek, het bedrijfsleven of (mijn voorkeur) de persoonlijke sfeer. Maar dan
komt het ‘plotten’, het construeren van de intrige, en dat is misschien wel het lastigst.
In haar boekje Plotting and writing suspense wijdt Patricia Highsmith slechts één
hoofdstukje aan de plot, en dat is het kortste van de in totaal elf hoofdstukken. Dat
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komt natuurlijk doordat er zo weinig aanwijzingen of instructies te geven zijn voor
de ontwikkeling van een intrige.
Stel dat de auteur een mooie plot heeft bedacht, dan moet die nog spannend
worden verteld. De spanningselementen die ik vanuit mijn ervaring beschreef, zijn
niet op te vatten als simpele rechttoe-rechtaanrecepten. Het gaat altijd om het
(vaardige) gebruik. Techniek is niet alleen een kwestie van weten hoe het moet,
maar vooral ook van adequate toepassing.

● Spannende artikelen
Ten slotte: zijn de spanningverhogende elementen ook te gebruiken in
beschouwende teksten, bijvoorbeeld in artikelen voor Onze Taal? Ik denk dat dat
maar voor een klein deel het geval is, omdat het wezen van een beschouwende
tekst is dat informatie zo overzichtelijk mogelijk wordt overgedragen. De lezer mag
niet op het verkeerde been worden gezet, terwijl een thrillerschrijver dat natuurlijk
wel probeert. Een schrijver van een beschouwende tekst moet bij voorkeur ook
geen informatie achterhouden of manipuleren, anders zouden lezers kunnen denken
dat ze ook op andere fronten worden gemanipuleerd. Duidelijkheid is vereist, terwijl
in fictie onduidelijkheid juist vaak functioneel is.
Toch valt er uit het bovenstaande misschien wel iets te leren voor schrijvers van
non-fictieteksten:
- begin met een vraag, een raadsel, een mysterie of een probleem, en ‘geef niet
meteen weg’ wat het mogelijke antwoord of de mogelijke oplossing is;
- doseer de informatie, zodat enerzijds de nieuwsgierigheid van de lezer deels
wordt bevredigd, en anderzijds die lezer benieuwd blijft naar de oplossing, het
volledige antwoord op de vraag of - in thrillertermen - de ontknoping;
- bouw een redenering op, maar maak die niet altijd direct af (suspense betekent
immers onder meer ‘opschorting’);
- stap dan over op een ander perspectief, bijvoorbeeld een andere benadering
van het probleem, of een praktijkvoorbeeld, om vervolgens de afgebroken
redenering weer op te pakken.

Het is niet eenvoudig dit soort aanwijzingen in de praktijk te brengen. Bij het zoeken
naar een geschikte afsluiting merkte ik dat ik er in dit artikel waarschijnlijk ook niet
in geslaagd ben.
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‘De butler heeft het gedaan’
Over de afloop van een spannend verhaal
Hans Hoeken - docent Tekstwetenschap, Faculteit der Letteren,
KU Brabant
Misschien kent u de bibliotheeksketch van Monty Python.
Een man komt met een stapel detectives bij de uitleenbalie. Bij elk boek dat de
bibliothecaresse afstempelt, zegt ze wie de dader is: de butler, de kok, de tuinman.
De man wordt kwaad en vraagt de directeur te spreken, want de bibliothecaresse
begaat een doodzonde: ze verklapt de afloop. De directeur biedt zijn
verontschuldigingen aan en raadt de lener het boek aan dat hijzelf aan het lezen
is. Over de Tweede Wereldoorlog. Ook heel spannend. Ja maar, zegt de lener,
daarvan weet je toch dat de Duitsers verliezen. Waarop de directeur woedend
antwoordt: ‘Ik had het nog niet uit!’ De boodschap is duidelijk: kennis over de afloop
is dodelijk voor de spanning. Zeker bij thrillers en detectives. Of niet? De
Volkskrant-recensent die onlangs de nieuwe thriller van Frederick Forsyth besprak,
twijfelt. Hij haalt herinneringen op aan Forsyths debuutroman De dag van de Jakhals.
Daarin beschrijft Forsyth de voorbereidingen van een huurmoordenaar die als
opdracht heeft om De Gaulle te vermoorden. Ook al weet je dat De Gaulle een
natuurlijke dood stierf, het boek grijpt je naar de keel.

● Nieuwsgierigheid?
De Volkskrant-recensent suggereert dat een verhaal ook spannend kan zijn als je
weet hoe het afloopt. Maar gaat het dan nog om spanning of om nieuwsgierigheid?
Je weet wel dat de pogingen van de Jakhals tot mislukken gedoemd zijn, maar je
bent gewoon benieuwd hoe de Franse politie erin slaagt om de aanslag te
voorkomen. Dat is ook de formule van de gemiddelde aflevering van ‘Columbo’.
Zo'n aflevering kent noch onzekerheid over de dader noch over de afloop. Dat de
serie desondanks de moeite van het bekijken waard is, komt doordat je telkens weer
benieuwd bent hoe de schlemielig ogende inspecteur Columbo de immer arrogante
dader te pakken krijgt. Kennis over de afloop kan soms dodelijk zijn voor de spanning,
maar het geeft in andere gevallen aanleiding tot nieuwsgierigheid.
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John Cleese van Monty Python: ‘Ik had het nog niet uit!’
Foto: VPRO

Mario van Vliet en ik onderzochten of onzekerheid over de afloop zorgt voor
spanning, en of kennis over de afloop tot nieuwsgierigheid leidt. Daarvoor heb je
een spannend verhaal nodig. Dat kun je zelf voor dit doel proberen te schrijven,
maar dat leidt al gauw tot heel flauwe en onnatuurlijke verhalen. (Onderzoekers
noemen dergelijke verhaaltjes ‘textoids’ of ‘Mickey Mouse-verhalen’.) Daarom
maakten we dankbaar gebruik van een verhaal van een gerenommeerd schrijfster:
P.D. James, geestelijk moeder van inspecteur Dalgliesh. Haar roman Melodie des
doods opent met een hoofdstuk over een 15-jarig meisje dat de bus mist na een
avondje uit. Zij vreest de confrontatie met haar strenge vader, ongetwijfeld resulterend
in een uitgaansverbod. Ze krijgt een lift van twee oudere dames en laat zich afzetten
bij een achterafweggetje waarlangs ze snel bij een bushalte kan komen. Omdat
haar bus een omweg maakt, kan ze daar opstappen en toch op tijd thuiskomen.
Pas als ze het schaars verlichte weggetje afloopt, beseft ze dat ze een gemakkelijk
doelwit vormt voor de moordenaar die sinds enige tijd slachtoffers maakt in deze
streek. Naarmate ze verderloopt, raakt het meisje er steeds meer van overtuigd dat
de moordenaar haar vanuit de bosjes bespiedt. Net wanneer ze in paniek dreigt te
raken, is de redding nabij. Midden op de eenzame weg laat een vrouw haar hondje
uit. Opgelucht rent ze naar haar toe. Maar wat de redster in nood lijkt, blijkt de
moordenaar in een jurk te zijn. Hij wurgt haar met de hondenriem.

● Proefpersonen
Dit verhaal leende zich uitstekend voor ons onderzoek. De schrijfster wacht namelijk
niet op een bibliothecaresse die de afloop verklapt, maar vertelt die zelf aan de lezer
in de eerste zin van het verhaal: ‘Het vierde slachtoffer van de Fluiter, Valerie Mitchell,
was zijn jongste: vijftien jaar, en ze stierf omdat ze de bus miste die om tien over
half tien van Easthaven vertrok voor de rit naar Cobb's Marsh.’ Dit verhaal zou dus
niet spannend moeten zijn. Maar je kunt het vrij gemakkelijk spannend maken. Dan
vervang je die eerste zin door een andere, die er heel veel op lijkt: ‘Het eerste
slachtoffer van de veranderde dienstregeling, Valerie Mitchell, was jong: vijftien jaar,
en ze baalde omdat ze de bus miste die om tien over half tien van Easthaven vertrok
voor de rit naar Cobb's Marsh.’
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We hebben nu twee versies: een waarin de afloop meteen bekend is en een waarin
die onbekend is. De eerste zou nieuwsgierigheid moeten oproepen, de tweede
spanning. Ruim veertig proefpersonen lazen een van deze versies zin voor zin op
een computerscherm. Zo konden we precies bijhouden hoe lang ze lazen. Daarna
gaven ze aan hoe spannend, leuk en interessant ze het verhaal vonden.
Of de afloop nu meteen werd verklapt of niet, de lezers vonden het verhaal even
leuk en interessant. Dat zou kunnen betekenen dat de spanning die wordt
opgeroepen door onzekerheid over de afloop precies opweegt tegen de
nieuwsgierigheid die wordt opgeroepen door bekendheid met de afloop. Kennis
over de afloop maakt het verhaal weliswaar minder spannend, maar de
nieuwsgierigheid vergoedt dan alles. Dat bleek echter niet het geval. Want de lezers
bleken beide versies van het verhaal precies even spannend te vinden. Hoe komt
dat?

● Bewustzijnsvernauwing
Dat P.D. James spanning weet op te roepen ondanks het verklappen van de afloop,
hangt samen met de manier waarop ze het verhaal vertelt. Direct nadat in de eerste
zin haar dood is aangekondigd, wordt de rest van de kroniek verteld vanuit het
perspectief van het meisje. José Sanders verbindt in haar proefschrift uit 1994 het
vertelperspectief met de manier waarop lezers dat verhaal mentaal verwerken. Het
is nogal een verschil of we de gebeurtenissen zien door de ogen van een van de
personages of dat die ons worden verhaald door een alwetende verteller. Let vooral
op dat alwetende. De alwetende verteller weet al dat het meisje zal sterven, en
vertelt het ons ook in de eerste zin van het verhaal. Het meisje weet het echter niet
en door haar ogen zien wij de rest van de gebeurtenissen. Volgens Sanders heeft
deze perspectiefkeuze een soort bewustzijnsvernauwing tot gevolg: de lezer ziet
de gebeurtenissen zoals het meisje ze ziet en sluit zich daarbij af voor informatie
die het meisje niet kan weten, bijvoorbeeld dat ze vermoord zal worden.
Het komt erop neer dat u als lezer een soort kamer binnengaat. Al staat er bij de
deur een alwetende verteller die u de afloop vertelt van het verhaal dat u binnen
zult horen, zo gauw u over de drempel stapt, bent u dat vergeten. De kennis over
de afloop is er wel, maar niet in de kamer waarin u door het personage wordt
binnengeleid.
Deze analyse geldt niet alleen voor verhalen. De Amerikaan Gerrig slaagde erin
om lezers onzeker te maken over historische gebeurtenissen waarvan ze heel goed
wisten hoe die zouden aflopen. Zo liet hij hun een korte tekst lezen waarvan de
eerste zin
luidde: ‘George Washington was de eerste president van de Verenigde Staten.’
Daarop volgden een paar zinnen waarin de twijfels van Washington werden
beschreven; eigenlijk wilde hij liever zijn laatste jaren in alle rust doorbrengen op
zijn plantage in Virginia. Die twijfels werden beschreven vanuit het perspectief van
zijn tijdgenoten. Als de proefpersonen vervolgens werd gevraagd of Washington de
eerste president van de Verenigde Staten was, moesten ze eerst de kamer van die
tijdgenoten uit. Dat kost tijd, zoals bleek uit de langere reactietijd bij het beantwoorden
van die vraag. Trekt u zich dus niets aan van loslippige bibliothecaressen. Een goed
auteur slaagt erin u in spanning te houden, of u nu weet hoe het verhaal afloopt of
niet.
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Het experiment waarin de eerste zin over de dood van Valerie Mitchell
werd vervangen, staat beschreven in ‘Spanning, nieuwsgierigheid en
verrassing. Cognitieve en affectieve effecten van verhaalstructuren bij
het lezen van spannende verhalen’ van Hans Hoeken en Mario van Vliet,
verschenen in het tijdschrift Gramma/TTT (januari 1995). Hoe verschillen
in perspectief het leesproces beïnvloeden, kunt u lezen in het proefschrift
van José Sanders, Perspective in Narrative Discourse uit 1994. Een
interview naar aanleiding van haar proefschrift stond in Onze Taal van
mei 1995. Een verslag van het ‘George Washington’-experiment staat in
het artikel ‘Suspense in the absence of uncertainty’ van Richard Gerrig
in Journal of Memory and Language (1989, blz. 633-648).

Reacties
■Technologie/techniek
B.R. Praal - Geldrop
Jammer dat Gerard Verhoeven in zijn artikel ‘Wetenschapskunde’ (Onze Taal
oktober) een van de meest gebruikte -logieën niet noemt, namelijk technologie.
Vooral economen en politici hebben de mond vol van technologie, terwijl de instituten
waar technici (technologen) worden opgeleid, althans in Nederland (en Duitsland),
eenvoudig technische hogescholen en technische universiteiten blijven heten, waar
je bijvoorbeeld werktuigbouwkunde kunt studeren.
Ik meen dat technologie sec aanvankelijk alleen werd gebruikt voor chemische
techniek. Waarom gesproken van technologische ontwikkeling als technische
ontwikkeling (als gevolg van technologie) ook duidelijk is? Omdat er ook violisten
en voetballers zijn met een prachtige techniek? In Delft
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heeft men ooit weg- en waterbouwkunde herdoopt in civiele techniek. Is technologie
slechts een kwestie van dikdoenerij, net zoals er tegenwoordig vaak wordt gesproken
van op jaarbasis in plaats van per jaar?

■ Doventolken
Sjaak van der Linde - Vlissingen
Het interview met gebarentaaltolk Gerdinand Wagenaar in het novembernummer
eindigt optimistisch: de Gerdinand Wagenaar van de toekomst kan in zijn bedje
blijven. Maar voordat het zover is, zal er veel moeten veranderen.
De commerciële omroepen in Nederland ondertitelen helemaal niet. Het is een
kostbare kwestie en bijgevolg winst-afromend. Mijn dove dochter schreef ooit een
brief aan Peter Jan Rens, die met kinderprogramma en al verhuisde van de publieke
omroep naar de commerciële: ‘Peter, ik kan je niet meer begrijpen want de
ondertiteling is weg.’ Ze heeft nooit antwoord gekregen. (Trouwens, ook Paul de
Leeuw liet een dergelijke brief onbeantwoord.) De enige oplossing lijkt een
verplichting tot ondertitelen. Vermoedelijk is hiervoor Europese wetgeving nodig.
Ook bij positieve besluiten zal de Gerdinand van de toekomst echter nog wat
slaap tekortkomen. Er is in Nederland namelijk een schreeuwend gebrek aan
doventolken. Bovendien is er sprake van organisatieproblemen bij de toewijzing
van tolken, vooral in het onderwijs. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat enkele
jaren geleden de opleiding voor doventolken is gestaakt. Sinds kort is die weer
begonnen, maar het zal nog vier jaar duren eer de eerste nieuwe tolken beschikbaar
zijn.

■ E-post?
Theo Uittenbogaard - Amsterdam
‘Moeten we voortaan niet een Nederlands equivalent voor e-mail gebruiken,
bijvoorbeeld e-post?’, vroeg de redactie in het novembernummer. Mij lijkt dat niet
nodig. Ik heb niets tegen het gebruik van Engelse woorden - die worden over een
eeuw toch weer vervangen door Nederlandse. Bovendien zou purisme ten aanzien
van e-mail ertoe leiden dat er een mooie vondst van de auteur Mathijs Deen verloren
gaat. In zijn roman Onverrichter zake muntte hij het woord emailleren.

E-post? [2]
Bernard van Dijk - Tilburg
Waarom zouden we niet gewoon e-meel schrijven en zeggen? De e in e-mail hoor
je steeds meer als ee in plaats van ie uitgesproken worden, dus moeten we dat ook
maar meteen officieel maken.
Dat meel al bestaat, vind ik geen bezwaar. Was heeft ook een stuk of vier
uiteenlopende betekenissen. Een homoniem meer of minder, dat mag de pret niet
drukken.
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Als we e-meel gaan schrijven, ontstaat er een bastaardwoord, ‘een uitheems
woord dat in spelling en uitspraak min of meer vernederlandst is’, aldus Wolters'
Grote Koenen. Dat is al helemáál geen bezwaar; onze taal telt tienduizenden
bastaardwoorden, heel oude als archief, bisschop, schrijven, brief, pen, muur, straat,
peer, maar ook jonge - zelfs uit het Engels - als tram, typen (in de uitspraak met ie),
printen, balpen, wereldwijd en overlappen. Daar komt bij dat emeel maar een klein
bastaardje is, waar we gemakkelijk aan kunnen wennen.

■ Gaten in de taal
Henk Tetteroo - neerlandicus, Delft
In Peter Burgers artikelenreeks ‘Gaten in de taal’ (de recentste aflevering staat in
het juli/augustusnummer) en in de vele reacties die daarop verschenen, worden
vreemde woorden genoemd die geen Nederlands equivalent hebben. Een recent
voorbeeld daarvan is schwalbe. Het wordt gebruikt wanneer een aanvallende
voetballer zich in het strafschopgebied van de tegenstander laat vallen in een poging
de scheidsrechter te misleiden om zodoende een strafschop te versieren. Blijkbaar
lijkt het op een manoeuvre van een zwaluw. Schwalbe is veel korter en dus handiger
dan de Nederlandse omschrijving, en maakt daarom een goede kans in het
Nederlands opgenomen te worden. Het vult een gat in onze taal.

■ Invalshoek persbericht
Jorien Sprokholt - docent Taalbeheersing en Journalistieke
Vaardigheden, Amsterdam
Frank Jansen gunt ons in het oktobernummer een interessante blik achter de
universitaire voorlichtersschermen door de geboorte en het (eigen) leven van een
specifiek persbericht te beschrijven. Ik wil er echter een kanttekening bij plaatsen.
Jansen beantwoordt de vraag waarom de gekozen invalshoek van het
aangehaalde persbericht zo goed bestand is tegen herschrijving. Hij haalt hierbij
een conclusie aan uit onderzoek naar ‘revisieprocessen’, waarin wordt gesteld dat
‘de invalshoek - net als andere structuurkenmerken - in taalpsychologisch opzicht
een heel andere status heeft dan woordkeus en zinsbouw’. In het Volkskrant-artikel
waaruit Jansen citeert, is echter geen sprake van een revisieproces (dat wil zeggen:
het herschrijven van andermans persbericht), maar van journalistieke berichtgeving
op basis van verscheidene bronnen (mondeling en schriftelijk). Een goede journalist
past hierbij steeds het principe van hoor en wederhoor toe. Het is precies het
steekspel tussen de voorlichter en de journalist dat de kwaliteit van de berichtgeving
in de media, in dit geval de Volkskrant, bepaalt. Daarover zijn boeken volgeschreven
en er worden vele trainingen in gegeven. Het is in ieder geval de journalist (en
meestal de redacteur met hem of haar) die uiteindelijk de invalshoek van het
(nieuws)bericht bepaalt. Wanneer journalisten worden bestempeld tot her- of
overschrijvers, kun je beter de vraag stellen of we dan nog moeten spreken van
journalistiek.

■ Zo'n/zulke
Bernard van Dijk - Tilburg
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Er zijn goede Nederlandse woorden die een goed Nederlands sprekende Brabander
die in het dialect grootgebracht is niet gebruikt. Dergelijke woorden zijn naar (in de
betekenis ‘vervelend’) en vaak - in mijn Tilburgs bestaan ze niet.
In het stukje over zo'n/zulke in de rubriek ‘Vraag en antwoord’ van november staat
er nóg een: zulke. Ik zeg nooit ‘zulke mensen’, ‘zulk water’ of ‘zulke melk’. Ik gebruik
in al deze gevallen zo'n. Dat zal dan wel fout zijn, maar nog nooit heeft iemand me
daarop gewezen, zelfs geen leraar, terwijl ik toch gruwelijk veel jaren op school
gezeten heb, in Tilburg en in Utrecht.
Overigens bestaat in mijn dialect wel (de) zukke, maar dat heeft een denigrerende
strekking: ‘Meej de zukke beginde nie veul, meej zukke meense gao ik nie om.’
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?Vraag en antwoord!
Taaladviesdienst
● Tartuffe
? Wat kan er bedoeld zijn met een tartuffe?
! Een tartuffe is een ‘huichelaar’. Tartuffe is de naam van een huichelachtige
geestelijke die de hoofdpersoon is van Molières gelijknamige toneelstuk uit 1664.
Het stuk deed indertijd veel stof opwaaien: het werd enkele dagen na de première
verboden. Hetzelfde gebeurde in 1667 met een tweede versie van het stuk. Pas in
1669 mocht het weer worden opgevoerd.
Het Etymologisch Woordenboek van Van Dale en Woordenschat van De Beer
en Laurillard (1899) vermelden dat Molière een Italiaanse komedie als uitgangspunt
voor zijn stuk heeft genomen. Een van de personages in deze komedie droeg de
naam Tartufo (‘truffel’). Dankzij Molières stuk kennen wij tartuffe in het Nederlands.

● We gingen zwemmen
? Wat vindt u van het gebruik van gingen in het volgende dialoogje:
A: ‘Wat zullen we morgen doen?’
B: ‘Morgen gingen we zwemmen.’
! Gingen lijkt op het eerste gezicht misschien vreemd, maar is toch mogelijk. Spreker
B drukt ermee uit dat er in het verleden een afspraak is gemaakt om te gaan
zwemmen.
Doordat hij de verleden tijd gebruikt, kan spreker B bijvoorbeeld vervolgen met
‘... maar als jij nu een ander idee hebt, vind ik dat ook best’.
Als spreker B had geantwoord ‘Morgen gaan we zwemmen’, dan had hij een
duidelijke uitspraak gedaan over wat er morgen volgens hem gedaan zal worden.
Door de verleden tijd te gebruiken geeft hij impliciet te kennen dat hij alleen iets zegt
over het maken van die afspraak om te gaan zwemmen, maar niets over het
effectueren van die afspraak. Dit gebruik van gingen komt nog het meest overeen
met wat de Algemene Nederlandse Spraakkunst (tweede editie, 1997) onder
‘voorzichtigheids-modaliteit’ vermeldt. De spreker gebruikt de verleden tijd omdat
hij geen invloed wil uitoefenen op wat er werkelijk gaat gebeuren.
Spreker B had ook kunnen zeggen ‘Morgen zouden we gaan zwemmen’;
waarschijnlijk is dit antwoord voor meer mensen aanvaardbaar. Ook dan had hij
aangegeven dat hij weet dat er een afspraak bestaat om te gaan zwemmen, maar
dat het niet zeker is dat de afspraak doorgaat.

● Door roeien en ruiten
? Wat is de herkomst van de uitdrukking door roeien en ruiten gaan?
! In deze uitdrukking, die ‘dwars door alles heen gaan’, ‘alles voor iets over hebben’
betekent, staat roeien voor roeden, het meervoud van roe(de). Volgens Stoett
(Nederlandse spreekwoorden en gezegden) zijn hiermee de (houten) roeden bedoeld
waarin de kleine ruiten van een roedenvenster gevat zijn. Wie door roeien en ruiten
gaat, gaat dus zo te keer dat niet alleen de ruiten maar ook de roeden stukgaan.
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Vreemd is dat Van Dale de uitdrukking vermeldt bij roe(de) in de betekenis ‘rijs,
twijg, m.n. als strafwerktuig’. Van Dale vermeldt geen herkomst van de uitdrukking;
het geeft alleen de toevoeging ‘informeel’. De overige (spreek)woordenboeken die
we geraadpleegd hebben, vermelden de uitdrukking niet.

● Omkleden/verkleden
? Als ik uit mijn werk kom, ga ik me meestal even omkleden. Mijn man
vindt echter dat ik me ga verkleden. Wat is juist?
! Zowel zich verkleden als zich omkleden is hier goed. Deze werkwoorden zijn
synoniemen van elkaar in de betekenis ‘andere kleren aandoen’. Zich verkleden
kan daarnaast nog ‘zich vermommen’ betekenen. Dat is waarschijnlijk de reden
waarom u een voorkeur hebt voor zich omkleden: bij zich verkleden dringt de
gedachte aan carnaval of een gekostumeerd bal zich te veel op.
In de hedendaagse naslagwerken vinden we er niets van terug, maar vroeger
werd zich omkleden als germanisme afgekeurd. Charivarius schrijft in Is dat goed
Nederlands? (1943):
‘Ten onrechte onderscheiden sommigen omkleden: een ander, gewoon pak
[aantrekken], en verkleden: een carnavalspak aantrekken; beide worden uitgedrukt
door verkleden.’ Omkleden schaart Charivarius onder de ‘Duitse woorden in
Nederlandse vorm’. Maar zelfs het Prisma Stijlboek (1993), dat doorgaans streng
is, vermeldt dat zich omkleden niet meer als germanisme gevoeld wordt, en dat het
ingeburgerd is geraakt doordat de meeste mensen bij zich verkleden aan een
verkleedpartij denken.

● Proactief
? De laatste tijd kom ik het woord proactief heel vaak tegen. Zo las ik
dat het Britse koningshuis ‘proactiever’ moet optreden. Wat betekent
dit woord?
! Proactief komt nog niet in de woordenboeken voor, maar wordt de laatste tijd
inderdaad vaak gebruikt. Het betekent iets als ‘alert’, ‘anticiperend’, ‘niet-afwachtend’.
Van Dale Engels-Nederlands (1989) neemt proactive op en geeft als betekenis
‘pro-actief’, wat ons niet veel verder helpt. Van Dale Nederlands-Engels vermeldt
proactief niet.
Wij troffen proactief aan in het NIMA Marketinglexicon (1995): ‘anticiperende
verandering (pro-actieve verandering): strategische verandering die anticipeert op
toekomstige veranderingen in de omgeving van de organisatie’. Het begrip wordt
tegenover reactieve verandering geplaatst: een verandering die een reactie is op
veranderingen in de omgeving.
Wanneer gezegd wordt dat het Britse koningshuis proactiever moet optreden,
dan wordt hoogstwaarschijnlijk bedoeld dat het beter moet anticiperen op de wensen
en verwachtingen van het Engelse volk.

Onze Taal. Jaargang 67

10

Als een verklikkerbig in de zwakstroomsamenleving
Nieuwe woorden van 1997
Frank Jansen
Elke dag komen er tientallen nieuwe woorden bij - en krijgen al
bestaande woorden een opvallende nieuwe betekenis. Een greep uit
de oogst van vorig jaar.
Vraag een taalfanaat naar hét woord van 1997, en de kans is groot dat hij zegt:
ruggengraat, het slabberdewatskiwoord dat Remco Campert zo neerslachtig maakte,
mogelijk omdat de suggestie van die vele ruggen tegengesteld is aan de karaktervolle
betekenis van een (één) rechte rug. Maar het gaat hier om echt nieuwe woorden,
vooral de nieuwe woorden die tekenend zijn voor de ontwikkelingen in 1997
(spijbelpolitie), en om woorden met een zeer onvoorspelbare betekenis (elandtest).
Het begrip nieuw woord vat ik hier dus op als ‘nieuwe woordvorm’, al kan ik het niet
laten nu en dan ook een opvallende nieuwe betekenis van een al bestaand woord
te signaleren.

● Polderjongen
De economie draaide verleden jaar uitstekend, wat in het buitenland toegeschreven
werd aan het poldermodel (‘economisch stelsel dat berust op lange-termijnafspraken
van overheid, bonden en bedrijfsleven over loonmatiging’, Algemeen Dagblad
29-4-1997), iets wat overigens vijf jaar geleden nog ‘de stroperigheid van onze
overlegcultuur’ werd genoemd. Het gaat zo goed dat zelfs polderjongen een andere
betekenis heeft gekregen. Over minister Van Aartsen schrijft NRC Handelsblad
(24-11) tenminste: ‘Hij is geen polderjongen die eindeloos wil overleggen’, nogal
een verschil met de betekenis ‘stoere, grove werkman’, die in Van Dale te vinden
is.
In ieder geval hebben hippo's (‘high potentials’, de Volkskrant 5-7) geen enkele
moeite een goede baan te vinden. Langdurig werklozen hebben nog wel problemen
met hun employability ‘inzetbaarheid’. Herintredende vrouwen nemen geen genoegen
meer met een zwart betaald baantje als werkster en minister Melkert verleent graag
subsidie om deze zwarte werksters om te toveren tot witte werksters (de Volkskrant
8-10). Dat plan leidde onmiddellijk tot protesten van allochtonen, pardon
Afro-Surinamers en andere koppelteken-Nederlanders. Dames met een kleur zouden
kunnen denken dat de nieuwe positie niet ook voor hen bedoeld was. Om uit de
impasse te komen stelde een columnist Melkerette (NRC 11-9) voor. De branche
zelf besloot schoonmaakster te vervangen door thuisservice, zonder zich te
bekommeren om een echte beroepsaanduiding (thuisserviste?).

● Elandtest
Bij zo'n hoogconjunctuur verwacht je dat het verkeer - en dan vooral de fileproblemen
- veel woorden zal opleveren, maar dat valt wat tegen. Een van de nieuwe woorden
duidt juist een pleziervoertuig aan, de quad ‘vierwielige motor met een motorstuur’
(NRC 23-8). In de planning staat weer wel een spitsschip, dat in de spitsuren tussen
Rotterdam en Dordrecht moet gaan varen (De Telegraaf 25-9). Verder noteerde ik
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zwerfverkeer (naar analogie van zwerfvuil?), voor al die auto's die als gevolg van
verkeerscirculatieplannen in en rond het stadscentrum dolen (Kampioen, augustus)
en flitsen, niet in Van Dale maar wel al enige tijd in omloop voor ‘het fotografisch op
heterdaad betrappen van een snelheidsovertreder’. Die betekenis is recentelijk
veralgemeend tot ‘in de gaten houden’: ‘Winkelpersoneel flitst verdachte klanten’
(AD 14-11).
Even interessant is de snelle opgang van de elandtest ‘manoeuvre waarbij een
testrijder een auto zonder te remmen eerst naar links en direct daarna naar rechts
stuurt om de stabiliteit te testen’. Dit vakjargon van Zweedse testrijders drong door
in alle standaardtalen van Europa, naar aanleiding van spectaculaire kantelingen
van een nieuwe Duitse auto. Voor de Duitsers waren de beelden zo traumatisch
dat het woord onmiddellijk ook metaforisch werd ingezet in tal van politieke situaties
(zie ook de rubriek ‘Tamtam’, verderop in dit nummer). In Nederland lijkt hetzelfde
te gebeuren met het - erkend minder spectaculaire - kreukelzone, oorspronkelijk
‘inrichting in het koetswerk van auto's, vooral in die met een kooiconstructie, zowel
aan de voorkant als aan de achterkant, die bij aanrijdingen in elkaar kreukelt, zodat
de schok wordt opgevangen’ (Van Dale), nu een plastische term voor ‘smoes’.
Intermediair (14-8) vraagt zich af waarom belangrijke post altijd te laat lijkt te komen
terwijl objectieve tests uitwijzen dat het overgrote deel van de poststukken op tijd
zijn doel bereikt. Een woordvoerder: ‘Misschien wordt de post soms gebruikt als
kreukelzone voor niet gehaalde deadlines. Men zegt dat de kopij of de foto's gisteren
op de bus zijn gedaan, maar verzwijgt dat dat om vijf over acht was.’

● Monitoren
De politiek bleef dit jaar wat op de achtergrond. Zelfs Bolkestein kreeg minder
aandacht, curieus genoeg ook niet voor zijn klacht dat in onze
zwakstroomsamenleving de stoppen dadelijk doorslaan als iemand iets roept. Alleen
het asielbeleid veroor-
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zaakte echte commotie, vooral het gebrekkige monitoren door ambtenaren van
gerepatrieerde Iraniërs (NRC 4-11). Dit monitoren bleek een handig hulpmiddel om
de zo gewenste beleidsmist zo dicht mogelijk te maken. Was de betekenis nu
‘bewaken’, ‘letten op’ of ‘zorgen voor’? Een en ander leidde tot een crisisje, waaruit
de staatssecretaris alleen kon ontsnappen door excuses aan te bieden. De oppositie
moest van een dergelijke excuus- of sorrydemocratie (de Volkskrant 11-11) niets
hebben.
Gebeurde er dan zo weinig in 1997? Je moet bijna varken zijn om daar anders
over te denken. De ramp met de varkenspest heeft echter opvallend weinig
tekenende woorden opgeleverd. Een uitzondering is misschien ruimen, dat een
ruimere betekenis kreeg (‘massaal afmaken’), waaraan het maar moeilijk wennen
is.
Echt nieuw is de verklikkerbig ‘gezonde big die tussen de varkens in mogelijk
besmette stallen wordt geplaatst om na te gaan of het pestvirus nog aanwezig is’
(de Volkskrant 28-8).
Het andere grote probleem was het straatgeweld. In Gouda worden uitgaanders
‘begeleid’ door susploegen ‘ordebewakers van horeca en politie samen die zich
mengen onder de mogelijk baldadige cafégangers’ (De Telegraaf 25-9). De
plassanten onder hen, die door middel van spetterplaten ontmoedigd worden om
hun behoefte tegen monumenten te doen, worden begeleid naar pinkelpalen (de
Volkskrant 9-8), waar zij gevierenlijk terechtkunnen. Maar natuurlijk is voorkomen
beter dan genezen. Jongeren mogen overdag geen hanggroep (de Volkskrant 16-6)
vormen. Lichte spijbelgevallen, de uurtjespikkers, worden ‘begeleid’ door een
leerplichtontduikingscontroleur (de Volkskrant 288). De zwaardere gevallen,
misschien wel ontsproten aan risico-ouders, krijgen onherroepelijk de spijbelpolitie
op hun dak (de Volkskrant 12-10). En als dat allemaal niet helpt, deelt de rechter
een cocktailstraf (‘gedeeltelijk voorwaardelijke straf’, de Volkskrant 16-6) uit.

● Sluipverbruik
Natuurlijk hingen jongemannen ook in vroeger tijden de beest uit. Het nieuwe is dat
er tegenwoordig minder jongeren zijn. Als gevolg van de vergrijzing worden de
normen voor gedrag weer strenger. Degenen die de teugels aanhalen, zijn de
plussers, eind-vijftigers die de teugels overigens al sinds de jaren zestig stevig in
handen hebben, maar toen stapten ze zelf. Nu zijn deze plussers thuis lekker aan
het miepen ‘melige geintjes maken’ (NRC 30-6) in hun vernieuwbouw met hier en
daar een zonhapper ‘dakkapel met een groot raam dat de zon doorsluist naar de
kamers op het noorden’ (Gooi- en Eemlander 16-6). Zij surfen op Internet met behulp
van (soft)bots (een samenstelling van soft en robot, ‘programma dat de gebruiker
helpt te vinden wat hij zoekt’, NRC 23-9) zonder zich zorgen te maken over het
sluipverbruik ‘het bijna onzichtbare elektriciteitsverbruik van elektrische apparaten
in de wachtstand’ (Consumentengids oktober). Hun enige zorg betreft de
millenniumbestendigheid van hun programmatuur (‘het vermogen van computers
om na 31 december 1999 de juiste datum te produceren’), maar ach, misschien is
daar over twee jaar wel een gemakdienst ‘klusjesservice’ (NRC 2-9) voor.
Er is maar één ding dat dit goede leven nog kan bedreigen en dat is het teveel aan
goede dingen. Te veel zonnen leidt tot huidkanker, vandaar de belangstelling voor
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zonkrachtverwachtingen, een ander woord voor U(ltra)V(iolet)-index (de Volkskrant
12-4). En te veel eten leidt tot vetzucht, waardoor dames met een maatje meer
moeten montignaccen. Wie zelfs dit yuppiedieet niet kan volhouden, loopt kans te
gaan jojoën ‘extreme gewichtsschommelingen ondergaan als gevolg van
schranspartijen na een dieet’ (de Volkskrant 1-11). Dan wenkt al snel het zotel (‘hotel
met low care medische voorzieningen’, NRC 21-8), waar eventueel een portie
mediwiet (‘op medische indicatie verstrekte marihuana’, NRC 14-8) klaarstaat.

● Sneuvelnota
Voor de vrouwelijke plussers ziet de toekomst er minder zonnig uit. Na hun scheiding
kunnen zij wel gezellig gaan balkonieren ‘tuinieren op het balkon’ (Utrechts
Nieuwsblad 19-4), maar alleen het scheidingshondje (‘hond aangeschaft door
gescheiden vrouwen om toch wat gezelschap te hebben’) blaft wat terug, en dan
moeten ze nog uitkijken voor een bekeuring door een poepagent ‘agent die
controleert of honden hun uitwerpselen wel te bestemder plaatse deponeren’. Geen
wonder dat velen troost zoeken als nichtenmoeder ‘vrouwen die vaak een slecht
huwelijk achter de rug hebben, niet conventioneel denken en zich met mannelijke
homoseksuelen bijzonder op hun gemak voelen’ (NRC 1-7).

Minister Van Aartsen: ‘geen polderjongen’.
Foto: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Op het flexi-kantoor van de toekomst heeft iedereen alleen zijn schootcomputertje
bij zich (NRC 27-10). Papier is hoogstens nodig voor een sneuvel-
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nota ‘bewust slecht gemaakte nota waarop iedereen naar hartelust kritiek kan
leveren’. Bellen is in, vooral met twee personen tegelijk, wat leidt tot een prettig
wisselgesprek ‘telefoongesprek dat je tijdelijk onderbreekt om een ander
telefoongesprek te voeren’. En waar het buitenland spreekt over GSM'en zijn wij
creatiever. Voor zaktelefoneren hebben wij immers al mobibellen of mobellen. Maar
vlak de oervorm van communicatie niet uit. Het krachtigst communiceert nog altijd
het gesprek van aangezicht tot aangezicht. Dat weet ook de gehaaidste
jongeren-‘begeleider’. De directeur van het jongerenevenement Megafestatie bestrijdt
als volgt de kritiek dat het daar om louter fun zou gaan: ‘Verpakt in het amusement
wordt hier aan nekvel-communicatie gedaan’ (NRC 7-7).
Met dank aan mevr. P. ten Hagen uit Hilversum.

Ons Fransje
Hoe spellen we verkleinvormen van Franse leenwoorden?
Harry Cohen - Brussel
Het is entredeux - entredeutje, maar deux-chevaux - deux-chevauxtje.
Wat zijn nu eigenlijk precies de spellingregels voor verkleinvormen
van Franse leenwoorden? Wie houvast zoekt bij het Groene Boekje,
komt niet erg ver. Harry Cohen doet een poging de regels zichtbaar
te maken.
Al is ons huisje klein, Hanneke en ik zijn er best tevreden mee. We hebben een
schattig voortuintje, waarin onze poes soms een apartje met haar buurman heeft.
Om haar niet te storen, gaan wij tweetjes dan altijd een ommetje maken. Op het
dorpsplein kan een ieder zijn zegje doen en mijn wijze woorden worden er altijd met
een hoeraatje beloond. Reuzegoed voor m'n ikje.
Onzinnig geklets? Natuurlijk, we hébben niet eens een kat. Dit verhaaltje was alleen
bedoeld om te laten zien hoe wijdverbreid het gebruik van verkleinwoorden in het
Nederlands is. We bedienen ons er niet alleen van om kleine dingen aan te duiden,
maar ook om vertedering, vrouwelijkheid of minachting uit te drukken. En we
beperken ons niet tot zelfstandige naamwoorden: bij bijna alle woordsoorten zijn er
wel woorden te vinden waar je een verkleinend achtervoegsel aan kunt hangen.

● Taalgevoel
Het meest gebruikte achtervoegsel is -je. Daarnaast heb je nog -ke en -ie en -kijn,
maar die hebben doorgaans een regionaal of spreektalig of literair tintje. De
standaardtaal wil -je of een van de nevenvormen -tje, -etje, -pje en -kje. Bij elk
stamwoord past in de regel maar één zo'n vorm, in enkele gevallen twee (popje,
poppetje; kindjes, kindertjes), soms ook helemaal geen (zieke, verhemelte). Ons
taalgevoel vertelt ons telkens welke variant bij een gegeven stamwoord hoort.
Gelukkig maar, want het systeem dat daarachter zit, is behoorlijk ingewikkeld. Een
immigrant die dat allemaal van buiten moet leren, is niet te benijden.
Aan dat taalgevoel hebben we minder houvast als het om het spellen van
verkleinwoorden gaat. Wie de officiële spelling wil toepassen, moet zich aan het
Groene Boekje houden. Daarin komt dit onderwerp op twee plaatsen ter sprake.
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Op bladzijde 35 van de Leidraad staat een regeling voor de bijzondere schrijfwijze
van verkleinwoorden die zijn afgeleid van
a) woorden die op een klinkerletter eindigen (opaatje, skietje, autootje, accuutje
en ook baby'tje, facsimileetje, maar displaytje, freuletje);
b) Franse leenwoorden (depootje, souveniertje);
c) cijfer- en letterwoorden (A4'tje, tv'tje).
Verder vinden we op bladzijde 27 regels voor het afbreken van verkleinwoorden
(ski-tje, baby-tje, maar nomaad-je), een punt dat hieronder alleen zijdelings ter
sprake komt.

● Denkbare vormen
Wij concentreren ons nu op groep b). Daarover wordt alleen gezegd: ‘Bij sommige
Franse leenwoorden verandert het grondwoord’, gevolgd door enkele voorbeelden.
Dat is meer een constatering dan een regeling, en de hulpzoekende speller kan er
dan ook niet veel mee aanvangen. Wie wil weten hoe de verkleinvorm van een
Frans leenwoord gespeld wordt, zal dus telkens in de Woordenlijst moeten kijken.
Is daar geen verkleinvorm vermeld, zoals bijvoorbeeld bij entrepot het geval is, dan
blijft er niets anders over dan een woord met dezelfde eindletters te zoeken waarbij
deze informatie wél gegeven wordt, bijvoorbeeld pierrot → pierrootje - en dan maar
hopen dat het de bedoeling is dat alles analoog verloopt. Deze weg zal men
eveneens moeten volgen wanneer het stamwoord helemaal niet in de Woordenlijst
is opgenomen (paletot bijvoorbeeld).
Dit is een moeizame manier van doen. Als we wisten welke regels het Groene
Boekje bij het verkleinen van Franse leenwoorden toepast, zouden we heel wat
vlotter kunnen werken. Misschien zouden we ons die regels
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(inclusief de onvermijdelijke uitzonderingen!) op den duur zelfs zo eigen maken dat
we intuïtief de juiste spelling kiezen.
Hierboven vindt u een poging om die regels zichtbaar te maken. De in de Woordenlijst
gevonden verkleinwoorden van Franse leenwoorden zijn gerangschikt naar de
eindletters van hun stamwoord. Deze eindletters (hierna tezamen aangeduid als
‘woordeinde’) blijken namelijk in menig geval bepalend te zijn voor de vorm van het
verkleinwoord. Daarnaast kan ook het al dan niet uitspreken van de laatste letter(s)
een rol spelen.
Het aldus verkregen inzicht in de samenhang tussen woordeinde en verkleinvorm
kan niet volledig zijn - dat staat bij voorbaat vast. De Woordenlijst geeft namelijk
maar een deel van alle denkbare verkleinwoorden. De samenstellers hebben zich
beperkt tot de gevallen die daadwerkelijk in de geraadpleegde bronnen (het ‘corpus’)
voorkomen. En zelfs daarvan is een flink deel geschrapt, namelijk alle
verkleinwoorden waarvan het spellingbeeld gelijk is aan het stamwoord plus -je.
(Gelukkig is deze laatste maatregel niet consequent toegepast - cognacje, effectje,
enz. blijken er toch in te staan - anders was onze oogst nóg kleiner geweest.)

● Onzekerheid
Bovenstaand schema beschrijft de praktijk van de Woordenlijst, maar het is geen
complete handleiding voor het spellen van verkleinwoorden van Franse leenwoorden.
Diverse vragen blijven open. In de eerste plaats zijn er nogal wat woordeinden
waarvan maar in één geval een verkleinwoord in de Woordenlijst is aangetroffen,
zoals bij -oire: directoirtje (zie II.A.c). De vraag is dan of zo'n enkel geval als model
mag worden beschouwd. Anders gezegd: wordt repertoire op dezelfde manier
verkleind als directoire? Idem voor jus/pardessus, voor lits-jumeaux/deux-chevaux,
voor vacature/sinecure, enz.
Nog moeilijker wordt het als in de Woordenlijst twee stamwoorden met gelijke
woordeinden verschillende verkleinvormen toebedeeld krijgen, zoals entredeutje
(zonder x) tegenover deux-chevauxtje (met x). Evenzo biscuittje (met dubbele t)
tegenover chaletje, colbertje en passepartoutje. Misschien gaat het hier om
uitzonderingen of foutjes. Maar het kan best dat er bij dergelijke (schijnbare?)
onregelmatigheden systematische factoren in het spel zijn (woordlengte?,
klemtoonverdeling?, soort klinker?). Het blijft allemaal raden.
Een verder bezwaar is dat de Woordenlijst voor bepaalde woordeinden helemaal
geen voorbeelden geeft. Zo is nergens te vinden hoe de verkleinvormen van woorden
op -oeuvre, -ière, -ance eruit behoren te zien (manoeuvre, carrière, ambulance).
Tot slot, alle hier gebruikte voorbeelden zijn ontleend aan de 9de oplage van de
Woordenlijst. Het is bekend dat er in nieuwe oplagen weleens veranderingen worden
aangebracht, menigmaal zonder dat het publiek daarvan op de hoogte wordt gesteld.
Dergelijke correcties kunnen in de toekomst natuurlijk hun weerslag hebben op
bovenstaande conclusies.

I. Woorden die op een medeklinkerletter eindigen
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A. Woorden waarvan de laatste letter wordt uitgesproken
(op z'n Nederlands of op z'n Nederfrans), worden behandeld als inheemse woorden:
airtje, aquarelletje, coconnetje, cognacje, colletje, decortje, dessintje, douceurtje,
feuilletonnetje, medaillonnetje, peignoirtje, pensionairtje, piëdestalletje, restaurantje,
reservoirtje, retourtje, trottoirtje, wagonnetje, enz. (De grens tussen deze categorie
leenwoorden en volkomen ingeburgerde woorden is niet altijd duidelijk.)
Afwijking: souvenir wordt souveniertje.

B. Woorden waarvan de laatste letter niet wordt uitgesproken
a.
b.
c.
d.

-ot wordt -ootje: depootje, jabootje, matelootje, pierrootje, tricootje.
(Medeklinker +) -er wordt -eetje: dejeuneetje, dineetje, soupeetje.
(Medeklinker +) -us wordt -uutje: pardessuutje.
De niet-uitgesproken letter wordt weggelaten: chaletje, colbertje, entredeutje,
entremetje, passe-partoutje, plafonnetje.
e. In de overige gevallen blijft het stamwoord onveranderd: ateliertje, biscuittje,
bourgeoistje, cahiertje, crapaudtje, deux-chevauxtje, fauteuiltje, pince-neztje,
presse-papiertje, rendez-voustje.

II. Woorden die op een klinkerletter eindigen
A. Woorden die op een toonloze e eindigen
a. -ine wordt -ientje: machientje, pelerientje, serafientje, terrientje.
Afwijkingen: bottinetje, machinetje (nevenvorm).
b. -ette wordt -etje: brunetje, fermetje, operetje.
Afwijking: operettetje (nevenvorm).
c. De laatste letter wordt weggelaten: directoirtje, parachuutje, sinecuurtje.
d. In de overige gevallen blijft het stamwoord onveranderd: affairetje, blousetje
(het pre-1995-bloesje is ‘uit’), capsuletje, danseusetje, dictionairetje, façadetje,
frasetje, horlogetje, pensionairetje, portefeuilletje, scènetje, serretje.
Afwijking: karbonade wordt karbonaadje.
Opmerking: De op bladzijde 27 van het Groene Boekje vermelde
uitzonderingsregel voor het afbreken van verkleinwoorden die zijn afgeleid van
leenwoorden op -ine (bottinetje → bottien-tje) en -ade (façadetje → façaad-je),
wordt in de Woordenlijst niet gevolgd.

B. Overige woorden die op een klinkerletter eindigen
Ook bij deze categorie is de grens tussen leenwoorden en volkomen ingeburgerde
woorden niet altijd duidelijk. De verkleinwoorden worden steeds gevormd volgens
de regels op bladzijde 35 van het Groene Boekje. Dus klinkerverdubbeling bij:
bistrootje, cafeetje, canapeetje, communiqueetje, fichuutje, habitueetje, negligeetje,
parvenuutje, plisseetje, reçuutje, soireetje, enz. Eindigt het stamwoord op een i, dan
wordt een e ingevoegd (demietje, potpourrietje, skietje). Afwijkingen: etuitje, pi'tje.
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‘Verboden op het werk te komen’
Enkele Vlaamse taaleigenaardigheden
Ton van der Wouden
De taal verbindt Nederland en Vlaanderen, maar dat wil niet zeggen
dat de Nederlander en de Vlaming precies dezelfde taal spreken. Ton
van der Wouden beschrijft enkele opvallende verschillen. En Herman
J. Claeys begint een serie over Vlaamse nieuwvormingen.
Een rotonde wordt in België ook wel aangeduid als een rond punt, een ‘uitsmijter’
is daar een buitenwipper, als u daar op café gaat en u stationeert uw wagen in een
parking die daar ingeplant is, dan is de uitbater niet aansprakelijk voor gebeurlijke
ongevallen.
Het verhaal is niet nieuw. Sinds Antwerpen in 1585 in handen van de Spanjaarden
viel, heeft het Nederlands in wat tegenwoordig België heet een eigen ontwikkeling
ondergaan. De zuiderse (zuidelijke) varianten van het Nederlands blijven een bron
van verbazing, en ook wel vermaak, voor taalbewuste Nederlanders. ‘Verboden op
het werk te komen’, dat zet je toch niet als verbodsbord op het hek om een
bouwterrein? In België is dat helemaal niet ongebruikelijk. Hieronder een kleine
bloemlezing van minder bekende typisch Vlaamse woorden en uitdrukkingen.
Bob ‘degene van een gezelschap die niet drinkt en de rest van het gezelschap veilig
naar huis rijdt’, de spil van een nieuwe preventieve campagne tegen dronken rijden,
eind 1995 uitgedokterd door staatssecretaris Jan Peeters, de ordediensten, de
brouwersvereniging Arnoldus en het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid.
Langs de snelwegen werden borden geplaatst met leuzen als ‘noem mij maar Bob’
en ‘als Bob ben ik zeer geliefd’. De BOB is ook een afdeling van de rijkswacht
(Bijzondere OpsporingsBrigade).
consultatiecentrum ‘documentatiecentrum’: ‘De streek- en familiegeschiedenis
bezitten er hun eigen consultatiecentra.’ Een consultatiebureau (voor besmettelijke
ziekten en dergelijke) heet in België dispensarium; met baby's en kinderen ga je
naar de weeg of de weging van Kind en Gezin.
culpabiliseren ‘beschuldigen, de schuld geven’: ‘Ik wil degenen die die
huiszoekingen hebben gedaan niet culpabiliseren. Dat is te gemakkelijk.’
heus ook in bepaalde gevallen waar in Nederland maar zou worden gebruikt: ‘Het
is een stuk voor pipa en ensemble. En kijk heus niet zo verbaasd. Zelfs wij,
muzikanten, kenden dat typisch Chinese instrument niet.’
laken het laken naar zich toe trekken betekent (ook) ‘de winst binnenhalen’: ‘Die
lekke band van Herijgers was ook in mijn nadeel. Als hij mee vooraan was gebleven,
had ik mogelijk meer kansen gehad om het laken naar mij toe te trekken.’
muilen ook ‘tongzoenen’.
onschuldig de vaste uitdrukking onschuldige hand betekent zoiets als ‘het lot’: ‘Uit
de ingezonden kaartjes zal een onschuldige hand rond half september drie winnaars
trekken.’ Blijkbaar is de uitdrukking afgesleten tot een cliché, want er wordt op
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gevarieerd: ‘Een spreekwoordelijke onschuldige hand pikt uit alle inzendingen 50
kaartjes.’

opstoot ook ‘uitbarsting, geval’: ‘Elk jaar zijn er opstoten van de ziekte, maar het
aantal gevallen blijft beperkt.’
partneriaat ‘alternatieve samenlevingsvorm’: ‘In één adem noemde hij een wettelijke
regeling voor homoparen en een nieuwe discussie over de abortuswet. Maar van
een strengere abortuswet wil alvast partijgenote Miet Smet niets weten, en het is
maar de vraag of het partneriaat in het huidige klimaat een kans maakt.’
robot als in Nederland; wat in Nederland een keukenmachine heet, staat in België
bekend als een keukenrobot; een robottekening is een ‘montagefoto’, een op basis
van ooggetuigenverklaringen samengesteld portret van de verdachte(n).
veelgesmaakt ‘populair’: ‘Uiteraard maakt niet alleen de Deense speelgoedfabrikant
(Lego) veelgesmaakt voer voor bouwertjes.’
Ton van der Wouden: Verboden op het werk te komen. Klein woordenboek van
Vlaamse taal- en andere eigenaardigheden. SIWU uitgevers, postbus 1052, 7500
BB Enschede. ISBN 90 74900 13 5.
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Neologismen in Vlaanderen [1]
Herman J. Claeys - Brussel
Memobox
Belgacom heeft een dienst voor telefoonbeantwoording in het leven geroepen en
heeft die memobox gedoopt. Ter vervanging van een antwoordapparaat ten huize
van de abonnee kan deze van waar dan ook inbellen op de telefooncentrale en de
voor hem ingesproken boodschappen beluisteren. Zo'n memobox huur je op je
naam en je nummer. Terloops vestig ik de aandacht op het hierboven gebruikte
neologisme inbellen op, dat in de telecommunicatie steeds vaker opduikt.

Krablot
De Belgische Nationale Loterij heeft al langer dan haar Nederlandse evenknie
krasloten in haar assortiment van gokproducten zitten. Maar in België heten die
instantloten officieel krabloten. Zoals gebruiksaanwijzingen en definities uitwijzen,
heet de handeling vereist voor het weghalen van het laagje vernis op het nummer
zowel krabben als krassen. Ten onrechte beschouwt de grote Van Dale juist kraslot
als een tot België beperkt woord en vermeldt dit woordenboek krablot niet.

Songbank
In Vlaanderen is een professionele benefietstructuur opgezet in de vorm van een
stichting die fondsen voor het goede doel wil genereren, bijvoorbeeld voor Artsen
Zonder Grenzen. Artiesten wordt gevraagd songs in te leveren, die dan door de
stichting ‘Hope’ aan een label geholpen worden. Auteur en uitgeverij staan daarbij
elk vijftig procent van hun rechten af. Het werkstuk wordt door Hope ten behoeve
van benefietconcerten opgeslagen in een songbank.

Palliatief verlof
Stervensbegeleiding wordt in de Belgische medische wereld sinds lang palliatieve
zorgen genoemd. In de betekenis van ‘zorg’ of ‘hulp’ is zorgen een overbodig
gallicisme, een leenvertaling van het Franse soins. Het woord palliatief, dat
‘verzachtend’ en figuurlijk ook ‘verbloemend’ betekent, is hier eigenlijk zelf een
verbloeming. Een daarvan afgeleide arbeidsrechtelijke term is palliatief verlof. Dit
is een verlofperiode toegestaan aan een werknemer voor het verlenen van
stervensbegeleiding aan een gezins- of familielid.

Ingroeibaan
In het kader van het Globaal Plan introduceerde de federale regering van Vlaanderen
in 1994 ingroeibanen voor jongeren beneden de dertig jaar die ten hoogste zes
maanden werkervaring hebben. Met de ingroeiformule
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•
Denkpiste wordt in de politieke arena gebruikt als vluchtwoord voor
‘plan’ of ‘voorstel’.
•
ontvangt de werknemer negentig procent van het basisloon. Zijn contract is slechts
twaalf maanden geldig, maar hij kan telkens bij een andere werkgever aankloppen
voor een nieuwe ingroeibaan. Ingroeien is een neologisme voor ‘werkervaring
opdoen’.

Denkpiste
In 1988 rezen er van Belgische zijde bezwaren tegen de aanleg van een nieuwe
landingsbaan op het vliegveld Beek in Nederlands Limburg. De toenmalige
staatssecretaris van Leefmilieu verklaarde dat er in Nederland alternatieve denkpistes
bestonden, die in overleg met België bestudeerd moesten worden. Het woord werd
eerder dat jaar door Jean-Luc Dehaene gebruikt, die toen minister van Verkeer was.
Sindsdien duikt het geregeld op in de politieke arena. Het is een vluchtwoord voor
‘plan’ of ‘voorstel’. Sabena overwoog in 1993 om bij wijze van besparing haar
pilotensalarissen ‘uit te vlaggen’ naar een ander land. Er was echter een kans dat
de regering die voorgestelde operatie zou verhinderen. Om in dat geval
gezichtsverlies te vermijden, sprak Sabena niet van een voorstel maar van een
denkpiste.

Kga en gft's
Ten behoeve van de gescheiden inzameling van huisvuil worden door sommige
Vlaamse gemeenten individuele milieuboxen ter beschikking gesteld. Daarin kan
klein gevaarlijk afval gedeponeerd worden, zoals batterijen en geneesmiddelen:
kga. Op sommige plaatsen staan er kga-kluizen opgesteld. Groente-, fruit- en
tuinafval mag daar niet in. Deze gft moet de vuilniszak in, of naar een containerpark
gebracht worden. Opmerkelijk is dat gft in Vlaanderen doorgaans niet als collectivum
wordt gebruikt, maar als soortnaam in het meervoud: gft's, behalve als eerste lid
van een samenstelling: gft-ophaling, gft-container.

Meerstromig
Bij het neologisme tweestromig gaat het om elektrische stroom. De locomotieven
van de treinstellen die Amsterdam met Brussel verbinden, zijn geschikt voor het
Belgische gelijkstroomnet van 3000 volt en het Nederlandse van 1500 volt, en zijn
dus tweestromig. De hogesnelheidstreinen (HST) die België, Frankrijk en
Groot-Brittannië met elkaar verbinden, zijn
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driestromig, en de Thalys, die op vier netten met verschillende voeding kan rijden,
wordt in de pers als vierstromig gekwalificeerd. We kunnen ook spreken van
meerstromig.

Mobilofonie
Sinds 1 januari 1994 heeft de mobiele communicatie in België een hoge vlucht
genomen door het in gebruik nemen van het mobilofoonnetwerk Proximus en zijn
concurrent Mobistar. Deze inter-Europees werkende mobilofonische systemen zijn
gebaseerd op een techniek die GSM wordt genoemd: Global System for Mobile
communication. De mobiele uitrusting kan een zaktelefoon zijn of een mobilofoon
die zowel binnen als buiten een voer- of een vaartuig kan worden gebruikt. De
abonnee bezit een persoonlijke SIM-kaart (Subscriber Identity Module), die hij bij
gebruik in het toestel stopt. Het mobilofoonverkeer wordt mobilofonie genoemd,
naar analogie van telefonie en telegrafie. Het bijvoeglijk naamwoord mobilofonisch
is reeds langer in gebruik.

Tekstverwerkingsprogramma's: hoe nieuwer hoe beter?
Rob Punselie - Eindhoven
Geregeld worden gebruikers gelokt met een goedkope, nieuwe versie
van hun vertrouwde programma (‘upgrade’ in goed Nederlands), om
er vervolgens achter te komen dat de meest simpele bewerkingen
opeens veel meer tijd kosten. Waarop moet je letten bij het
overschakelen op een nieuw tekstverwerkingsprogramma?
In de jaren zestig en zeventig waren computers vooral zakelijke producten voor
professionele gebruikers. Vanaf de doorbraak van de personal computer (pc) in de
jaren zeventig gaan ook miljoenen consumenten mee in de technologierace. Voor
de capaciteit van het interne geheugen van de pc was de norm aanvankelijk zo'n
640 kilobyte (Kb). Inmiddels denken gebruikers in megabytes (Mb). De nieuwste
versie van het veelgebruikte programma Microsoft Office 97 vraagt minimaal 32 Mb
aan intern geheugen om echt lekker te kunnen draaien. Dat is ruim 50 keer zoveel
als 640 Kb.
Bij nieuwe versies van programmatuur worden daarom minimumsysteemeisen
opgegeven. Dit zijn technische specificaties waaraan uw computer moet voldoen
om te kunnen werken met het programma, bijvoorbeeld ‘486 DX-processor, 4 Mb
intern geheugen’. Helaas zijn deze minimumeisen meestal net zo betrouwbaar als
de gemiddelde aanduiding van de baktijd van een diepvriespizza. Een verdubbeling
van het benodigde aantal megabytes geeft een heel wat realistischer beeld.

● WP 5.1
Veel gebruikers hebben inmiddels de overstap gemaakt van het
MS-DOS-besturingssysteem naar de pictogrammen van het
Windows-besturingssysteem. Daarbij wordt vaak de overstap naar het
tekstverwerkingsprogramma Microsoft Word voor Windows aangeboden. Dat is zo
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aantrekkelijk dat veel gebruikers afscheid nemen van hun vertrouwde Word-Perfect.
Toch is dat niet altijd verstandig.
WP 5.1 voor DOS is een degelijk rechttoe-rechtaan-programma dat doet wat het
moet doen: tekstverwerken. Dat ‘verwerken’ is een verbluffend helder proces: een
bewerking begint bij een begincode, bijvoorbeeld ‘zet in een cursieve letter’, en
eindigt bij de eindcode. Op het ‘onderwaterscherm’ is precies te zien welke
bewerkingen het programma gaat uitvoeren. Wel moet de gebruiker vertrouwd zien
te raken met zo'n 40 combinaties van functietoetsen, en daardoor is WP niet echt
gebruiksvriendelijk. De bekende kartonnen sjabloontjes voor op het toetsenbord
zijn de papiergeworden doekjes voor het bloeden. Maar dit neemt niet weg dat je
met WP weet wat je doet en doet wat je weet. Of, in de woorden van Henk Boeke,
auteur van Werken met WordPerfect: ‘Ik gebruik nog steeds WP 5.1 op DOS. Ik
merkte dat Windows me afleidde van het schrijven van de inhoud. Mijn productiviteit
nam gewoon met 50% af.’ En, niet te vergeten: WP 5.1 draait ook nog op een
geheugen van 640 Kb...
Inmiddels is er voor Windows ook
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een versie van WP. Dit ‘WordPerfect voor Windows’ is nu een geavanceerd product,
en met elke nieuwe versie komen er nieuwe functies en mogelijkheden bij.

● Word
Het programma Word was bij velen al favoriet lang voordat het besturingsprogramma
Windows op de markt kwam. Dat gold alleen niet voor het ‘WP-land’ Nederland. In
Word worden sinds jaar en dag tekst en opmaak geïntegreerd bij het schrijven van
tekst. Elk stuk tekst bestaat daarbij uit drie bouwstenen:
- een verzameling lettertekens: de tekst;
- een element uit een opmaakprofiel voor alinea's (bijv. ‘Kop 2’);
- een element uit een opmaakprofiel voor lettertypes (bijv.
‘standaardalinea-lettertype’).

Elk van deze bouwstenen kan onafhankelijk van de ander worden veranderd. Neem
bijvoorbeeld de tekst ‘Word voor Windows: veelzijdig voor de kenners’. Het lettertype
van deze tekst kan op drie verschillende manieren ‘vet’ worden gemaakt.
De eerste methode is vergelijkbaar met de begin- en eindcodes van WP. Eerst
selecteer je de tekst met muis of toetsenbord. Vervolgens klik je met de muis op
het pictogram ‘vet’. De tweede methode is het aanpassen van het opmaakprofiel
voor ‘Kop 2’, zodat een vet lettertype wordt gebruikt. Daarmee krijgen ook alle andere
alinea's met het opmaakprofiel ‘Kop 2’ een vette letter. De derde methode verandert
in het gebruikte opmaakprofiel voor lettertypes de standaardletter naar ‘vet’. Alle
lettertekens met het opmaakprofiel ‘standaard-alinea-lettertype’ veranderen in vette
letters.
Op de afdruk van de tekst is geen verschil te zien tussen deze drie methoden. In
het elektronische bestand is dat verschil er wel degelijk. Elke alinea heeft in Word
een opmaakprofiel. Wat er voor het oog uitziet als een witregel, is voor Word een
alineateken met een opmaakprofiel voor alinea's en een opmaakprofiel voor
lettertypes, waar toevallig geen tekst in staat. Een ervaren Word-gebruiker gebruikt
de opmaakprofielen voor alinea's om de tekst te structureren. Daarmee ‘weet’ Word
via de opmaakprofielen welke tekst een hoofdstuktitel is (‘Kop 1’), wat een
paragraaftitel is (‘Kop 2’) en waar de platte tekst staat (‘Standaard’). Het veranderen
van de opmaak van alle paragraaftitels van vet naar cursief kan in één handeling
gedaan worden, door volgens de bovengenoemde tweede methode het
opmaakprofiel ‘Kop 2’ te wijzigen. De onervaren Wordgebruiker zal misschien de
eerste methode kiezen: dezelfde aanpassing betekent dan voor elke paragraaf een
handeling.

● Complexe teksten
Belangrijker is dat Word via opmaakprofielen de tekststructuur kent. Het programma
heeft zelfs een speciale weergave gecreëerd, de ‘overzichtsweergave’, waarin de
tekststructuur kan worden gemanipuleerd.
Stel: u vindt uw tekststructuur nog niet kloppen. Dan kan het voor u
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•
WP 5.1 voor DOS is nog steeds onovertroffen voor het produceren
van ‘rechttoerechtaan-tekst’.
•
volstaan om alleen de grote lijn van de tekst te zien. Door in de overzichtsweergave
op de knop ‘niveau 2’ te drukken ziet u alleen hoofdstuktitels (‘Kop 1’) en
paragraaftitels (‘Kop 2’) en valt alle onderliggende tekst weg. En inderdaad ziet u:
de vijfde paragraaf van hoofdstuk 1 is eigenlijk wel een hoofdstuk waard. U selecteert
de desbetreffende paragraaf, drukt op de knop ‘+’, en de paragraaf is hoofdstuk
geworden. Maar ook alle onderliggende platte tekst (‘Standaard’) verhuist mee en
alle subparagrafen (‘Kop 3’) of sub-subparagrafen (‘Kop 4’) worden een stap mee
‘gepromoveerd’.
De keerzijde van de opmaakprofielen is dat een alineamarkering (of witregel!)
weghalen in Word twee dingen tegelijk betekent: haal een teken weg (return) en
gebruik de opmaak van de voorgaande alinea. Het resultaat kan heel verwarrend
zijn, met name voor WP 5.1-gebruikers. Want waar zijn hun vertrouwde begin- en
eindcodes? Maar voor complexe teksten en creatieve geesten is de
overzichtsweergave van Word onovertroffen en op papier zelfs niet te evenaren.
De grap is dat deze overzichtsfunctie in Word bepaald niet nieuw is: zij bestaat al
ruim 10 jaar.

● Smaken
Let u voor uw eventuele overstap op de minimum-systeemeisen van het programma
en op de capaciteit van uw pc: WP 5.1 voor DOS draait zelfs op de ‘oudste’ pc.
Word voor Windows stelt behoorlijk hogere eisen. Maar let u ook op het soort teksten
en uw manier van ‘verwerken’. WP 5.1 voor DOS en Word voor Windows verwerken
tekst nadrukkelijk anders.
WP 5.1 voor DOS is nog steeds onovertroffen voor het produceren van
‘rechttoe-rechtaan-tekst’: het werkt, zonder onaangename verrassingen. De directe
en doorzichtige werking veronderstelt echter wel kennis van de opmaakcodes en
de bijbehorende functietoetsen. Word voor Windows biedt meer faciliteiten voor het
manipuleren van een complexe tekststructuur en heeft geavanceerdere
opmaakmogelijkneden, maar vraagt wel meer begrip van de bouwelementen in het
programma, zoals de opmaakprofielen.
WP en Word bieden veel vergelijkbare mogelijkheden: de Windows-versies ontlopen
elkaar in functionaliteit niet veel. De concurrentieslag dwingt beide er bovendien toe
functies van elkaar over te nemen: elke volgende versie van de een heeft de nieuwe
functies uit de vorige versie van de ander. De verschillen nemen eerder af dan toe.
Toch ‘voelen’ Word en WP nadrukkelijk anders aan in het gebruik. Word-aanhangers
en WP-adepten hebben daarmee allebei gelijk. Ach ja, smaken verschillen.
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Gewenste en ongewenste intimiteiten
De kwetsbare relatie tussen schrijver en lezer
Peter Burger en Jaap de Jong

Schrijvers die zich rechtstreeks tot hun lezers richten, schieten soms
hun doel voorbij. De schrijver slaat een persoonlijke toon aan, maar
de lezer vindt hem opdringerig. Over de gevoelige grens tussen
warm en klef.
Aandacht en betrokkenheid - dat is wat je als schrijver van je lezers wenst. Je wilt
je lezers aanspreken. Wat ligt er dan meer voor de hand dan je rechtstreeks tot de
lezer te richten? Met u of jij, met beste lezer of - in verkoopbrieven - geachte
tuinschaar-gebruiker. In een artikel over stotteren grijpen de eerste zinnen de lezer
direct bij de keel:

Ademt u eens in, sluit met uw tong uw keel af en begin te persen. Flink
doorpersen. Het gereutel dat u nu hoort, heeft iets weg van hoe een
stotteraar vast zit op een klinker. Ondertussen mag u gekke bekken
trekken, met uw voeten stampen of hulpeloos met uw armen heen en
weer zwaaien. Als u niet behoort tot de honderdvijftigduizend stotteraars
in Nederland, heeft u nu een idee van hoe het voelt om er een te zijn.
(Michiel Louter, ‘Het getraliede woord.’ De Groene Amsterdammer)
Louter vraagt de lezer zich even te vereenzelvigen met een stotteraar. Daardoor
doet deze opening een sterker beroep op het medeleven dan een afstandelijker
beschrijving: de lezers voelen mee. Schrijvers kunnen hun lezers ook met een vraag
uitnodigen om even mee te denken:

Weet u welk merk vruchtensap te maken heeft met vernietiging van het
regenwoud? Weet u welke bakker ook geweren maakt? Weet u welke
chocoladeproducent de gezondheidszorg in de Derde Wereld ondermijnt?
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Deze vragen worden beantwoord in ‘The Ethical Consumer Guide to
Everyday Shopping’ (...)
(Kritisch consumeren)
Maar pogingen om de lezers aan te spreken, kunnen hen ook afschrikken. Auteurs
die zich te ver boven hun lezers verheffen, of hen juist te dicht op de huid zitten,
hebben een relatie-probleem. Het contact komt niet tot stand, de communicatie
mislukt.

● Arrogant en sarcastisch
De volgende passages zijn afkomstig uit de gebruiksaanwijzing van een thermoskan.
Wij verzinnen niets:
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En nu 5 minuten concentratie a.u.b. - en de kleine grijze hersencellen op
‘opslaan’ schakelen: (...)
Uw kan heeft onderaan een bodem van onbreekbaar kunststof van
uitstekende kwaliteit. Wanneer U de kan op een hete fornuisplaat zet gaat
de bodem kapot en de koffie wordt toch niet weer heet, want als de warmte
niet van binnen naar buiten dringt, dan ook niet van buiten naar binnen.
Heeft U toch eens de ‘poging’ gedaan, dan sturen wij U nieuwe delen maar het kost U geld. (...)
Hoewel de klant voortdurend wordt aangesproken, is de gebruiksaanwijzing
geschreven vanuit het perspectief van de fabrikant. Die lijkt er niet op uit te zijn om
de consumenten te helpen met informatie en advies, maar om hun in te prenten dat
zij voorzichtig moeten zijn met die prachtige kan. De koper van de kan wordt
behandeld als een klein kind.
Nog sarcastischer is de volgende passage uit dezelfde handleiding:

Indien U de aandrang bespeurt, de kan uit elkaar te nemen - laat U dat
a.u.b. Er zijn zeker betere projecten van onderzoek, want het glaslichaam
heeft onderaan een heel gevoelige glaspunt. (...)
Voor glasbreuk geven wij principieel geen garantie - hier moet u de
glasinzet in ieder geval betalen. Of heeft U het al eens beleefd, dat een
in het huishouden gebroken bord van U gratis werd vervangen? U zou
niet op het idee komen! Wij ook niet.

Wij zijn niet de enigen die liever een wat zakelijker gebruiksaanwijzing lezen, zo
blijkt uit onderzoek van tekstwetenschappers. De lezer van een handleiding verwacht
hulp; hij hoeft niet overgehaald te worden om iets te doen of na te laten. Lezers
houden er niet van als in een instructieve tekst zoals een handleiding ook hun
betrekking met de auteur zo nadrukkelijk aan de orde is. Vooral niet als ze zich
helemaal niet herkennen in het beeld dat die auteur van hen heeft: die denkt toch
niet echt dat wij zo stom zullen zijn om een plastic thermosfles op een hete
fornuisplaat te zetten?
Er bestaan betere manieren om door middel van de gebruiksaanwijzing goodwill
te kweken bij de koper. Een persoonlijke noot hoeft niet averechts te werken,
wanneer de fabrikant zich maar beperkt tot mededelingen over zichzelf, en
bijvoorbeeld iets vertelt over de eeuwenoude familietraditie of de strenge
kwaliteitscontrole. En in plaats van de klant van harte geluk te wensen met zijn
aankoop, kan hij hem beter bedanken voor het getoonde vertrouwen.
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● Persoonlijk en standaard
De schrijver kan dus te dicht tegen de lezer aan gaan staan. Niet alle lezers zullen
blij zijn met alle persoonlijke aandacht in de volgende introductie, die in enkele regels
wel tien keer de aanspreekvorm je bevat.

Stel je voor: je moet in een nauwe straat in Amsterdam een pakje afgeven
en je parkeert de auto even midden op de weg. Achter je begint een man
onmiddellijk boos te toeteren. Wat doe je? En wat is je reactie als iemand
in de tram op je tenen gaat staan? Onderga je dit lijdzaam? Vraag je de
boosdoener vriendelijk opzij te gaan? Of geef je hem nijdig een duw?
(José van Vonderen, ‘Opspelende hormonen.’ Elsevier)
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Op het eerste gezicht lijken brieven veel meer mogelijkheden te bieden aan schrijvers
die hun lezers persoonlijk willen aanspreken. Veel u en veel ik (of wij) dus, want in
brieven is ruime aandacht voor de relatie tussen schrijver en lezer niet meer dan
gewoon.

FIJN HE, ARNOLD?
De goodwillbrief hiernaast levert zeer diverse reacties van lezers op: van ‘plezierig persoonlijk’
tot ‘kinderlokkerstaal’. Wat vindt u van de toon van de brief? De redactie van Onze Taal en
de organisatie van de 3M-Marathon zijn geïnteresseerd in uw mening.

Copywriters proberen in direct-mailbrieven dan ook om een massale doelgroep
toch persoonlijk aan te spreken: ‘U hebt een prijs gewonnen, Meneer De Jong’ of
‘Gefeliciteerd, mijnheer Burger, u maakt kans op een schitterende reis naar de
Verenigde Staten.’ Daaraan zijn we inmiddels wel gewend geraakt, al werken zinnen
als deze nog steeds op de lachspieren: ‘En als u, mijnheer De Jong, Constantijn
Huygenslaan 331, Leiden, van dit geweldige eenmalig aanbod gebruik wilt maken,
vul dan nu de antwoordkaart in.’

● Verkeerde keelgat
Maar onlangs lazen we een brief die de ontvanger wel heel persoonlijk toesprak.
‘Wat een dag hè, Arnold’ - zo begint de goodwillbrief van de organisatie van de
Leidse 3M-marathon, volgens kenners een van de sympathiekste
hardloopwedstrijden van Nederland. De organisator, Tjeerd Scheffer, schrijft alle
7500 lopers na afloop een brief: een standaardbrief natuurlijk, maar met enkele
gepersonaliseerde gegevens. Hij kijkt terug op de wedstrijd, feliciteert de deelnemer
met de gelopen tijd (zelfs de laatste binnenkomers worden met dezelfde woorden
gefeliciteerd) en blikt vooruit op de volgende wedstrijd.
Na zo'n inspannende prestatie is een persoonlijke toon best op zijn plaats. Maar
waar ligt de grens tussen warm en klef? Scheffer vertelde desgevraagd dat hij
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jaarlijks een flink aantal positieve reacties op zijn brief krijgt, maar ook telkens enkele
afwijzende: ‘Ieder jaar krijg ik reacties van mensen die melden dat ze helemaal niet
gelukkig waren met hun tijd: felicitaties waren dus niet op z'n plaats. En ook ontvang
ik altijd wel een paar brieven met “Houd toch op met dat infantiele gedoe, klootzak!”
Als het maar bij enkele mensen in het verkeerde keelgat schiet, blijf ik me meer op
de talrijke positieve reacties richten. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de
lezers van Onze Taal ervan vinden.’
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Vaststaan
Joop van der Horst - KU Leuven
In de roman Hertog van Egypte van Margriet de Moor (1996, blz. 40) staat de
volgende zin: ‘Vaststaat dat Gerard het raar vond.’
Is dat goed gespeld? Moet het inderdaad Vaststaat dat... zijn, of beter los gespeld:
Vast staat dat...? Of is dat niet te zeggen? Er zijn namelijk ook gevallen waarin de
spellingregels of de taalkennis ons in de steek laten. Vandaar dat we naast ‘goed’
en ‘fout’ rekening moeten houden met een derde mogelijkheid: ‘valt niet te zeggen’.
Of het belangrijk is, is een ander verhaal. Ik vind het niet belangrijk. Maar ik zie
het wel als een sport om na te gaan of zoiets uit te maken valt.
Ik meen dat het in dit geval wel te zeggen is. De gekozen spelling lijkt me onjuist.
Maar het vergt een heel betoog om dat duidelijk te maken. Vooruit met de geit.
In het Nederlands staat het vervoegde werkwoord in mededelende zinnen meestal
op de tweede plaats:
- Jan bakt een ei.
- Vreemd is dat er niemand kwam.

Laten we dit volgorde a) noemen.
Is volgorde a) een argument voor de spelling Vast staat dat..., zodat het werkwoord
netjes op de tweede plaats komt te staan? Nee, want we kennen, zeker in spreektaal,
ook een andere volgorde, waarbij het vervoegde werkwoord helemaal vooraan staat:
-

Heb ik niet aan gedacht.
Wil ik niet.
Smeer ik een keer boterhammen, eet hij ze niet op!
Hou toch op!

Laten we dit volgorde b) noemen. Op het eerste gezicht lijkt de zin van Margriet de
Moor dus volgorde b) te vertonen. Het werkwoord vaststaat staat helemaal vooraan.
De conclusie zou dan zijn: 't is goed gespeld.
Maar bestaat er een werkwoord vaststaan? Tja, dat is geen eenvoudige vraag.
De meeste woordenboeken (én het nieuwe Groene Boekje) noemen inderdaad een
werkwoord vaststaan. Men zou zich daarop kunnen beroepen, maar enige twijfel is
gerechtvaardigd. Misschien zijn de woordenboeken iets te gretig met het opnemen
van zulke samengestelde werkwoorden. De twijfel wordt ingegeven door zinnen als
- Zijn benoeming staat vaster dan zijn geschiktheid.

Als het twee woorden zijn (vast + staan), die niet samen één werkwoord vormen,
dan moeten ze natuurlijk los gespeld worden. Maar of dat echt zo is, valt niet
makkelijk te zeggen. We mogen de zin van Margriet de Moor natuurlijk alleen maar
fout gespeld noemen als we zeker weten dat het om twee aparte woorden gaat. Zo
zeker zijn we niet. Moeten we dan, zolang we twijfelen, de zaak onbeslisbaar
noemen, ‘niet te zeggen’?
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Nee, ik meen dat de zin van Margriet de Moor in ieder geval fout gespeld is, of je
nu vaststaan als samengesteld werkwoord accepteert dan wel als twee woorden
wenst te beschouwen. Dat laat zich als volgt aantonen.
Als het twee woorden zijn, dan moeten ze uiteraard los gespeld wor•
Woordenboeken nemen te gretig combinaties van woorden op als
één woord.
•
den, en dan zit Margriet de Moor fout.
Maar als het nu één woord is? Dan geldt het volgende. Vaststaan is dan een
scheidbaar werkwoord, à la opbellen, wegsturen en nadenken:
- Ik bel je morgen wel op.
- Ze sturen iedereen daar weg.
- Dat staat nog helemaal niet vast.

Dit zijn natuurlijk a)-volgordes. Wat gebeurt er nu in een b)-volgorde?
-

Bel ik nooit op.
Sturen ze toch iedereen weg.
Bel je ze op, krijg je een antwoordapparaat aan de lijn!
Bel me maar op!

Precies: in een b)-volgorde splitsen scheidbare werkwoorden zich evengoed als in
een a)-volgorde. Onmogelijk zou zijn:
- * Opbel me maar!
- * Wegsturen ze toch iedereen.

Dat wil zeggen: als we vaststaan zouden willen zien als één (scheidbaar) werkwoord,
dan zou het in de b)-volgorde moeten worden gesplitst. En dat gebeurt niet in de
zin van Margriet de Moor.
Dat leidt tot de conclusie dat we in onze zin te maken hebben met een a)-volgorde,
het werkwoord op de tweede plaats, voorafgegaan door één zinsdeel; oftewel dat
de juiste spelling moet zijn:
- Vast staat dat Gerard het raar vond.

Meer nog: deze zin lijkt me een sterk argument om niet te denken dat er een
werkwoord vaststaan zou bestaan. Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik geloof
dat de woordenboeken te gretig combinaties van woorden opnemen als één woord.
Mooi boek trouwens, Hertog van Egypte.
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De m/v in onze taal
Els Ruijsendaal - taalkundige, Amsterdam
Aard en ontwikkeling van het woordgeslacht
Is het de stad en zijn inwoners of en haar inwoners? Er bestaan nog
steeds drie woordgeslachten (mannelijk, vrouwelijk en onzijdig),
maar in de spreektaal is het onderscheid tussen mannelijk en
vrouwelijk inmiddels zo goed als verdwenen. Els Ruijsendaal gaat
na hoe die woordgeslachten zijn ontstaan en hoe het gebruik ervan
zich heeft ontwikkeld. En Wim Zonneveld legt vervolgens uit waarom
hij twijfelt aan het nut van woordgeslachten.
Wie het nieuwe Groene Boekje heeft aangeschaft met de bedoeling ook
ondubbelzinnige informatie over het geslacht van woorden te krijgen, wordt niet
altijd direct op zijn wenken bediend. Want achter bijvoorbeeld stad staat alleen dat
het om een ‘de-woord’ gaat, en niet of het vrouwelijk of mannelijk is. Bestudering
van de Leidraad van het Groene Boekje leert dat een woord als stad ‘in Nederland
een mannelijke verwijzing krijgt’, maar ‘in Vlaanderen zijn oorspronkelijke vrouwelijke
verwijswoorden heeft behouden’.
In werkelijkheid is de situatie iets minder eenvoudig. Nederlanders zeggen
inderdaad hoe langer hoe vaker de stad en zijn inwoners, maar als ze gaan schrijven,
vragen ze zich in het algemeen nog steeds wel af of het niet haar inwoners moet
zijn. In de mondelinge standaardtaal bestaan er dus nog maar twee woordklassen,
aangeduid met de bijbehorende lidwoorden de en het; in de schrijftaal zijn de drie
geslachten (mannelijk, vrouwelijk en onzijdig) nog wel aanwezig, hoewel steeds
minder.
Hoe zijn die woordgeslachten ontstaan en hoe heeft het gebruik ervan zich in de
loop der tijd ontwikkeld?

● ‘Merckteken’
Bijna vier eeuwen geleden (in 1625) schreef Christiaen van Heule in zijn grammatica
een Tafel der zelfstandige woorden (de voorganger van onze Woordenlijst), en
daarin viel al te lezen: ‘Daer zijn drie geslachten der woorden / namelic Mannelic,
Vrouwelic, ende Generley. Voor de woorden van het manlic ende van het vroulic
geslacht stelt men het Ledeken DE (...) ende voor de woorden van het generley
geslacht stelt men het Ledeken Het (...)’
De grote belangstelling voor buiging en geslacht in de zestiende en zeventiende
eeuw kwam niet uit de lucht vallen. Het was de tijd waarin de standaardtaal werd
gevormd, de tijd van ‘taalopbouw’. Als leidraad voor de standaardtaal gold niet het
Hollands van de grote steden, maar de op het prestigerijke Brabants en Vlaams
georiënteerde schrijftaal. Net als in de landen om ons heen streefden onze
voorouders een nationale taal na, die het in alle opzichten kon opnemen tegen dé
internationale wetenschapstaal van die tijd, het Latijn. Een moeilijkheid voor de
‘taalbouwers’ was dat het naamvallensysteem al nagenoeg was verdwenen. Daarmee
verdween ook de mogelijkheid tot herkenning van het woordgeslacht. Vandaar dat
het lidwoord in de oudste grammatica's van het Nederlands dankbaar een
‘merckteken’ van het geslacht en van de naamval wordt genoemd, want dat gaf op schrift tenminste - nog min of meer de naamvalsvorm van een zelfstandig
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naamwoord aan, en daarmee ook het geslacht. Aan de vorm van alleen het
zelfstandig naamwoord kon je dat niet meer zien.
•
De taalkundige Adelung (1732-1806) etiketteerde mannelijke woorden
als ‘actiet’ en vrouwelijke als ‘passief’.
•

● Heersende denkbeelden
Al in de vijfde eeuw voor Christus hadden de Grieken opgemerkt dat er een verband
bestond tussen de verschillende veranderingen van woordeinden in zinsverband
aan de ene kant en de aanduiding van mannen, vrouwen en dingen aan de andere
kant. Aristoteles (384-322 v. Chr.) sorteerde de woorden op hun uitgang en kwam
tot drie buigingsgroepen. Door de kenmerkende aanwezigheid van mannelijke en
vrouwelijke aanduidingen in die buigingsgroepen gingen de subklassen mannelijk,
vrouwelijk en onzijdig (‘geen van tweeën’) heten. Deze indeling werd overgenomen
in de grammatica van het Latijn. Men merkte wel al op dat het geslacht van een
bepaald woord in een ander dialect weer anders kon zijn en dat formeel vrouwelijke
woorden (groepen waarin veel vrouwaanduidende woorden voorkwamen,
bijvoorbeeld op -a) evengoed de aanduiding van iets mannelijks (pappa) en zelfs
een meervoud konden zijn (musea). Natuurlijk en taalkundig geslacht kwamen dus
niet altijd met elkaar overeen; er was ook geen sprake van een overzichtelijk systeem.
De klassieke grammatica kende dan ook uitgebreide ‘geslachtsregels’, met daarop
weer reeksen uitzonderingen. In de moderne talen werd dat vervolgens alleen maar
erger.
Met de opkomst van de ‘moderne’ taalkunde in de achttiende eeuw zochten
taalkundigen en filosofen verder naar de aard en de oorsprong van het taalkundige
geslacht. De taalkundige Adelung (1732-1806), en later ook Grimm, etiketteerde
mannelijke woorden als ‘actief’ en vrouwelijke als ‘passief’: daarmee werd de
categorie woorden die naar levende wezens verwees in ieder geval beschre-

Onze Taal. Jaargang 67

23
ven op een wijze die aardig spoorde met de heersende maatschappelijke
denkbeelden daarover.

● Vorm versus inhoud
De term geslacht is een vertaling van het Latijnse woord genus, dat in wezen alleen
maar ‘soort’ of ‘klasse’ betekent, en in die zin ook op andere terreinen van de
wetenschap wordt gebruikt. De Nederlandse vertaling geslacht hangt samen met
slachte, dat ‘soort’ betekent; slachten naar betekende in het zestiende-eeuwse
Nederlands ‘aarden naar, lijken op’. Slacht is een afleiding van het werkwoord slaan,
en ook de afleiding zonder t betekent ‘soort’, denk maar aan van een ander slag
zijn. Genus of geslacht heeft in de taalkunde betrekking op verschillende zaken.
Behalve een biologische aanduiding van subklassen van levende wezens is het
een taalkundig middel om te laten merken dat bepaalde woorden betrekking op
elkaar hebben, naar elkaar verwijzen, iets wat nu grotendeels gebeurt door woorden
bij elkaar te plaatsen of door een betekenisbetrekking aan te geven. Omdat het
woord geslacht zowel een biologische als een taalkundige aanduiding kan zijn,
wordt in vakkringen het liefst gesproken van sekse (biologisch geslacht) en genus
(taalkundig geslacht), hoewel de term geslacht eveneens in gebruik is gebleven.
Het Nederlands kent, net als de andere Indo-europese talen, twee manieren om
natuurlijk of biologisch geslacht oftewel de sekse in taal tot uitdrukking te brengen:
- door een apart woord (man, vrouw of kater, poes) of een samenstelling
(vrouwtjesolifant);
- door hetzelfde woord, maar dan via buiging/afleiding (deus/dea en
koning/koningin).
Twee criteria bepalen de geslachtskeuze van een woord: vorm en inhoud. Als
deze twee in tegengestelde vormen resulteren, geeft de inhoud de doorslag. Het
Latijnse pappa zit in een vrouwelijke woordreeks, maar blijft toch mannelijk; meisje
is een onzijdig woord, maar er wordt toch met zij naar verwezen. Pappa en meisje
laten zien dat je altijd via een woord expliciet naar een vrouwelijk of mannelijk wezen
kunt verwijzen, in welk uitgangenrijtje een woord grammaticaal gezien ook thuishoort.
Daaraan kan men zien dat we puur taalkundig gezien zonder het woordgeslacht
kunnen.

● Oorsprong en ontwikkeling
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Aristoteles deelde de woorden in drie buigingsgroepen in.
Museo Capitolino, Rome. Foto: Alinari, Florence

Met dat alles is nog niet verklaard waarom die verschillende groepen
woorduitgangen zijn ontstaan en waarom er toch een zekere voorkeur van
sekse-aanduidende woorden voor een bepaalde woordvorm is. Veel taalkundigen
zijn ervan uitgegaan dat het woordgeslacht in een bepaalde periode van de
taalontwikkeling een uitdrukking van een (bewust) onderscheid in levend/niet levend
moet zijn geweest, en binnen de categorie levend moet dan vervolgens het
onderscheid mannelijk/vrouwelijk zijn aangebracht. Woorden uit de categorie niet
levend sloten zich vaak door vorm of vergelijking aan bij die uit de groep
mannelijk/vrouwelijk, omdat de taalgebruiker bij het benoemen van dingen weinig
geslachtsbepalende kenmerken aan de aard ervan kon ontlenen. Onderzoek naar
de geslachtsverandering van leenwoorden heeft ons veel geleerd over de wijze
waarop het geslacht van een woord werd veranderd of toegekend. Behalve het
natuurlijke geslacht blijkt de vorm (de uitgang) van het woord daarbij een
doorslaggevende factor te zijn.
Het verdwijnen van de uitgangen van woorden in de Indo-europese taalfamilie is
een proces dat al tientallen eeuwen aan de gang is. In een taal met een verdwijnend,
incompleet systeem van geslachtskenmerken van woorden ontstaan er problemen
voor de gebruikers. In het Nederlands spitsen die zich toe op de verwijzing met een
voornaamwoord: naar de koningin met zij, naar de tafel met zij? Wij hebben daar
vooral op schrift moeilijkheden mee. Vanaf de zestiende eeuw zijn er hele boeken
en tijdschriften over deze problematiek volgeschreven.
De taalgebruiker is - in het noorden sterker dan in het zuiden, en in spreektaal
meer dan in schrijftaal - ongemerkt overgegaan naar een tweedeling in een de- en
een het-klasse, waarbij de verwijzing met hij/zij veranderd is. Toch is er altijd volop
strijd als er openlijk aan het systeem wordt getornd. De jongste discussie werd
gevoed door de spellingwijziging van 1995, waarin bij de geslachtsaanduiding
rekening is gehouden met de verschillen in het heersende gebruik tussen het noorden
en het zuiden van het Nederlandse-taalgebied.

● Verarming?
Nog steeds wordt, net als in de zestiende en zeventiende eeuw, het verdwijnen van
de woorduitgangen als een achteruitgang, een verarming van de taal gezien. Het
verzet tegen taalverandering is van alle tijden, en laten we eerlijk zijn, het is een
goed tegenwicht tegen een te snelle verandering. Ook nu krimpt het hart van menige
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taalliefhebber als in kwaliteitskranten berichten te lezen zijn waarin staat: ‘De vrouw,
wiens auto gestolen was’. Net als al onze voorouders kunnen wij deze taalfouten
maar moeilijk zien als markeringspunten van de weg waarlangs de taal zich
ontwikkelt. Met het verdwijnen van geslacht of naamval, onderweg nog kunstmatig
hersteld door taalkundigen uit de voorbije eeuwen, maar nu toch zelfs op schrift
bijna verdwenen, verliezen wij echter niet zozeer uitdrukkingsmogelijkheden als wel
bepaalde vormen waarin men zich tot dan toe heeft uitgedrukt. Andere vormen en
uitdrukkingswijzen staan klaar om hun taken over te nemen.
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Mannelijk, vrouwelijk of onzijdig?
Het betwistbare nut van de woordgeslachten
Wim Zonneveld - Utrechts Instituut voor Linguïstiek OTS
Als je van west naar oost door West-Europa reist, bijvoorbeeld van Oxford via Utrecht
naar Leipzig, dan doet zich het volgende verschijnsel voor: terwijl het reisgeld
afneemt, neemt het aantal woordgeslachten toe. In het Engels ontbreekt het
verschijnsel (we kunnen met wat fantasie ook zeggen dat deze taal één
woordgeslacht heeft: alle zelfstandige naamwoorden hebben het bepaald lidwoord
(the), het Duits heeft er drie (die, der, das).
Het Nederlands neemt een tussenpositie in: het standaard-Nederlands heeft twee
morfologische geslachten (net als het Frans), maar oostelijke en zuidelijke varianten
hebben er drie.
Wat is woordgeslacht wel en wat is het niet? Het verschijnsel betreft de vaak
willekeurige indeling van de zelfstandige naamwoorden van een taal in klassen.
Indeling van een naamwoord bij zo'n klasse heeft een aantal met elkaar
samenhangende gevolgen. In het standaard-Nederlands zijn de twee klassen
‘onzijdig’ (neutraal) en ‘niet-onzijdig’. De bekendste uitingsvorm is de keuze voor
het bepaald lidwoord: het of de (zie het kader links op deze bladzijde voor andere
gevolgen).
Tot de eerste klasse behoren woorden als boek, raam, schrift, cijfer, menu, plezier,
lawaai, fatsoen, kantoor, risico en fiasco, tot de tweede klasse woorden als krant,
ruit, lol, letter, kopie, herrie, vulkaan, radio, alcohol en encyclopedie. Ongeveer
driekwart van de Nederlandse zelfstandige naamwoorden is de-woord en ongeveer
een kwart is het-woord.
Waaruit blijkt het woordgeslacht van een woord:
bepaald lidwoord:
- het mooi-e boek - de mooi-e reis verbuiging van het bijvoeglijk
naamwoord (na het onbepaald lidwoord):
- een mooi boek - een mooi-e reis aanwijzend voornaamwoord:
- dit boek - deze reis betrekkelijk voornaamwoord:
- het boek dat mooi was- de reis die mooi was

● Criteria
Zijn er bruikbare criteria om een woord in te delen in de de- of het-klasse? Die vraag
heeft vele taalkundigen beziggehouden, en enkele van de meer geslaagde
voorbeelden zijn de volgende.
Verreweg de meeste mensaanduidende woorden zijn de-woorden: de vrouw,
man, dwerg, priester, baby, pygmee, astronaut, dominee, skileraar, zwaargewicht
- maar niet alle: het kind, meisje, schoolhoofd, rekenwonder. Meestal brengt een
achtervoegsel een
•
De tendens om verkleinwoorden het te geven, is sterker dan die om
mensen de-woorden te laten zijn.
•
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eigen woordgeslacht mee: alle verkleinwoorden (op -tje of een variant daarvan) zijn
het-woorden, alle abstracte woorden op -heid zijn de-woorden. De tendens om
verkleinwoorden het te geven, is sterker dan die om mensen de-woorden te laten
zijn: het mannetje, babytje, skileraartje, enz. Niet alle woorden voor verzamelingen
van mensen krijgen de: het koor, kabinet, peloton naast de ploeg, schare, equipe.
In een recente publicatie over het Nederlandse woordgeslacht - het Nijmeegse
proefschrift van Jos J.A. van Berkum (waarover direct meer) - wordt een eerder
onderzoek aangehaald dat via 21 verschillende regels in staat was om voor 1000
willekeurige Nederlandse eenlettergrepige zelfstandige naamwoorden het
woordgeslacht te voorspellen met een nauwkeurigheid van tussen de 60 en 80
procent (al naar gelang men enige correcties op het testresultaat uitvoert of niet).
Van Berkum merkt daar terecht over op dat via één uiterst eenvoudige regel iedereen
al in staat is om ongeveer 75% te scoren: men zegt simpelweg dat alle zelfstandige
naamwoorden de-woorden zijn. Leenwoorden moeten allemaal en onmiddellijk
voorzien worden van een woordgeslacht; regelmatigheden in hun gedrag zijn echter
niet gemakkelijk te vinden: het team en de crew, het recital en de musical.

● Natuurlijk geslacht
Wat is woordgeslacht niet? Het is geen natuurlijk geslacht. Het is niet die eigenschap
die bepaalt dat er naar een zelfstandig naamwoord wordt
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verwezen met hij, zij of het. Het is volstrekt normaal om te zeggen: ‘Dit is het meisje,
dat een boek kon kopen, want zij had geld gespaard.’ De verwijzing met een
persoonlijk voornaamwoord, zoals in de hier gegeven want-zin, is een uitingsvorm
van natuurlijk geslacht, een verschijnsel dat dus niet verward mag worden met
woordgeslacht. In het Engels ontbreekt woordgeslacht geheel (dat is daar in de
historische ontwikkeling van de taal verdwenen), maar voornaamwoordelijke
verwijzing gebaseerd op natuurlijk geslacht bestaat er wel. Het Duits heeft beide
systemen in een tamelijk ver ontwikkelde vorm, en wat dat betekent voor een
Engelssprekende die Duits wil leren, heeft Mark Twain ooit prachtig op papier gezet
(zie kader hieronder).
De 19de-eeuwse Amerikaanse auteur Mark Twain heeft een briljant
ironisch essay geschreven over de complexiteit van het Duits, getiteld
‘The Awful German Language’. Nadat hij het Duits al ‘ongrijpbaar’, ‘slordig’
en ‘systeemloos’ heeft genoemd, raakt hij een tijdlang niet uitgepraat over
het volstrekt regelloze woordgeslacht: een boom is mannelijk, de knoppen
zijn vrouwelijk, en de blaadjes onzijdig. Van een mens zijn mond, nek,
boezem, ellebogen, vingers, nagels en voeten mannelijk; neus, lippen,
schouders, handen en tenen vrouwelijk; en haar, oren, ogen, kin, benen
en knieën onzijdig.
Er zijn talen met uiterst merkwaardige indelingen, die soms (maar met moeite)
kunnen worden herleid tot op betekenis gebaseerde groeperingen (zie het kader
hierboven). De Afrikaanse Bantu-talen zijn beroemd (zo niet berucht) om hun
hoeveelheid klassen: die kan oplopen tot vijftien.

Illustratie: Reid, Geleijnse en Van Tol

De Australische inheemse taal Dyirbal heeft een indelingssysteem met
vier klassen, waarin de woorden als volgt worden ondergebracht:
I. man-woorden, dieren
II. vrouw-woorden, water, vuur, vormen van vechten
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III. plantaardig voedsel
IV. (de rest)
Maar woorden met een ‘gevoelswaarde’ die dicht bij de genoemde
woorden ligt, worden in dezelfde klasse ingedeeld; dus ook:
I. visgerei, regenboog, storm, de maan
II. vogels, sprinkhaan, de zon
(Zie: George Lakoff, ‘Classifiers as a reflection of Mind’, in C. Craig (red.),
Noun Classes and Categorization, 1986.)

● Scepsis
De recentste publicatie op het gebied van Nederlands woordgeslacht is het zojuist
genoemde proefschrift van Van Berkum: The Psycholinguistics of Grammatical
Gender (Nijmegen, 1996). Dit boek heeft een lange inleiding, waarin de auteur zich
goed geïnformeerd richt op de meer ‘functionele’ aspecten van geslacht, dat wil
zeggen op het onderzoeksgebied waarin men de vraag stelt of woordgeslacht nut
heeft in talen waarin het voorkomt. Gelukkig benadert de auteur dat gebied met een
grote dosis gezond verstand, zo niet scepsis. Er is immers a priori geen enkele
reden om te denken dat een bepaalde indeling van zelfstandige naamwoorden of
andere woorden ‘nut’ zou hebben. Heeft het nut dat het Nederlands woorden heeft
die met klinkers beginnen en woorden die met medeklinkers beginnen?
In de rest van zijn proefschrift concentreert Van Berkum zich op
psycholinguïstische tests. De vraag of het woord huis sneller wordt herkend wanneer
het lidwoord het eraan voor-
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afgaat dan wanneer de eraan voorafgaat, wordt beantwoord met ‘nee’. De vraag of
de snelheid waarmee een spreker in staat is het woordgeslacht van een naamwoord
te noemen, gunstig wordt beïnvloed als vlak daarvoor voor hetzelfde zelfstandig
naamwoord al eens hetzelfde is gedaan, wordt ook beantwoord met ‘nee’.
Observaties over talen die Van Berkum niet geeft, hadden hem (en nu ons) nog
sceptischer kunnen maken over de merkwaardige (zelfs onnuttige) rol die
woordgeslacht kan spelen. Het Frans heeft twee woordgeslachten: vrouwelijk en
mannelijk, en dat is niet altijd een gemak, zoals blijkt uit de zinnen hieronder.
1) Le docteur est arrivé, elle est dans le salon.
Le docteur est arrivé, il est dans le salon.
2) La sentinelle est arrivé, elle est dans le salon.
(ongrammaticaal) La sentinelle est arrivé, il est dans le salon.
3) Le nouveau professeur (est arrivé)
Elle est belle, il est beau.
4) (ongrammaticaal) Le nouveau professeur [vrouw] est beau.
(ongrammaticaal) Le nouveau professeur [vrouw] est belle.
5) Elle est belle, le nouveau professeur.
(Zie: A. Martinet, A Functional View of Language, 1962; J. Lyons,
Introduction to Theoretical Linguistics, 1971.)
De eerste twee zinnen hebben een combinatie van woorden met een natuurlijk
geslacht (met corresponderende voornaamwoordelijke verwijzing): het gaat - zo
blijkt - om resp. een vrouwelijke en een mannelijke dokter. In de tweede zin komt
een vrouwelijk (!) naamwoord voor met de betekenis ‘schildwacht’; het is vervolgens
onmogelijk om bij voornaamwoordelijke verwijzing il te gebruiken, al is de schildwacht
een man. Een andere variant van hetzelfde verschijnsel doet zich voor in de zinnen
daarna (3 en volgende). De eerste gaat over (nieuwe) vrouwelijke of mannelijke
professoren; de onderdelen van de tweede gaan over respectievelijk een vrouw en
een man. Vervolgens is het onmogelijk om deze zinnen zo te combineren dat het
gewenste geheel naar een vrouw verwijst; zoiets kan alleen met behulp van de
laatste zin gezegd worden.
Woordgeslacht? Nut??

Laarzen en grammofoonplaten
C. Kostelijk - Lelystad
Laarzen en grammofoonplaten zijn niet alleen meervoudsvormen van zelfstandige
naamwoorden, ze komen ook voor als werkwoorden. En dan hebben beide woorden
iets met elkaar gemeen: ze verwijzen naar twee lijfstraffen die in ons land werden
toegepast.
Laarzen wordt vermeld in de acht drukken van de grote Van Dale die deze eeuw
verschenen. Het wordt omschreven als het aan schepelingen toebrengen van slaag
met een laars, waarbij laars moet worden opgevat als ‘dik eind touw’. Het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt dat voor het in slaap vallen
tijdens de wacht wel honderd slagen werden toegediend, soms op de natte broek.
Het WNT geeft bij laarzing het volgende citaat: ‘De straf (het kielhalen) (zou), zonder
de laarzing die er op volgde, van weinig betekenis voor hem (...) geweest zijn; doch
bij deze bezweem hij.’ De jongste bewijsplaats die het WNT geeft, komt uit het
Staatsblad van 1815.
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Het werkwoord grammofoonplaten ontbreekt nog in elk woordenboek, hoewel het
al vijftig jaar bekend is bij degenen die in het strafkamp Erica bij Ommen hebben
gezeten. De betekenis blijkt uit het boek Collaborateurs van niveau, van Peter Jan
Knegtmans, Paul Schuiten en Jaap Vogel (Amsterdam University Press, 1996).
Daarin wordt vermeld hoe professor J. Schrieke, secretaris-generaal van Justitie,
in 1943 door de procureurgeneraal van Arnhem op de hoogte gebracht wordt van
de nog steeds heersende ‘absolute wantoestanden’ in het kamp Erica. ‘Veel
gevangenen werden bijvoorbeeld onderworpen aan het zogenaamde
grammofoonplaten. Ze moesten hun linkerwijsvinger in de grond steken en hun
rechter in hun oor. Dan moesten ze zo snel mogelijk om die linkervinger heendraaien,
waarbij ze geslagen werden, door slagen met de karwats in de rug.’
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Etymofilie
Jongejannen
Ewoud Sanders
In december 1899 regisseerde de indertijd beroemde acteur Henri de Vries
(1864-1949) het toneelstuk Het zevende gebod van Herman Heijermans. Hij speelde
er zelf de rol van vader in. Een paar dagen voor de première werd een van de andere
acteurs ziek. De Vries nam zijn rol over. De vader moest dus door iemand anders
worden gespeeld, maar die deed dat zo slecht dat Heijermans - die de repetities
bijwoonde - vroeg om een vervanger. ‘En toen kreeg ik opeens het lichtende idee
en ik zei tegen Heijermans’, zo schreef De Vries later in zijn memoires, ‘ik kan beide
rollen spelen als je me in de laatste acte maar even tijd laat door in de tekst iets bij
te voegen.’
Heijermans was zeer tevreden over het resultaat en dit bracht De Vries, die op
een dood punt in zijn loopbaan was aangeland, ertoe Heijermans te vragen of hij
een toneelstuk wilde schrijven waarin hij, De Vries, de meeste rollen zou spelen.
Speciaal voor De Vries schreef Heijermans vervolgens In de Jonge Jan - of De
brand in de Jonge Jan, zoals het in de wandeling genoemd werd - een eenakter
met zeven rollen voor één acteur. Het stuk verscheen eerst als feuilleton in het
Algemeen Handelsblad. De Vries trok met de tekst de duinen in. ‘Daar, in de natuur
en met mezelf alleen, had ik binnen een uur de zeven karakters te pakken met hun
verschillende stemmen’, schreef hij.
De in de titel vereeuwigde Jonge Jan is geen vuurtoren, zoals je soms leest, maar
het gebouw waarin de sigarenfabriek van Jan Arend is gevestigd. Ansing, de
achterlijke broer van Jan, wordt ervan verdacht het gebouw in brand te hebben
gestoken om de verzekering op te lichten. Bij de brand is een kind omgekomen en
er wordt een onderzoek ingesteld naar de toedracht. Heijermans situeert de handeling
in het kantoor van de officier van justitie, die betrokkenen en getuigen ondervraagt:
Jan Arend, Ansing, de schoonvader van Jan, een pedante veldwachter, een gladde
herbergier, een goedmoedige buurman en een uitbundige schilder. Al deze rollen
nam De Vries voor zijn rekening; de bode en de officier werden door andere acteurs
gespeeld.
Het stuk ging op 4 november 1903 in Amsterdam in première en was een daverend
succes. Sommige critici weigerden zelfs te geloven dat alle hoofdrollen door De
Vries werden gespeeld.
De Vries trok met De brand in de Jonge Jan door het hele land. Vervolgens ging
hij ermee naar het buitenland. In februari 1905 stond hij met A Case of Arson in het
Royal Theatre in Londen en opnieuw oogstte hij veel lof. In 1907 stond hij ermee
op Broadway in New York. Vervolgens trok hij met Der Brandstifter door Duitsland,
Scandinavië en Oostenrijk.
Later speelde hij nog allerlei andere rollen, maar zijn roem bleef verbonden aan
De brand in de Jonge Jan. Al in 1904 schreef Heijermans dat hij een acteur een
stempel had opgedrukt waarvan die zich niet meer kon bevrijden: ‘'k Heb een man,
een begaafde, in de opkomst van zijn talent verjongejand, zijn voelen verjongejand,
zijn denken verjongejand, zijn belangstelling voor kunst verjongejand, zijn toekomst
verjongejand.’
In de toneelwereld werd jongejannen een begrip voor ‘het spelen van een groot
aantal rollen door één speler’. Men sprak aanvankelijk ook wel van
Brand-in-de-Jonge-jannen.
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Niet alleen De Vries maakte naam met jongejannen. In de jaren vijftig werd dit
transformatiespel met veel succes beoefend door de actrice Enny Mols-de Leeuwe,
eerst met zeven rollen in De appels van Eva van Allan Berthal, en later met maar
liefst veertien rollen in Paris 1890 van Otis Skinner. In 1991 werd het genre beoefend
door Robert Paul met zes rollen in Het trappenhuis en in 1994 door Loes Luca en
Peter Blok met samen veertien rollen in Twee van Jim Cartwright. Daarmee is het
begrip jongejannen, dat een tijdlang ten dode leek opgeschreven, nieuw leven
ingeblazen.
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Twintig jaar ‘Wat een taal!’ op de radio
Marc van Oostendorp
Deze maand bestaat het radioprogramma ‘Wat een taal!’ van de NPS
precies twintig jaar. Het is in die tijd uitgegroeid tot hét programma
voor de taalliefhebber - van de huisvrouw met alleen lagere school
tot en met de hoogleraar in de taalwetenschap.
Toen Jannie Verheijen in 1986 redactrice werd van het programma ‘Wat een taal!’,
werd een droom werkelijkheid. Zo'n acht jaar eerder had ze op een zondagavond
tijdens de afwas in de ouderlijke woning de radio aangezet toen een van de eerste
afleveringen werd uitgezonden. Het programma heette toen nog ‘De Taalshow’, het
werd gepresenteerd door Jan Roelands, en Verheijen wist één ding zeker: voor dát
programma wilde ze werken.
Deze maand bestaat het programma precies twintig jaar. Verheijen werkt al twaalf
jaar voor ‘Wat een taal!’ en vormt inmiddels in haar eentje de redactie. Ze bedenkt
de onderwerpen, zoekt de gasten uit en bereidt met presentator Henny Stoel de
uitzendingen voor.

● Schaven
Tot aan zijn dood in 1989 was Jan Roelands de drijvende kracht achter ‘Wat een
taal!’ Verheijen: ‘Hij was

een ouderwets goede radiomaker met een prachtige stem en met sterke
zelfgeschreven teksten. Hij zat soms een hele dag te schaven aan de
verbindingstekstjes die hij tussen twee onderwerpen uitsprak. En hij had altijd nieuwe
ideeën voor rubriekjes en items.’
De vaste medewerkers aan het programma spreken nog steeds lovend over
Roelands. Dana Constandse bijvoorbeeld, die al bij de eerste plannen voor het
programma betrokken was: ‘Als ik met hem sprak, was ik vaak echt verbaasd. “Ja,
dat kun je ook nog allemaal doen met taal”, dacht ik dan. Misschien juist omdat hij
helemaal geen taalkundige opleiding had. Dan had hij weer een gesprek met iemand
van de telefoondienst over de beste manier om een telefoonnummer uit te spreken:
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vijftwee-zeven, tweeënvijftig-zeven, of vijf-zevenentwintig? Daar denk je als
neerlandicus niet zo snel aan.’
De afgelopen maanden werden in ‘Wat een taal!’ onder meer de volgende
onderwerpen behandeld:
- Hoe nuttig is de nieuwe ANS?;
- Wat zijn de talen van Indonesië? Is er nog invloed te merken van het
Nederlands?;
- Het Engels als wereldtaal;
- Overtuigende taal: een verslag van het congres van Onze Taal;
- De mooiste boeken over taal van 1997;
- Indianentalen: hoe staan ze ervoor?;
- Taal van top tot teen: een serie over woorden, spreekwoorden en
uitdrukkingen die betrekking hebben op delen van het menselijk lichaam.

● Stramien
Ook taalkundige Joop van der Horst heeft veel van Roelands geleerd: ‘Radioteksten
schrijven, een tekst zo opstellen dat het net klinkt alsof je hem in de studio
improviseert, is een vak. Hij beheerste dat.’ De eerste serie die Van der Horst aan
het eind van de jaren zeventig maakte, ging over de geschiedenis van het
Nederlands. ‘Daar heeft Roelands veel tijd in gestoken. Hij herschreef hele stukken.’
In de zomer van 1997 verzorgde Van der Horst overigens een serie programma's
over hetzelfde onderwerp. Hij heeft ondertussen zoveel ervaring opgedaan dat het
deze keer niet eens nodig was de teksten uit te schrijven.
Er is méér aan het programma veranderd in de loop der jaren. Het is actueler
geworden. Na de dood van Roelands werd ‘Wat een taal!’ een aantal jaren
gepresenteerd door Frits Spits, die een strak programmastramien voorstond: korte
gesprekken, veel vaste rubrieken, en veel nieuws. De laatste jaren is de vorm van
het programma weer wat losser geworden. Er is iets meer tijd voor een gesprek al is een halfuur per week voor het enige taalprogramma op de Nederlandse radio
natuurlijk nog steeds te weinig. Sinds januari 1995 wordt het programma
gepresenteerd door Henny Stoel.

● Fout
Vaste rubrieken zijn er nog steeds: over woorden en uitdrukkingen die betrekking
hebben op het menselijk lichaam bijvoorbeeld, of over het ‘favoriete woordenboek’
van verza-
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melaars. Heel populair is ‘Fout volgens...’, waarin bekende taalgebruikers in een
column hun ergernis mogen spuien. Martine Bijl, Karel van het Reve, Annemarie
Grewel, Cisca Dresselhuys, J.L. Heldring en vijfennegentig anderen hebben in de
loop der jaren al hun beklag mogen doen.
Elke maand bespreekt een deskundig panel actuele taalgebeurtenissen. Veel
bekende taalkundigen hebben er al een plaats gehad: Dana Constandse, Liesbeth
Koenen, Rik Smits, Joop van der Horst, Anneke Neijt en Rieks Smeets. De laatste
drie vormen op dit moment samen het panel.
‘Sinds anderhalf jaar vormt ons panel bijvoorbeeld een soort schaduwjury bij de
grote literaire prijzen, zoals van Libris en van de Generale Bank’, zegt Verheijen.
‘In de uitzendingen voorafgaand aan de prijsuitreiking bespreken onze deskundigen
de genomineerde boeken, waarbij ze in het geheel niet letten op inhoudelijke maar
alleen op stilistische en taalkundige kwaliteiten: kan de schrijver putten uit een rijke
woordkeus? Doet hij spannende dingen met zijn zinsbouw? Tot nu toe is de voorkeur
van ons panel altijd naar een ander dan de uiteindelijke winnaar uitgegaan.’

● Manifestatie
Het twintigjarig bestaan van ‘Wat een taal!’ zal worden gevierd met een manifestatie
in Amsterdam. Luisteraars, medewerkers en oud-medewerkers zullen daar delen
in elkaars ‘liefde voor taal’ - het thema van de manifestatie. Op 15 januari wordt in
een extra lange uitzending van het programma uitgebreid verslag gedaan van deze
middag.
Volgens Verheijen heeft ‘Wat een taal!’ een groot vast publiek ‘van huisvrouwen
met alleen lagere school tot en met hoogleraren in de taalwetenschap’. Vaste
medewerkster Dana Constandse, die elke aflevering kritisch beluistert, en één keer
in de maand langskomt om alles met Verheijen en Stoel door te spreken, vindt dat
terecht. ‘Hoe meer aandacht er voor taal is, hoe beter. “Wat een taal!” is nog steeds
een boeiende mengeling van speelse en serieuze informatie over taal. Te veel
mensen denken nog dat taal alleen maar gaat over spelling en ontleden, over goed
of fout. “Wat een taal!” laat zien dat er meer te beleven is. Veel meer.’

‘Wat een taal!’ ledere donderdag van 10.30-11.00 op radio 5.
Jublieumuitzending: donderdag 15 januari 1998 van 10.30-12.00.
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Het proefschrift van...
Aimé van Reydt
Dialectdiscriminatie
Peter Burger
Enkele maanden geleden interviewde NRC Handelsblad een logopediste die haar
klanten hun accent afleert. Dialect, schreef de krant, is voor haar ‘een manco in
iemands representativiteit, net zoals slechte kleding of vieze nagels. En net zoals
de laatste twee manco's, is ook een dialect weg te werken.’

● Vooroordelen
Dat is een betreurenswaardig standpunt, vindt de taalkundige en leraar Nederlands
Aimé van Reydt: ‘Taal is een deel van je identiteit, dat is niet iets wat je zomaar
even aflegt, zoals je je spijkerbroek kunt verwisselen voor jasje-dasje.’ Toch zal Van
Reydt de laatste zijn om te ontkennen dat een hoorbaar Amsterdamse of
Achterhoekse afkomst iemands carrière kan schaden. Hij promoveerde vorig jaar
september op een geruchtmakend onderzoek naar het verband tussen dialect en
schoolprestaties. Zijn meest opzienbarende conclusie: leerkrachten denken dat
dialectsprekende kinderen dommer zijn.
Die conclusie kwam ook voor de Emmense onderwijzers, docenten en
Pabo-studenten uit Van Reydts onderzoek als een schok. Gevraagd of
dialectsprekers minder intelligent zijn, had 97 procent van hen geantwoord: nee.
Maar hun werkelijke oordeel bleek heel wat minder gunstig.
Alle proefpersonen luisterden naar vijf kinderen van twaalf uit Emmen en Alkmaar
die dezelfde tekst voorlazen, sommige in dialect, sommige in standaard-Nederlands.
Vervolgens gaven ze de kinderen punten voor intelligentie, zelfvertrouwen, gevoel
voor humor, beleefdheid en andere eigenschappen. Wat de onderzochte leerkrachten
niet wisten, was dat het eerste kind hetzelfde was als het laatste, een meisje dat
zowel Drents als standaardtaal sprak. Toch vond 70 procent haar minder intelligent
toen ze dialect sprak.
Deze getructe test behoort tot het standaardrepertoire van taalkundigen die de
sociale status van taalvariëteiten onderzoeken. En de uitkomsten zijn altijd hetzelfde:
dialectsprekers worden gezien als dommer, onbeschaafder, onbetrouwbaarder en
onbeleefder. Hun beste eigenschap zou hun grotere gevoel voor humor zijn.

● Schooladvies
Nieuw in het onderzoek van Van Reydt is het gegeven dat ook leerkrachten
discrimineren op dialect. Van Reydt: ‘Op een cruciaal moment in hun
onderwijscarrière, bij de overgang naar de middelbare school, zullen dialectsprekende
kinderen door hun onderwijzers lager worden ingeschaald. Natuurlijk krijgt een kind
met de hoogste score op de Cito-toets geen mavo-advies. Maar het gaat om de
grensgevallen: als de onderwijzer twijfelt tussen voorbereidend beroepsonderwijs
of mavo, zal hij bij een kind dat dialect spreekt voorzichtiger adviseren. “Laat hem
maar naar het vbo gaan, dan kan hij altijd nog overstappen naar de mavo.” Maar
als die jongen eenmaal op het vbo zit, neemt hij de ambities van zijn schoolvriendjes
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over en zal hij niet zo makkelijk de overstap maken naar een hoger schooltype. Zo
maken die vooroordelen zichzelf waar.’
Of leerkrachten zelf van huis uit dialect spreken of niet, maakt voor hun
vooroordelen niet uit. En ondanks de succesvolle acties voor een speciale status
voor de Nedersaksische dialecten en ondanks de populariteit van dialectzangers,
blijkt de jongste generatie zelfs sterkere vooroordelen te hebben dan de ouderen.
‘De Pabo-studenten zijn opgegroeid met de muziek van Normaal en hebben in hun
opleiding lessen sociolinguïstiek gehad’, zegt Van Reydt. ‘En tweederde van hen
spreekt zelf dialect. Maar ze identificeren zich met de meerderheid, de
standaardtaalsprekers. Bovendien werden ze aangesproken als toekomstige
onderwijzers, en dan blijkt hun professionele mening zwaarder te wegen dan hun
privé-ervaring.’

● Kopzeer
Kinderen die dialect spreken, hebben niet alleen te kampen met de vooroordelen
van hun onderwijzers. Leerlingen uit Emmen maken in hun Nederlands hardnekkig
fouten als zij moesten van over ver komen en hij heeft er trek aan. Ze zeggen
omtrekken en kopzeer in plaats van omkleden en hoofdpijn. Veel van die fouten zijn
ook te beluisteren bij kinderen van ouders die standaardtaal spreken: ze leren het
op het schoolplein. Van Reydt pleit daarom voor aangepaste lesprogramma's, die
kinderen gevoelig maken voor verschillen tussen hun taal en de standaardtaal. Ook
de onderwijzers zelf hebben trouwens bijscholing nodig: doordat driekwart van hen
uit Emmen en omstreken kwam, zagen ze bij het nakijken van opstellen twee van
de vijf door dialect veroorzaakte fouten over het hoofd. Zelf hoorden ze niets vreemds
in zinnen als Waar kom jij weg? in plaats van Waar kom jij vandaan?
Ook docenten Nederlands op de middelbare school zouden aandacht moeten
besteden aan verschillen tussen taalvariëteiten, vindt Van Reydt. Nu weet driekwart
van de vwo-5-leerlingen niet dat de standaardtaal is ontstaan uit de dialecten; ze
denken dat dialect een soort gedegenereerd Nederlands is. Van Reydt: ‘Het is
daarom zo jammer dat staatssecretaris van onderwijs Netelenbos het plan heeft
afgewezen om taalkunde in te voeren als onderdeel van het eindexamen Nederlands
voor havo en vwo. En dat terwijl het voorstel echt heel bescheiden was. Het ging
maar om vijftien lesuren in een schooljaar. Net genoeg om de ergste misverstanden
uit de weg te ruimen.’
Aimé van Reydt, Dialect en onderwijs in Emmen. Te bestellen bij
boekhandel De Weiert in Emmen, tel. 0591 - 64 14 11. Prijs f 29,50.
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Geschiedenis op straat
Hessenweg
Riemer Reinsma
In 1875 kwam voor de laatste keer een reizende koopman met paard en huifkar de
hessenweg naar het Achterhoekse plaatsje Lichtenvoorde afzakken om daar zijn
spullen te koop aan te bieden. En in 1877 deed de laatste ezelkaravaan het plaatsje
Zelhem, ten noorden van Doetinchem, aan. De doodsklok had geslagen over de
hessenwegen. Deze brede en rechte, door het zand getrokken karrensporen hadden
sinds het eind van de Middeleeuwen de handelsroutes gevormd voor kooplui uit
Duitsland die hun waren aan de man brachten in het welvarende Nederland. Een
deel van de handelaren was afkomstig uit Hessen - nu de naam van een Duitse
deelstaat, waarvan Frankfurt de hoofdplaats is. De hessenwegen liggen in Overijssel,
Gelderland en Utrecht. Ze liepen voornamelijk van oost naar west en kwamen samen
in de stad Utrecht.
De hessenwegen liepen buiten de dorpen en steden om. Zo ligt de Hessenweg
van Putten een flink eind buiten de bebouwde kom. Men weerde de kooplui omdat
ze de plaatselijke neringdoenden zouden kunnen beconcurreren. Zo werd er in 1727
in Gelderland verordend dat ‘Hessische karren eenen weg sullen gebruijcken, die
haer sal werden aangewesen bij 2 H. ponden.’ Op veel hessenwegen werd tol
geheven. In de achttiende eeuw kwam er nog een argument bij: de nieuwe, verharde
wegen die men begon aan te leggen mochten niet worden blootgesteld aan de
verwoestende werking van paardenhoeven en huifkarren.
Op sommige plaatsen waren de hessenwegen wel zes of zeven karrensporen breed.
Het hoofdspoor was dan zo rul geworden dat men daarnaast een nieuw spoor
uitsleet, daarnaast weer een, enz. De handelaren vervoerden onder meer textiel.
Onder hen hebben zich waarschijnlijk ooit de voorouders bevonden van de huidige
textielmagnaten Brenninkmeijer (van C&A) en Peek & Cloppenburg. Op het kaartje
is het Achterhoekse deel van het oude hessenwegennet te zien. De ‘hessenmannen’
reisden veelal in groepjes. Dit bood een aantal voordelen: ze werden bijvoorbeeld
minder snel overvallen door struikrovers, en ze konden zich beter verdedigen tegen
al te inhalige tolgaarders.
Het ligt voor de hand om aan te nemen dat het woord hessenweg afkomstig is van
de inwonernaam Hessen. Toch heeft taalkundig onderzoek uitgewezen dat dit niet
zo is. Het belangrijkste bewijs is een document van rond het jaar 1000, waarin het
woord al voorkomt (‘Hessewech’). In dat jaar waren er beslist nog geen Hessische
kooplieden die handel dreven op Nederland. Waar het woord dan wel vandaan
komt? De taalvorser Schönfeld heeft ontdekt dat het gebied waar de hessenwegen
liggen, vrijwel samenvalt met het gebied waar in vroeger eeuwen het woord hers
(= paard) gebruikt werd. Hers was een Oudsaksisch dialectwoord dat nauw verwant
is met het Engelse horse en het Nederlandse woord ros. Toen het woord hers later
in onbruik raakte, begon men de ‘hersenwegen’ in verband te brengen met de
Hessen uit Duitsland, die inderdaad een flink aandeel hadden in het handelsverkeer
over deze wegen. Maar oorspronkelijk was een hessenweg dus een paardenweg.
Of beter gezegd: een rijweg.
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Reconstructie van de loop van de hessenwegen in de Achterhoek, ingetekend op een actuele
kaart.
Uit: Achterhoekse Almanak voor het jaar 1998. Gaanderen, Uitgeverij Gherre, 1987, blz.
165.
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Tamtam
Redactie Onze Taal
taalberichtentaalberichtentaalberichten
Elandtest grijpt om zich heen
Niet vaak zal een nieuw woord zo snel ingeburgerd zijn geraakt als Elchtest
(‘elandtest’) in Duitsland. Een maand of twee geleden had niemand er nog van
gehoord, en nu valt het dagelijks te horen en te lezen. Der Spiegel kopte
‘Chefredakteur im Elchtest’, de Süddeutsche Zeitung ‘Waigel übersteht Elchtest’,
en volgens de Beierse CDU-voorzitter Michael Glos zal de premier van Nedersaksen
het er de komende verkiezingen niet goed afbrengen: ‘Schröder zal tijdens de
elandtest niet overeind blijven’.
Elandtest bestaat al langer in Zweden. Het staat voor een extreme methode
waarmee autojournalisten nieuwe wagens testen op hun wegligging voor het geval
er opeens een eland oversteekt. De test werd bekend toen een nieuwe, kleinere
Mercedes er niet tegen bestand bleek en kantelde. Sindsdien heeft het woord in
Duitsland razendsnel betekenisverruiming ondergaan. Vooral in de politiek is het
inmiddels een graag gebruikte metafoor. Heel verwonderlijk is dat niet: politici zijn
altijd dolblij met simpele, korte termen voor ingewikkelde, moeilijk grijpbare
verschijnselen. Maar wat misschien wel wat verbaast, is dat juist elandtest zo kon
aanslaan. Want goede, bruikbare metaforen zijn in het algemeen heel concreet en
herkenbaar, en op dat onderdeel schiet elandtest wel iets tekort - er valt veel te
zeggen over plotseling overstekende elanden, maar niet dat de gemiddelde Duitser
het verschijnsel uit eigen ervaring zal kennen.
De populariteit van Elchtest zal uiteindelijk wel veel te maken hebben met de
schok die in Duitsland werd teweeggebracht door de kantelende Mercedes - toch
vooral bekend vanwege zijn degelijkheid.
Hoe dit ook zij: het belangrijke Duitse woordenboek van Langenscheidt heeft nu
al besloten het woord in de volgende druk op te nemen. En andere Europese
woordenboeken zullen ongetwijfeld volgen, want ook elders is elandtest gemeengoed
aan het worden.

Bron: NRC Handelsblad, 28-11-1997

‘Vervlaamsing bedreigt het Nederlands’
Het toenemend gebruik van Engelse woorden, congressen waarop alleen Engels
wordt gesproken, Harry Mulisch die openlijk beweert dat het Engels het Nederlands
zal gaan verdringen - ook in Vlaanderen maken sommigen zich ernstig zorgen over
de ‘verengelsing’ van het Nederlands. Maar Manu Ruys, oud-hoofdredacteur van
De Standaard, ziet dat niet als het echte probleem. Een veel groter gevaar voor het
Nederlands is ‘dat er een “Vlaamse” streektaal tot ontwikkeling komt die - zoals met
het Afrikaans van de Boeren en van de kleurlingen aan de Kaap is gebeurd - in de
volgende eeuw sterk gaat verschillen van de standaardtaal’.
Het begon volgens Ruys allemaal in de jaren zeventig, toen Vlaanderen binnen
België een zekere zelfstandigheid kreeg. Men ging spreken van ‘de Vlaamse
gemeenschap’, ‘de Vlaamse Raad’ en ‘het Vlaamse Parlement’. ‘Overal werd het
etiket Vlaams opgeplakt, ook waar dat niet betaamde’, aldus Ruys. ‘Daarmee gaat
de jongste tijd ook het opdringen gepaard van een “schoon Vlaams” dat zich afzet
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tegen het algemeen Nederlands.’ Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat ‘de gouverneur
van de Nationale Bank, Fons Verpaele, met premier Dehaene wedijvert in het
brabbelen van een onverstaanbaar idioom’.
Niet de verengelsing, maar deze vervlaamsing doet volgens Ruys ‘vergeten dat
wij in Europa tot de middelgrote familie van de twintig miljoen Nederlandssprekenden
behoren’.

Bron: De Standaard, 28-10-1997

Zo gezegd
‘Wat ik het ergste vind aan de hele kwestie, is dat het parlement er niets over te
zeggen heeft gehad. Onze volksvertegenwoordiging! Af en toe stelde een
parlementariër, die de zaak zelf niet eens goed snapte, een vraag aan
staatssecretaris Nuis. Die ging er vervolgens helemaal niet op in. Dát vind ik eng.’

Liesbeth Koenen over de nieuwe spelling in Intermediair, 2-10-1997

‘Epenstaartje’ of ‘EUR’?
Voor de dollar is er het $-teken, £ verwijst naar het Britse pond en f naar de
Nederlandse gulden. Maar wat gaat de euro, die tot nu toe simpelweg wordt
aangeduid met EUR, voor teken krijgen? Eind 1996 besloot de Europese Raad in
Dublin dat het een e wordt met daardoorheen twee horizontale streepjes. Het
financieel-economische tijdschrift Safe bedacht hiervoor naar analogie van het
apenstaartje (@) de aanduiding epenstaartje.
Tijdens de Eurotop in Amsterdam lagen er voor de pers enkele afdrukken van
het ‘epenstaart’-logo ter inzage, maar sindsdien is er weinig meer over vernomen.
De Europese Commissie is zowat de enige instelling die het teken - vooruitlopend
op de invoering van de de nieuwe munt - al is gaan gebruiken. Navraag door Safe
leerde dat er in Nederland nog geen bedrijf is dat voorbereidingen treft voor het
aanbrengen van het epenstaartje. Ook banken zullen op hun afschriften en dergelijke
voorlopig nog gewoon ‘EUR’ vermelden.

Bron: Safe, oktober/november 1997
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woordenboek van de poëzie
Eivol
Guus Middag
Op de radio hoorde ik iemand zeggen: ‘Afghanistan ligt bomvol landmijnen.’ Het
leek mij wel een aardige woordspeling, maar toen ik bomvol opzocht in het
woordenboek, bleek er tot mijn verrassing etymologisch in ieder geval geen grond
voor dit woordspel te zijn. Bomvol betekende niet ‘zo vol als een bom’, met als
bijbehorende suggestie ‘op het punt staande te exploderen’, zoals ik altijd gedacht
had, maar ‘tot aan het bomgat toe gevuld’, gezegd van vaten en fusten. Het bomgat
is de opening waarin na het vullen de bom (een houten schijfvormige stop) gedreven
wordt. Bomvol betekent dus wel ‘boordevol, barstensvol’, maar met bommen en
granaten heeft het niets te maken, laat staan met landmijnen.
Van het verwante woord eivol leek mij de letterlijke betekenis te zijn: ‘helemaal
vol met eieren’, gezegd van bijvoorbeeld een eiermand of -rek of -kist. Maar volgens
de woordenboeken betekent eivol net iets anders: ‘zo vol als een ei’, oftewel ‘propvol,
stampvol’. Blijkbaar gold het ei ooit als voorbeeld bij uitstek van iets heel erg gevulds.
Ik denk dat de breekbaarheid van de dunne schaal daarbij een rol zal hebben
gespeeld: iets is pas echt vol als het voortdurend door zijn omhulling heen dreigt te
breken. Vergelijk ook barstensvol. En vergelijk het Engelse full (‘zat, bezopen’) en
full as an egg (‘straalbezopen, ladderzat’): ook bij dronkenschap bestaat voortdurend
het gevaar dat een zekere inhoud zich een weg naar buiten zoekt.
In een gedicht van Gerrit Kouwenaar, te vinden in zijn bundel De tijd staat open
(1996), komt een ‘eivolle berg’ voor:
Vrienden, hoe wij die zomer daar zaten
op die eivolle berg tussen lege graven
hoe wij daar zaten bevroren in hitte
één blauwe seconde, ontvreemd voor een later
en hoe de cicaden de goden voorspraken
tienduizend vleugels alsof zij er waren
en hoe de dingen eenzelviger werden
goden en doden eischalen scherven
en hoe het nu herfst is en wij daar maar zitten
ook als wij elders in scherven liggen In een herfstig heden herinnert de dichter zich een warme zomerdag waarop hij met
vrienden een uitstapje maakte naar een berg, zo te zien ergens in het Mediterranese.
Wat zij zich van die dag vooral herinneren is één enkel moment, ‘één blauwe
seconde’: een verwijzing naar de blauwe hemel, maar ook een variant op een blauwe
maandag. En als een blauwe maandag al een omschrijving is voor ‘zeer kort’, dan
moet een blauwe seconde wel helemaal kort geduurd hebben.
Maar hoe kort ook, dat ene moment vulde zich wel met een weidse ervaring
waardoor het als het ware boven de tijd uit getild, aan de altijd maar doorgaande
tijd ‘ontvreemd’ werd, en wel ‘voor een later’: bijvoorbeeld voor nu, nu het herfst is.
De dichter en zijn vrienden mogen inmiddels in scherven liggen, in hun herinnering
kunnen zij nog steeds ongebroken op die berg zitten. Het gaat hier om een moment
waarop alle indrukken bij elkaar voor een soort mystieke sensatie zorgden, vol grote
tegenstellingen: eeuwigheid en dood, bevriezing en hitte, nieuw leven en verval,
eischalen en scherven, eivolte en leegheid - om er maar enkele te noemen. Zo'n
sensatie valt moeilijk verder te omschrijven, maar zoveel laat zich wel vaststellen:
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het ging om een wonderlijke ervaring, met zowel trekken van religieuze uittreding
(alsof de goden er waren) als van aardse ingekeerdheid (alsof alles weer zichzelf,
‘eenzelviger’ werd). Het was om zo te zeggen een bomvol moment, zich afspelend
op een ‘eivolle’ berg - en het is niet eens zo gek om daarbij te denken aan een berg
die al dan niet letterlijk op het punt van uitbarsten staat.
In werkelijkheid bevond de dichter zich niet op een vulkaan, maar op een berg
bij ‘de Oppidum d'Ensérune nabij Béziers in Zuid-Frankrijk’, samen met zijn vrienden
Bertje en Kees Nieuwenhuijzen, zoals de aantekeningen achter in de bundel melden.
Men zou de VVV aldaar kunnen bellen voor nadere informatie, maar de dichter heeft
zich zelf ook al eens in een interview uitgelaten over de omstandigheden ter plekke:
‘Het is een nederzetting van zo'n beschaving of drie, vier, vanaf de Iberiërs tot de
Grieken, de Etrusken en de Romeinen. Ze hebben het uitgegraven. In de oudste
graven, die van de Etrusken, die van een eeuwtje of zes, zeven voor Christus zijn,
hebben ze eieren gevonden. Kennelijk werden die meegegeven als een soort
grafgave. Maar tegelijkertijd zijn eieren ook een vruchtbaarheidssymbool. Dat is dus
die eivolle berg (...)’
Met deze uitleg krijgen niet alleen de eieren en de eischalen, maar ook de lege
graven, de goden, de doden en de scherven uit het gedicht meer achtergrond. In
het woordenboek van de poëzie kan nu achter het lemma eivol genoteerd worden:
‘veel eieren bevattende, gezegd van bijvoorbeeld bergen, in het bijzonder die bij de
Oppidum d'Ensérune nabij Béziers in Zuid-Frankrijk’. Maar als tweede betekenis
zal daaraan toch ook de gebruikelijke omschrijving moeten worden toegevoegd. De
eivolle Enséruunse berg is 1) vol van eieren, zoals we nu weten, maar ook 2) zo
vol als een ei met allerlei andere voorwerpen: ‘eivol aan beschaving en lief en leed,
aan schedels, aan potten met as van mensen’, aldus Kouwenaar in hetzelfde
interview.
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InZicht
Nico Groen & Erik Viskil
InZicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent niet dat
de redactie ze aanbeveelt.
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!
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

● Etymologisch woordenboek
De eerste druk van het Etymologisch woordenboek van Van Dale verscheen in 1989
en werd verzorgd door dr. P.A.F, van Veen, met hulp van drs. Nicoline van der Sijs.
De tweede druk verscheen onlangs en werd, als gevolg van het overlijden van Van
Veen in 1996, door Van der Sijs alleen voltooid.
De nieuwe editie van het Etymologisch woordenboek onderscheidt zich op een
aantal punten van de vorige. Alle woorden (ruim 30.000) zijn nu van een datering
voorzien, en van elk trefwoord wordt aangegeven of het wel of niet een erfwoord is.
Er zijn meer dan 4000 nieuwe trefwoorden opgenomen en er is meer aandacht
besteed aan de herkomst van uitdrukkingen. Bovendien is de nieuwe spelling
consequent toegepast. Ten slotte kreeg het boek behalve een ander uiterlijk ook
een nieuwe, uitgebreide en zeer lezenswaardige inleiding, waarin veel verrassende
vondsten zijn opgenomen, zoals een tabel waarin wordt aangegeven hoeveel
woorden in welke eeuw aan onze woordenschat zijn toegevoegd.
Het Etymologisch woordenboek (1066 pagina's) wordt uitgegeven door
Van Dale Lexicografie en kost f 135,-.
ISBN 90 6648 312 1

● Taalspelletje
Taaltris is een spannend en leerzaam computerspel voor iedereen die zijn
vaardigheden in het ontleden van zinnen en het benoemen van woorden wil
verbeteren. Gerard Kempen en Peter Diesveld hebben het zo ontworpen dat de
speler uitsluitend zijn pijltjestoetsen hoeft te gebruiken. Onder aan het beeldscherm
staat een in stukjes geknipte zin met daarboven een aanduiding van een
grammaticale categorie; van de speler wordt verlangd dat hij het woord uitkiest
waarop de aanduiding van toepassing is. Een makkelijk spelletje? Niet voor iemand
die tot het hoogste niveau doorgaat. Die moet weten wat een voorzetselvoorwerp
is, welk woord een wederkerend werkwoord is en hoe hij een nevenschikkend
voegwoord herkent. Het spel bevat honderden voorgeprogrammeerde zinnen en
biedt de mogelijkheid nieuwe zinnen toe te voegen. Het kan gespeeld worden op
een pc met een 80468 processor en minimaal 4 Mb intern geheugen.
Taaltris wordt uitgegeven door A.W. Bruna en kost f 39,90.
ISBN 90 229 3991 X

Onze Taal. Jaargang 67

● Praktische retorica
Het winnende woord van Marjon Spolders begint met een dialoogje tussen een
terrasliefhebber en zijn maatje; de eerste probeert de laatste ervan te overtuigen
dat ze beter kunnen opstappen. Pas het argument en direct hebben we nog een
parkeerbon blijkt succes te hebben. ‘Waarom overtuigt dit argument wel?’, vraagt
Spolders.
Spolders wil met haar boek duidelijk maken dat retorische inzichten, die letterlijk
nog ouder zijn dan de weg naar Rome, nog steeds goed gebruikt kunnen worden
om discussies te winnen. Om het de lezer gemakkelijk te maken, heeft ze veel
termen uit het vocabulaire van de klassieke retorica vervangen door alledaagse
Nederlandse terminologie.
Het winnende woord. Succesvol argumenteren wordt uitgegeven door
Bert Bakker en kost f 24,90.
ISBN 90 351 1946 0

● Praten over karakters
Hoe spreken mensen over mensen? Welke eigenschappen kennen ze elkaar toe?
Hoe beschrijven ze elkaar zo positief - of negatief - mogelijk? Dit soort vragen is te
beantwoorden met het pas verschenen Idioticon van de persoonlijkheid van de
Groningse psychologen Mien Doddema-Winsemius en Boele de Raad. Het bevat,
volgens de auteurs, álle uitdrukkingen waarmee karakteristieke eigenschappen van
mensen kunnen worden beschreven. ‘Alle’ is misschien wat overdreven, maar het
is een feit dat de schrijvers gebruik hebben gemaakt van de omvangrijke
woordbestanden van het Centrum voor Lexicale Informatie in Nijmegen. Centraal
in het boek staat een ‘periodiek systeem van persoonlijkheidseigenschappen’ waarin
termen voor eigenschappen in vijf hoofdcategorieën zijn ondergebracht. Het boek
is erop gericht de lezer meer inzicht te verschaffen in de verschillende manieren
om mensen te typeren.

Idioticon van de persoonlijkheid. Het karakteristieke vocabulaire van het
spreken over mensen wordt uitgegeven door Uitgeverij Nieuwezijds en
kost f 34,50.
ISBN 90 5712 019 4

● Praten over eten
De Academie voor de Streekgebonden Gastronomie in Vlaanderen heeft een
woordenboekje van Frans-Nederlandse keukenterminologie gemaakt. Het bevat de
Franse benamingen van ruim 700 handelingen en bewerkingen in de keuken, die
allemaal van een Nederlands equivalent zijn voorzien. Het woordenboekje is uiteraard
een handig instrument voor professionele koks, maar biedt ook veel lezenswaardigs
voor culinair of taalkundig geïnteresseerden.
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Keukenterminologie (deel I). Frans-Nederlands lexicon kost Bfr. 360 (in
België) en Bfr. 500 (in andere landen). Bestellingen kunnen worden gericht
aan M. Verhaeghe, Stasegemdorp 48, 8530 Harelbeke, België. Telefoon
(0032)(0)56 - 21 61 85.

● Kantoortaal
Een van de meest spraakmakende rubrieken in de Volkskrant van de afgelopen
jaren was ‘Op het werk’, waarin werknemers berichtten over eigenaardigheden op
hun werk, en dan met name taaleigenaardigheden. In Kantoortaal van
Volkskrant-journalisten Wim de Jong en Henrico Prins is het meest bijzondere
taalgebruik van werknemers bijeengebracht waarover in deze rubriek werd bericht.
Het boekje telt elf hoofdstukken, waarin onder meer wordt ingegaan op het
taalgebruik van ambtenaren, op kantoortaal als uiting van minder fraaie persoonlijke
drijfveren, op de bot-
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sing tussen ‘digibeten’ en ‘digifielen’, en op de populariteit van verhaspelde
uitdrukkingen. Het boek wordt afgesloten met een woordenlijst. De conclusie die de
auteurs trekken: nergens wordt met zo weinig ontzag met taal omgegaan als op de
Nederlandse werkvloer.

Kantoortaal. Zakwoordenboek voor op het werk wordt uitgegeven door
Bert Bakker en kost f 19,90.
ISBN 90 351 1947 9

● Schrijftips
De eindeloze stroom boekjes over schrijven is recentelijk uitgebreid met Leesbaar
schrijven voor iedereen. Ook in dit boek wordt weer een aantal bekende
schrijfadviezen gegeven, zoals de raad om moeilijke woorden en lange zinnen te
vermijden en voorzichtig te zijn met de lijdende vorm en met ambigu taalgebruik.
De auteur, Peter van der Horst, schreef eerder enkele bekende taaladviesboeken,
waaronder de Redactiewijzer, de Stijlwijzer en de interpunctiebijbel Alles over
leestekens.

Leesbaar schrijven voor iedereen wordt uitgegeven door Sdu Uitgevers
en kost f 19,90.
ISBN 90 75566 52 2

● Register onze taal
Op de weblocatie van Onze Taal is een gratis trefwoordenregister te vinden van de
jaren 1980-1996. Twee actieve leden van het genootschap, Jac Aarts en Ben
Beenen, maakten een nog verder uitgewerkt register in WP 5.1. In deze databank
vindt u de beknopte registergegevens over de jaren 1985-1994 en bovendien
uitgebreide gegevens over alle artikelen vanaf 1995. In dit eenvoudig hanteerbare
databankprogramma vindt u ook auteurs- en titelgegevens, korte samenvattingen
van de inhoud, overzichten per nummer, enz. De software is bij de prijs inbegrepen.
U kunt dit elektronisch register bestellen door f 10,- over te maken op giro 39 76
124 van J.J.C.T. Aarts te Arnhem onder vermelding van ‘databank OT’. U krijgt bij
de diskette een eenvoudige maar praktische installatiehandleiding. Desgewenst is
verzending via Internet ook mogelijk. Stuurt u dan eerst een e-mail naar
Jac.Aarts@inter.NL.net.
Na ontvangst van uw betaling wordt de databank gezonden naar het adres dat
op de overschrijvingskaart is vermeld. Bij overmaking via girotel wordt u verzocht
uw adres te vermelden. Dit geldt ook voor ben die in België wonen maar een
Nederlandse girorekening hebben.

Uit de jaargangen
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WALGELIJK LEKKER - Ons lid, de Heer W.E. Nieuwenhuis, is het er niet mee
eens, dat wij deze uitdrukking blijkbaar beschouwen als niet strekkende tot
verrijking van onze taal. ‘... het is een plastische uitdrukking, die vooral door
studenten wordt gebezigd. Walgelijk lekker is iets, dat zóó lekker is, dat het
lekkere tot de uiterste verfijning is gebracht, zoodat men, zich bewust van dit
grenzenlooze raffinement, een gevoel van weerzin voelt opkomen tegen deze
tè verre en tè consequente verfijning. Vandaar het “walgelijke”. Het is zóó
lekker (z i n t u i g e l i j k e gewaarwording) dat ik g e e s t e l i j k begin te wàlgen
van dit zoo ongebreidelde overgeven aan zinsgenot.
U ziet, de gewraakte uitdrukking verrijkt eerder de taal, dan haar te bederven!’
Wij danken ons lid voor zijn toelichting. Wij zijn er niet zeker van, dat alle
onze leden een open oog zullen hebben voor de verrijking, welke de taal door
de uitdrukking in kwestie is te beurt gevallen. Dat halve biefstukje en die
onschuldige doppertjes (uit het blik, het is nog te vroeg in den tijd!), die in
staat zijn geweest een paar jongedames er toe te brengen zich ‘ongebreideld
over te geven aan zinsgenot’!
Onze Taal, april 1938, blz. 28
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Ruggespraak

Docent redt leven kind uit Heeg na inslikken toverbal

De Telegraaf
Gediplomeerd KAPSTER, komt aan huis, ook permanent. Na 17.00 u.

advertentie in De Echo
Stamppot van de week
Stamppot andijvie per persoon........... 6.95 bij aankoop van 2 personen
gratis kiprookworst
advertentie in Roder Journaal
Woerden en Zegveld pre- en postanale begeleiding
(in groepen en individueel) zwangerschapscursus start bij 26-28
weken zwangerschapsduur

De Vierstroomkrant
Vogelvereniging Vogelvreugd Noordwolde e.o. organiseert op donderdag
25 september een lezing tafelkeuring. (...) Vogels van leden zullen samen
met de aanwezigen door de deskundige keurmeesters worden gekeurd
op kleur, formaat, houding, bevedering en conditie en verborgen gebreken.

Vledder Nieuws
Leegloop bedreigt vereniging behoud Ijsselmeer
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NRC Handelsblad
Astmapatiënten die een hoge dosis ontstekingsremmers combineren met
het inhaleren van een middel dat op basis van de stof formoterol de
luchtwegen verwijdert, hebben aanmerkelijk minder vaak last van
astma-aanvallen.

Brabants Dagblad
Buxtehude en Bach zingen bij het Cantatekoor

De Bennekomse Post
Gevraagd: vrijwilliger/TROUBLE SHOUTER voor al onze elektrische
apparatuur, zoals fax, printer, computers etc.

advertentie in Straatnieuws Utrecht
Doden wisselen van kerkhof vanwege lawaai
de Volkskrant
Het zijn meestal korte mededelingen van huishoudelijke aard die de
boventoon voeren in het openbare telefoonverkeer. (Foto ANP)

Utrechts Nieuwsblad
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Hoeveel nieuwe woorden staan er dagelijks in de krant?
Frank Jansen
Per dag worden er zo'n 60 nieuwe woorden bedacht, schreef Frank
Jansen vorig jaar in Onze Taal. Joop van der Horst sloeg aan het
tellen, maar kwam niet verder dan één nieuw woord per dag. Vanwaar
dat verschil? Jansen licht zijn schatting toe, en ontdekt al doende
dat die zelfs nog wat aan de krappe kant is.
Een jaar geleden, in het januarinummer van Onze Taal, schatte ik voor de vuist weg
dat er per dag 60 nieuwe woorden in de Nederlandse standaardtaal ‘bij komen’. Die
schatting was gebaseerd op een indruk op grond van een paar jaar kranten navlooien
op nieuwe woorden. Ik bedoelde er nadrukkelijk alle nieuwe woordvormen mee,
niet alleen de woorden dus die de moeite van het documenteren waard zijn, maar
ook de eendagsvliegen. Joop van der Horst komt in een artikel in de onlangs
verschenen Taalalmanak tot een schatting die drastisch benedenwaarts is bijgesteld.
Hij meent dat er per dag iets meer dan één woord bij komt. Van der Horst geeft
precies aan hoe hij tot deze schatting gekomen is: hij vergelijkt twee opeenvolgende
drukken van een woordenboek. Eerst berekent hij hoeveel nieuwe woorden in die
nieuwe druk staan, vervolgens hoeveel dagen er tussen de twee drukken verstreken,
en ten slotte deelt hij het aantal nieuwe woorden door het aantal dagen. Van der
Horst geeft hiermee dus antwoord op de vraag ‘Hoeveel nieuwe woorden die de
tand des tijds doorstaan, komen er per dag bij?’

● Heidens karwei
Daarbij laat Van der Horst het overigens niet. Hij keek ook hoeveel nieuwe woorden
in één krant, NRC Handelsblad van 23 juli 1997, voorkwamen. Hij telde er 34 en
voegt daar ruimhartig aan toe dat je op grond van meer materiaal, bijvoorbeeld
andere kranten, gemakkelijk tot zo'n 60 nieuwe woorden zult kunnen komen.
Hierbij zouden we het kunnen laten, maar er moeten creatievere manieren zijn
om met een misverstand om te gaan. Daarom heb ik de nieuwe woorden in kranten
eens wat nader onderzocht.
De vraag ‘Hoeveel nieuwe woorden per dag?’ is van dezelfde soort als ‘Hoeveel
gedachten heeft de mens per dag?’, en is dus ten enenmale ononderzoekbaar. We
kunnen de vraag wel herformuleren tot: ‘Hoeveel nieuwe woorden treffen we per
dag in de geschreven Nederlandse standaardtaal aan?’ Dan is het een vraag
geworden van het type ‘Hoeveel vriendinnen had president Kennedy?’: je kunt ermee
aan de slag; het zal een heidens karwei zijn om het uit te zoeken en je vraagt je af
waarom iemand het wil weten, maar het is mogelijk om erachter te komen.
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Illustratie: Frank Dam

We moeten nog wel nauwkeuriger definiëren wat we als een ‘nieuw woord’
beschouwen: een reeks lettertekens tussen spaties of leestekens die
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niet in de grote Van Dale (1995) of het Groene Boekje (1995) staat. Door deze
voorwaarde viel overigens het interessantste woord dat ik in mijn onderzoekje
aantrof, buiten de boot. Een bewakingsambtenaar in een winkel merkt in het
Algemeen Dagblad van 14 november 1997 op: ‘Je kunt veel (diefstallen, FJ)
voorkomen door te flitsen, laten merken dat je de (verdachte, FJ) klant ziet.’ De
woordvorm flitsen staat wel in het woordenboek, maar deze betekenis niet.
In de tweede plaats mochten de woordvormen geen eigennaam zijn. Deze
voorwaarde was nodig om alle namen van huurmoordenaars en hasjhandelaars
buiten beschouwing te kunnen laten. Het verschil tussen een ‘gewoon’ woord en
een naam lijkt overigens duidelijker dan het is. Soms zorgt een politieke ontwikkeling
ervoor dat een naam een ‘gewoon’ woord wordt. De Bejaardenpartij was eerst een
eigennaam, maar toen deze partij uiteenviel, werden de brokstukken met een gewoon
woord aangeduid: de bejaardenpartijen.

● Streepjes
Ik heb het eerste katern (met het algemene nieuws dus) van NRC Handelsblad van
14 november 1997 op nieuwe woorden doorgenomen en kom tot maar liefst 84
nieuwe woorden. Het verschil met de 34 van Van der Horst is nogal groot. Hoe kan
dat? Een nauwkeuriger beschouwing van Van der Horsts woorden wijst uit dat het
bijna allemaal samenstellingen zonder streepje zijn. De enige met een streepje zijn
mode-imperium en kind-soldaat. In beide gevallen hebben de streepjes een
welomschreven functie. Bij mode-imperium steekt het streepje een stokje voor de
neiging van de lezer om de e en de i samen te lezen als ei. In kind-soldaat geeft
het streepje aan dat de samenstelling ‘copulatief’ is: het woord slaat op iemand die
zowel kind als soldaat is.
Zulke welgemotiveerde-streepjessamenstellingen vormen de minderheid in mijn
lijstje. Daar krioelt het van de streepjessamenstellingen waarin het streepje geen
duidelijke functie vervult (bijv. rijst-zaak, reli-zapper, jazz-timing), alsof de schrijver
het zijn lezers gemakkelijker heeft willen maken om zijn gelegenheidswoord te
doorgronden. Nog veel vaker komen samenstellingen voor met een letterwoord als
eerste lid: D66-fractieleider, HMG-directie, SRV-bende, EU-minister, enz. In de NRC
van 14 november spannen de woorden met VN- de kroon: VN-ambassadeur, -chef,
-commissie, -contributie, -gebouw, -inspecteur, -resolutie, -tribunaal. Hoewel
dergelijke woorden met een naam beginnen, zou het onjuist zijn om ook het hele
woord als naam te beschouwen. Vestdijk is een naam, maar dat betekent niet dat
we Vestdijk-lezer eveneens als naam moeten beschouwen. Ten slotte trof ik nog
enkele andere soorten samenstellingen met een leesteken aan:
goede-in-het-algemeen, Nederlands-Surinaams, Turks/Koerdische en het enigszins
bizarre zuid-zuidrelatie en ad-hocgezelschap. Ik heb al die samenstellingen als
nieuwe woorden meegeteld en alleen een uitzondering gemaakt voor woorden die
met een getal beginnen, zoals 26-jarige, alleen al omdat ik niet wist waar ik die in
het woordenboek zou kunnen vinden. En zo moest ook een geheide kanshebber
op een plaats in het woordenboek als 06-nummer afgevoerd worden.
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Kees Prins in de Jiskefet-serie ‘De skybox’. De wereld van de skyboxen leverde de volgende
nieuwe woorden op: box-butler, unit-eigenaar, verwenunit, vip-box en vip-boxhouder.

Het spreekt vanzelf dat bijna alle genoemde samenstellingen geen enkele kans
maken om in een woordenboek te worden opgenomen. Misschien geldt dat niet
voor reli-zapper ‘persoon die kortstondig en oppervlakkig aanhanger is van diverse
religies’ en tripletherapie ‘geneeskundige behandeling die bestaat uit drie
verschillende kuren’.

● Nieuws
Een korte blik op de lijst met nieuwe woorden in de NRC maakt nog iets anders
duidelijk. De meeste woorden komen de taal binnen in het kielzog van een nieuwsfeit.
Op de 14de november was het belangrijkste nieuws de oplopende spanning tussen
de VS en Irak. Deze leverde 15 nieuwe woorden op. Een iets minder belangrijk
nieuwsfeit betrof een nieuwe poging van betaalde voetballers om de kas te spekken,
wat branche-exclusiviteit, mediacontract, segmentsponsoring, sponsorpot, STER-blok
en WK-wedstrijd opleverde. De meeste nieuwsonderwerpen zijn met één, hooguit
twee woorden veel minder vruchtbaar. Als in één katern ongeveer 35 wat langere
artikelen staan, kom je zo mooi in de buurt van die 84 nieuwe woorden.
Moet ik mijn wilde schatting van 60 dus maar ophogen tot meer dan 80? Dat zou
onterecht zijn. Die nieuwe woorden werden immers niet allemaal op de veertiende
november voor het eerst gebruikt. Sommige waren al in omloop vanaf het moment
dat het onderwerp de aandacht begon te trekken. Dat betekent dat het
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aantal nieuwe woorden gedeeld moet worden door het aantal dagen waarop het
onderwerp in het nieuws was. Hoe lang dat gemiddeld is, weet ik eerlijk gezegd
niet. Ik heb er ook geen literatuur over kunnen vinden. Alweer baseer ik me op mijn
ervaring als krantenlezer. Er zijn enkele onderwerpen die voortdurend terugkomen
(Irak, asielzoekers, Bolkestein); daartegenover staan de honderden kleine
onderwerpjes die de krant maar één keer halen. En daartussenin zitten bijvoorbeeld
de berichten over geweldscriminaliteit, waarvoor zo'n drie dagen belangstelling
bestaat. Nu is het heel wel mogelijk dat de onderwerpen die de meeste nieuwe
woorden opleveren, ook de onderwerpen zijn die het langst, of met de grootste
frequentie, in het nieuws zijn, maar dat heb ik nog niet onderzocht. Maar goed, laten
we aannemen dat elk nieuwsonderwerp gemiddeld drie dagen in het nieuws is. Dan
delen we die 84 door 3 en komen we uit op 28 nieuwe woorden per dag.

● Overige kranten
Maar deze 28 komen allemaal uit één katern van de NRC. Hoe zit het met de andere
landelijke kranten? Om die vraag te beantwoorden heb ik ook de nieuwe woorden
in het eerste katern van Het Parool, het Algemeen Dagblad en De Telegraaf van
diezelfde dag genoteerd.
Laten we beginnen met De Telegraaf, waarin ik 104 nieuwe woorden aantrof.
Voor een deel ging het om dezelfde nieuwe woorden als die van de NRC. Ook hier
vinden we de D66- fractieleider en de VN-inspecteur. Maar het merendeel van de
woorden (meer dan 75%) in De Telegraaf slaat op totaal andere zaken in de
werkelijkheid. Ik noem enkele voorbeelden: afscheidsgrap, Arbo-kritiek, bewust-coma,
ex-veteranendienstplichtige, letselschadeadvocaat, St. Maarten-cadeau,
zelfhelpboek, en als mogelijke blijvertjes losstraat ‘deel van de weg waarop
vrachtauto's kunnen laden en lossen’ en vlammenmelder ‘soort automatische
brandmelder’. De oorzaak van deze geringe overlap is simpelweg dat De Telegraaf
heel andere onderwerpen nieuwswaardig vindt dan de NRC.
Geen wonder, zult u zeggen: deze twee kranten lopen heel duidelijk uiteen wat
hun doelgroep betreft.
Daarom is het interessant om te kijken naar kranten die het midden houden tussen
deze twee uitersten: het Algemeen Dagblad en Het Parool. In beide kranten zijn
weer veel nieuwe woorden te vinden: in het AD 70, in Het Parool 111. Ook hier
draven de VN-wapeninspecteurs weer op, maar ook nu is de overlap met de vorige
kranten verder relatief gering. Zo heeft het AD een artikel over de wereld van de
‘skyboxen’, dat de volgende nieuwe woorden oplevert: boxbutler, unit-eigenaar,
verwenunit, vipbox en vip-boxhouder. En het onderwerp ‘homoseksueel ouderschap’
levert bijvoorbeeld op: hetero-stel, heterosamenleving en homonest. Als mogelijke
blijvertjes noteerde ik in het voorbijgaan elandtest ‘automanoeuvre waarbij men
zonder te remmen eerst scherp naar links en dan naar rechts stuurt’ en lijkenhond
•
Heel veel nieuwe woorden blijken te bestaan uit samenstellingen
van een letterwoord en een gewoon woord, verbonden door een
streepje.
•
‘politiehond die getraind is in het opsporen van menselijke overblijfselen’.
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Voor Het Parool geldt hetzelfde. Ook bij deze krant komt het overgrote deel van
de nieuwe woorden voort uit een andere nieuwskeuze. Een column van Felix
Rottenberg levert zwaan-kleef-aan-dynamiek en transdisciplinair op. In de rest van
het katern zijn curiosa te vinden als Aziatischeconomisch, ex-B-verpleegkundige
en A2000-partner. Graag ontruk ik hierbij twee mogelijke blijvertjes aan de
vergetelheid: thuisservice als opwaarderende term voor ‘de fiscaal belaste
werkstersbranche’, en herhalingsdader, een prachtige vernederlandsing van
‘recidivist’.

● Houdbaarheid
De conclusies. In de eerste plaats blijken heel veel nieuwe woorden te bestaan uit
samenstellingen van een letterwoord en een gewoon woord, verbonden door een
streepje. Ze zijn zelfs zo frequent dat je ze gemakkelijk over het hoofd ziet. Toen ik
mijn materiaal voor de tweede keer doornam, viste ik er nog een paar uit. Het is ook
niet zo moeilijk te begrijpen waarom dit type samenstellingen zo populair is. Ze
combineren immers het beste van namen en woorden. Neem A2000-partner: het
gewone woord partner beschrijft en haakt aan bij de algemene kennis van de lezer,
maar is te algemeen om in het bericht waarin het voorkomt nauwkeurig te kunnen
verwijzen. Het stukje A2000, dat de naam van een bedrijf noemt, neemt deze laatste
taak voor zijn rekening. Tezamen vormen ze een geschikte manier om naar een
heel specifieke zaak te verwijzen.
In de tweede plaats zijn de meeste nieuwe woorden bijproducten van het nieuws.
Nu zijn de kranten het er - gelukkig - maar voor een klein deel met elkaar over eens
wat nieuws is. Daardoor kan de voorraad nieuwe woorden per krant zo sterk
uiteenlopen. Aan de andere kant is het verschil in keuze uit de voorraad kleine
nieuwtjes ook een belangrijke oorzaak van het snelle verdwijnen van nieuwe
woorden. Omdat andere kranten het nieuws niet ‘oppikken’, komen ze meestal maar
in één berichtje van één krant voor.
En ten slotte, wat is nu het aantal nieuwe woorden per dag? Het zal duidelijk zijn
dat die schatting - juist door de onderwerpgebondenheid van de nieuwe woorden
en de diversiteit van het nieuws - er niet eenvoudiger op geworden is. Met behoud
van alle slagen om de arm, die ik hier niet zal herhalen, kom ik voor de eerste
katernen van de vijf genoemde bladen al op 3/4 (voor de overlap) × 1/3 (voor de
houdbaarheid van het nieuws in dagen) × (84 + 70 + 104 + 111) = 92 nieuwe
woorden. Met mederekening van de andere katernen en alle andere bladen zal het
aantal zeker naar de 200 lopen. In ieder geval kan het aantal nooit kleiner zijn dan
60.
Joop van der Horst, ‘Ik mankeer niets’. In: Taalalmanak. Samenstelling
Peter Burger en Jaap de jong. Den Haag, Sdu/Standaard, 1997, p.
205-208.
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Reacties
■ Maliebaan
P. Will - oud-docent Nederlands, Ameide
Riemer Reinsma bespreekt in het septembernummer van Onze Taal de straatnaam
Maliebaan. Hij zet onder meer uiteen dat malie naar een soort golfspel verwijst, en
noemt als synoniem palimalie. Daaraan kan ik nog een variant toevoegen. Stede
Ameide, dat ooit stadsrechten heeft verkregen ten tijde van Floris V, en thans niet
meer is dan een mooi dorp op de grens van de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden, is een Paramasiebaan rijk. Het is nog altijd een lange, rechte weg,
gelegen buiten de kern, waar ooit ‘gepalemalied’ werd.
De term palimalie is kennelijk verfomfaaid tot paramasie, maar een verklaring
voor die verbastering heb ik niet bij de hand. Tot slot is het wel aardig op te merken
dat in de volksmond die verbastering nog verder gaat: elke dorpsgenoot heeft het
over de Pollie.

■ Decimaalteken
Bob H. Vos - Vaassen
In het decembernummer van Onze Taal pleit H.R. de Vries voor invoering van de
punt in plaats van de komma als decimaalteken. Ik heb geen principiële bezwaren
tegen een dergelijke verandering. De argumentatie van de heer De Vries is echter
zwak. Zo geeft mijn onder Windows 95 draaiende Excel-programma standaard de
komma als decimaalteken. Ik neem aan dat deze - als ik daar behoefte aan zou
hebben - wel in een punt te veranderen is, maar de standaardinstelling is de komma.
Belangrijker is echter dat de wereld uit meer landen bestaat dan Nederland
enerzijds en de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk anderzijds. Voorzover
mij bekend wordt in vrijwel alle andere landen - en zeker binnen de EU - overal de
komma als decimaalteken gebruikt.

■ Decimaalteken [2]
Ing. Hermann A.O. Wilms - Vorst-Brussel, België
H.R. de Vries legt de vinger duidelijk op een zere taalplek als hij het heeft over de
opmars van de punt als decimaalteken in het cijferwerk van getallen, een opmars
die door de sterk op het Engels geënte computertaal dik geruggensteund wordt, in
het nadeel van de komma.
Wat echter niet uit de verf komt, is de vraag wie dat decimaalteken - komma of
punt - ooit heeft ‘uitgevonden’. Antwoord: de ISO (International Standards
Organization), opgericht in 1947, gevestigd in Genève en belast met het op
internationaal vlak vastleggen van specificaties en meetmethoden voor allerlei
technische, fysische en geografische grootheden en daarbij horende eenheden,
inclusief hun symbolen en schrijfwijzen. ISO-normen zijn het resultaat van een
hechte internationale samenwerking en worden door een grote meerderheid van
landen wereldwijd onderschreven en toepasbaar gesteld. Het fameuze
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decimaalteken, onderwerp van De Vries' artikel, heeft ISO in de jaren vijftig al als
volgt bepaald:

§ 3.3.2: the decimal sign is a comma on the line. If the magnitude of the
number is less than unity, the decimal sign should be preceeded by a
zero.
Duidelijk. Als je met een alcoholgehalte van meer dan 0,5 promille achter het stuur
zit, dan ben je strafbaar. Niet als het gaat om .5 of 0.5 promille, puur naar de letter
van de wet althans...
Maar de aansluitende voetnoot is de Angelsaksische adder onder het ISO-gras:

Note 17: in documents in the English language, a dot (een punt) is often
used instead of a comma. If a dot is used, it should be used on the line.
In accordance with an ISO Council decision, the decimal sign is a comma
in ISO documents.
Zoals ook blijkt uit deze tekst was de invloed van de Angelsaksische landen bij die
ISO-beslissingen destijds al groot; inmiddels is die invloed door de evolutie van de
computertechniek alleen nog maar groter geworden.
In verband met de leesbaarheid van lange getallen vermeldt De Vries verder het
gebruik van punten voor duizendtallen (in de V.S. en Groot-Brittannië zijn dat
komma's en in Zwitserland zelfs afbreektekens). Maar ook op dit punt is de
ISO-spelling anders:

§ 3.3.1: to facilitate the reading of numbers with many digits, these may
be separated into suitable groups, preferably of three, counting from the
decimal sign towards the left and the right; the groups should be separated
by a small space, and never by a comma or a point, nor by other means.
Let wel: die norm werd vastgesteld toen er van tekstverwerkers en computers nog
geen sprake was: in het tijdperk van de schrijfmachine was er een halve spatie
beschikbaar.
Men moet wel beseffen dat deze regel geldt voor getallen, voor cijfers die een
mathematische waarde hebben (bijv. π = 3,141 592 654, een begroting van NLG
244 750 000). Daar zijn Europees-continentale punten of Angelsaksische komma's
niet volgens het ‘groene ISO-boekje’, en in feite uit den boze. De punt zou namelijk
verwarring kunnen wekken: die is volgens dezelfde norm een wiskundig
vermenigvuldigingsteken.
Nummers zijn getallen die geen wiskundige waarde hebben. Om de leesbaarheid
van lange nummers (van bankrekeningen e.d.) gemakkelijk te houden, is het prima
om wél punten te plaatsen om de drie of vier cijfers, en geen spaties.

■ Decimaalteken [3]
Ir. M.G. Herz - Eindhoven
H.R. de Vries wijst in zijn pleidooi voor de punt als decimaalteken onder meer op
het spraakgebruik: ‘twee punt zeven graden onder nul’, ‘één punt zeven miljard’,
enz. Erg overtuigend is dat niet, want we hebben het toch ook over ‘zoveel cijfers
achter de komma’ of over ‘nul komma nul’?
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■ Hanenwaken
Thomas Vos - Almelo
Naar aanleiding van het artikel van Louis Roth over het woord hanenwaken (Onze
Taal oktober 1997) noemt S.H. Kielliger in het decembernummer het synoniem
koewaake. Ik kan er daar nog een aan toevoegen. In de jaren twintig moest
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ik als jongetje van een jaar of tien bij verjaardagsvisites ‘veur dat 't volk kwam’ naar
bed. De deur van de bedstee werd dan op een kier gezet, zodat ik de gesprekken
kon volgen. Zo tegen een uur of elf, als het borreltje op tafel kwam, werd het pas
echt interessant. Ik moest vechten tegen de slaap. Mijn pleegmoeder, die me door
en door kende, zei daarom bij het naar de bedstee brengen: ‘Gauw goan sloapen
eur en niet luigen te kraenenwaken!’

■ Spinde
Sandra Haller - Leiderdorp
Hans Heestermans behandelt in het decembernummer het vergeten woord spinde.
Misschien is het woord in Nederland inderdaad verdwenen (ik kan dat niet
beoordelen), maar het leeft nog voort bij onze Duitstalige buren. In het Nederlands
etymologisch woordenboek van Jan de Vries lezen we dat het woord overgebracht
werd naar de Brandenburgse Mark en zich van daaruit als kazernewoord naar
Pommeren en Mecklenburg verbreidde. In Zwitserland wordt het nog vaak gebruikt
(der of das Spind). Het is het kastje dat in de kazerne boven het bed hangt voor de
persoonlijke zaken.

■ Spinde [2]
Bart Mesotten - Overijse, België
Het vergeten woord spinde (Onze Taal december) bestond ook in mijn dialect, het
Diepenbeeks. Ook nu nog kennen de mensen het woord, ofschoon de zaak zelf
misschien niet meer zo vaak voorkomt. Maar het was geen provisiekast, en ook
geen koele kelder. In Diepenbeek was (is) een spinde een gelijkvloers vertrek naast
de woonkamer. Op sommige plaatsen lag dat vertrekje twee of drie treden lager.
Het was er altijd koel en fris. In de spinde werd de boter gemaakt. Er stond ook een
toestel, een nogal zware machine, om de room af te scheiden van de melk. In de
spin(de) werd ook gekarnd en men bewaarde er de zelfgemaakte boter en kaas,
en allicht ook andere bederfelijke waren. In het Diepenbeeks bestaat het woord
enkel uit de eerste lettergreep: spin. Het wordt uitgesproken als [speng].

■ Speculaas
H.P. Winkelman - Hoogeveen
De Taaladviesdienst verwijst in het decembernummer van Onze Taal voor de
herkomst van speculaas wel naar de Latijnse woorden speculare (‘bespieden’) en
speculatio (‘bespiegeling’), maar niet naar speculum (‘spiegel’), meervoud specula.
Toch heeft dat woord mijns inziens goede papieren. Immers, speculaas werd vanouds
voorgevormd op houten speculaasplanken, waarin de figuren in spiegelbeeld (dus
in specula) waren uitgesneden. Het lag dus voor de hand de producten van deze
specula speculazen of speculaasjes te noemen.
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■ Verkoopbrief
Dr. A.A. de Boer - Bergen NH
In Onze Taal van december 1997 beschrijft prof. Gillaerts de wetenschappelijke
grondslagen van een goede verkoopbrief: de AIDA-formule, de professionele vondst
om een essentieel deel van de boodschap nog eens te herhalen in wat op het eerste
gezicht een PS lijkt (uit onderzoek blijkt immers dat brieven van achteren naar voren
worden gelezen!) en het dialoogkarakter volgens de theorie van Vögele.
Toch blijkt het systeem in de praktijk niet altijd te werken. Ik heb bij een groot
plaatselijk bedrijf gevraagd naar fluisterende hakselaars, maar men had daar nooit
van gehoord. Wat bleek? De brief van Bosch (of zo u wilt: van Paulus de
Boschkabouter) was wel aangekomen, maar per abuis doorgestuurd naar het
kleinzoontje van de bedrijfsleider.

■ Timponiemen
Ron Schiffelers en Harry Vaatstra - Stockholm, Zweden
Het artikeltje over timponiemen (woorden waarvan een buitenlands equivalent met
dezelfde letters bestaat) in het decembernummer heeft er in ieder geval voor gezorgd
dat wij ons niet verveeld hebben tijdens de kerstdagen. Voor ons beiden
(Nederlanders, die al jaren in Zweden wonen) was het logisch om op zoek te gaan
naar Zweeds-Nederlandse timponiemen. Vooraf zouden we gegokt hebben op zeker
een honderdtal (er zijn immers nogal wat overeenkomsten tussen deze beide
Germaanse talen), maar de score is blijven steken op een verrassend magere negen
exemplaren.
Hier komen de negen Zweeds-Nederlandse timponiemen:
apa-aap
bana-baan
ense-eens
halvfet-halfvet
havre-haver
inte-niet
karta-kaart
lanterna-lantaren
mindre-minder
Hierbij moeten we nog opmerken dat we alleen niet-verbogen woorden hebben
meegeteld die vetgedrukt in het woordenboek staan. Daardoor vielen alle gebiedende
wijzen af: prata!-praat!, hatal!-haat! Ook mooie vondsten als konsthund-kunsthond
en antastare-aantaster vielen dus buiten de boot.

■ Alleen Nederlands
Ir. L.P.M. Wensing - Rotterdam
Het jaaroverzicht in het decembernummer bevat de volgende zin: ‘De Vlaamse
minister-president Van Den Brande kondigt aan dat zijn ambtenaren voortaan alleen
Nederlands zullen gebruiken in vergaderingen van de Europese Unie.’
Toen ik dit las, vroeg ik mij af waarom die Vlaamse ambtenaren geen Nederlands
zullen gebruiken buiten de vergaderingen van de Europese Unie. Bij een tweede
lezing vermoedde ik dat bedoeld is dat die ambtenaren in de vergaderingen van de
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Europese Unie geen andere taal zullen gebruiken dan het Nederlands. Maar na
lezing van de volgende zin (‘Hij dringt er bij de Nederlandse regering op aan
eenzelfde beleid te voeren.’) dacht ik dat ook bedoeld kon zijn dat de Vlamingen in
de vergaderingen van de Europese Unie de enigen zullen zijn die Nederlands
gebruiken, tenzij de Nederlandse ambtenaren ook Nederlands gaan gebruiken. Er
zijn dus drie mogelijkheden: alleen in de vergaderingen, alleen Nederlands en alleen
Vlaamse ambtenaren.

■ Joden die Piet heten
F. Monsees-Barwegen - Bussum
In het oktobernummer vroeg C. Kostelijk zich af waarom er in de uitdrukking Er zijn
meer joden die Piet heten juist sprake is van joden. Uit onderzoek is immers gebleken
dat Piet geen joodse naam is - geen vóór- en geen achternaam.
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Van de genoemde uitdrukking heb ik nooit eerder gehoord, wel van Hoe kan een
jood Piet heten?, in de betekenis ‘hoe is 't mogelijk?’ Dit sluit heel goed aan bij het
resultaat van het onderzoek. Ik vermoed dan ook dat Hoe kan een jood Piet heten?
de oorspronkelijke uitdrukking is.

■ Naampalindroom
F. Schenck - Brasschaat, België
Nu er in het oktober- en het decembernummer van Onze Taal sprake is geweest
van typografische naampalindromen, herinner ik me van lang geleden (de jaren
vijftig?) een juweel van een palindroom onder ogen gehad te hebben, dat niet alleen
typografisch was, maar ook nog in andere opzichten merkwaardig.
Er was toen briefpapier in de handel met het watermerk MUTATUM, ik meen van
de Amsterdamse papiergroothandel Proost. De bijzondere eigenschap van dit papier
was dat als men een blad omdraaide, het watermerk ook van de andere kant
volkomen leesbaar bleef, omdat iedere (hoofd)letter ervan symmetrisch is
opgebouwd. Dat was handig bij het typen, want je hoefde er niet op te letten of het
vel met de goede kant naar voren in de machine was gedraaid!
Daarenboven heeft de ontwerper van het merk wellicht nog aan een woordspeling
gedacht. Het Latijnse mutare betekent ‘veranderen’. Omdraaien betekent ‘van kant
veranderen’; als men een blad omkeert, blijft het volwaardig MUTATUM-papier. De
bedoeling zou dan ook geweest kunnen zijn dat de omkeerbaarheid van het papier
benadrukt werd.

■ Purismen
R.R. Waart - Amstelveen
Dat in elk geval sommige taalzuiveraars er kortzichtige en starre normen op na
houden, lijkt mij genoegzaam aangetoond in een bijdrage van de heer M.C. Tideman
in de rubriek ‘Reacties’ van het oktobernummer 1997. Tideman is weliswaar zo
inschikkelijk om ‘onvermijdelijke leenwoorden’ te gedogen, maar op een
onaangename en frikkerige wijze wordt ons vervolgens opgedragen alleen
leenwoorden te gebruiken als er geen ‘gelijkwaardig Nederlands woord (equivalent
is hier onnodig) voor bestaat’. Begrippen als onvermijdelijk en gelijkwaardig zijn hier
niet op hun plaats: een term die onvermijdelijk schijnt, kan zó vervangen worden
(als we computer niet aanvaardbaar achten, hadden we wel gekozen voor
beschouwer, gegevensbewerker of iets van dien aard) en van gelijkwaardigheid is
in taal bijkans nooit sprake. Wat men vaak buiten beschouwing blijkt te laten, zijn
bijbetekenis en klank of welluidendheid. Geen enkel woord is equivalent aan een
ander, omdat er naast een grondbetekenis méér aan vastzit. Interesse, bijvoorbeeld,
mag dan wel vrijwel gelijk zijn aan belangstelling (beide woorden worden immers
veelal door elkaar gebruikt, kennen evenveel lettergrepen, kunnen zich beroepen
op een zekere individuele schone klank), helemaal gelijk zal het er niet aan worden.
Substantief en zelfstandig naamwoord betekenen in wezen hetzelfde; maar wie
daarentegen substantief verkiest (prefereert is nét even anders), trekt een ander
register open.
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Wat mij het meest belgt, is dat M.C. Tideman in zijn reactie schakering noemt als
een ‘Nederlands’ alternatief voor nuance. Zijn lieden die zich in zekere zin beroemen
op hun purisme dan te laks om zich ervan te vergewissen dat schakering,
niettegenstaande de (min of meer) Nederlandse uitgang -ing, stamt van het Franse
échiquer ‘geruit zijn als een schaakbord’ (Jan de Vries, Nederlands etymologisch
woordenboek)? Schaak, Oudfrans eschac, zelf gaat terug op het Perzische s̆āh
‘koning’; nuance komt van het Franse nuer ‘schaduwen’ en gaat terug op het Latijnse
nubes ‘wolk’. Schakering mag dan wel Nederlandser klinken en ogen dan nuance
(misschien kan het ook bogen op een langere geschiedenis in onze taal), het blijft
van oorsprong een bastaardwoord.

■ Huppelkut
Elly C. Hagemeijer - Amsterdam
Nogmaals over het woord huppelkut (in het juli/augustusnummer 1997), waar Henk
Zwennes in het oktobernummer een reactie op gaf: Joop Koopman zou de geestelijke
vader van dit woord zijn.
Dat lijkt mij echter zeer onwaarschijnlijk. Mijn vader en zijn broer kenden het woord
reeds toen zij nog kinderen waren (vóór 1940). Zij zijn opgegroeid in de
Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost. Het woord werd soms ‘op straat’ gebruikt voor
meisjes in het algemeen. Ook een generatiegenote van hen, opgegroeid in de
Jordaan in Amsterdam, kende huppelkut toen al; het was een ander woord voor
‘hoer’.

■ Ongrammaticaal Engels?
Martha Heesen - Oegstgeest
Wat een wonderlijke redenering gebruikt N. Stienstra in haar artikel ‘Het “Onze
Vader-Moeder”’ (in het decembernummer) om te laten zien dat (naar zij meent) men
in het Engelse-taalgebied ‘meer hecht aan inclusief taalgebruik’, waar men ‘zijn
toevlucht neemt tot constructies die strikt genomen ongrammaticaal zijn’. Als
voorbeeld citeert zij een fragment uit Collins Cobuild English Language Dictionary,
waarin het meervoudige they terugslaat op someone. Er kan geen sprake van zijn
dat de samenstellers van de Collins dan maar voor deze ‘incorrecte’ constructie
gekozen hebben uit vrees niet inclusief genoeg te zijn; er is niets ongrammaticaals
aan. (Dat het in het Nederlands anders zit, maakt het Engels nog niet
ongrammaticaal.) Je zegt in het Engels bijvoorbeeld: ‘Someone forgot their hat.’
‘There's someone at the door; please tell them to go away.’ En uit een werk van
Henry James, die je toch moeilijk van zoiets akeligs kunt betichten: ‘You can tell
when a person speaks to you as if (...) they despised you.’

■ Triltintelen
Remco van Rijn - student Nederlands, Amsterdam
In het artikel ‘Optreuren met Aletrino’ (Onze Taal december) stelt Marc van
Oostendorp dat Couperus werkwoorden als triltintelen niet verbuigt: ‘Hij voelde dat
hij een vorm als jij triltintelt beter niet kon gebruiken omdat dit een onnatuurlijke
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vorm zou zijn.’ Als tegenvoorbeeld de openingszin van Couperus' roman De berg
van licht uit 1905/1906:

In den zoelen nacht van nazomer triltintelden over Emessa aan wijd effen
hemel van wolkenlooze nachtkleur de duizende en duizende kristallen
sterren (...).

■ Buikspreken
J.M. Spier - Heiloo
Marc van Oostendorp schrijft in zijn artikel ‘Optreuren met Aletrino’ (in het
decembernummer) dat je niet kunt zeggen: ‘ik buikspreek’ of ‘ik spreek buik’. Als
(beslist onserieuze) reactie wil ik erop wijzen dat Daan Zonderland aantoonde dat
buikspreken wel degelijk kan worden vervoegd. In zijn versje over de graaf in
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Jemeppe staat onder meer: ‘buik sprak hij (...) als hij behoefte voelde aan een intiem
gesprek’. Zo lenig kan de taal dus zijn. En ook bijzonder fraai is de volgende parodie
van Charivarius (uit 1921!) op ‘Rustig godslampte een ster’, in het tijdschrift
Groot-Nederland:

Uitkomst-rijm
Juist voordat de Groene ter perse ging, bladerde Charivarius, die maar geen
onderwerp voor een Rijm kon bedenken, Groot-Nederland 1921 door. Op blz. 403
las hij: ‘Rustig godslampte een ster.’ Rijm klaar.
De bleke maan godslampte door de kille
ruiten,
Ik handen in mijn zakte, pijpte in mijn
mond,
Zo ruizerijmerde ik zonder Rijm, naar buiten,
‘Geen muz',’ helaasde ik, ‘die mij stof tot
dichten zond.’
Ik straatopte. Maar 't heeft mijn stemming niet verbeterd;
Een enkeling klabakte voetstapsdreungedruis...
't Was zestien graden onder nul gethermometerd,
Een straatnimf gajemeede, 'k neende nors
naar huis.
Of ik al hevig kachelcokesde, 't mocht niet
baten,
Het warmekamerde, maar ach! mijn geest
bleef koud.
‘Moet g'ongeschrijfmachiend,’ zuchtt’ ik,
‘uw epos laten?
Hebt gij geiedereweekt, dat gij thans staken zoudt?’
Ik was geërgernist en had het uitgejammerd,
Waar 'k niet te goeder uur gereddingd uit
de brand.
Ja. Gij hadt zonder Rijm gegroeneamsterdammerd,
Had ik niet net op tijd nog gegrootnederland.

■ Gemengd huwelijk
Edwin den Boer - Utrecht
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Gemengd huwelijk (‘huwelijk tussen mensen van verschillende huidskleur of
godsdienst’) is een verouderde uitdrukking, die misschien een tweede leven gaat
krijgen in een nieuwe betekenis, namelijk ‘huwelijk tussen mensen van verschillend
geslacht’. In Trouw van zaterdag 13 december 1997 verscheen een reportage van
Sybilla Claus over het traditionele vrouwenhuwelijk in Kenia. Bij een vergelijking
met het gewone huwelijk tussen man en vrouw schrijft ze: ‘Er is niet veel verschil
met een gemengd huwelijk’ en ‘De rituelen zijn dezelfde als bij een gemengd
huwelijk.’ Dit gebruik is dubbel politiek correct: het beschrijft de normaal geachte
samenlevingsvorm als iets bijzonders en het verdringt een gangbare betekenis die
naar racisme en religieuze intolerantie ruikt.
En toch maakt het een redelijk natuurlijke indruk, ook buiten de genoemde context.
Ik heb nooit begrepen waarom huwelijken tussen mensen van verschillende
huidskleur of godsdienst ‘gemengd’ worden genoemd. Alsof het heterohuwelijk
bedoeld is om gelijksoortige mensen bij elkaar te brengen!
Henk Krol van De GAY Krant, die in Onze Taal van december de term
homohuwelijk het ergste woord van het jaar noemt, zou dus het alternatief
ongemengd huwelijk kunnen voorstellen. Wat men er ook inhoudelijk van denkt, het
klinkt beter dan het geregistreerde partnerschap dat met ingang van het nieuwe
jaar is ingevoerd.

Engerlands [6]
Arno Schrauwers - Amsterdam
Het Nederlands is als een zandkasteel bij opkomende vloed...
* In navolging van een lange Britse traditie hebben we al een aantal jaren een door
een brouwerij gesponsorde ‘Night of the Proms’. Sedert kort kunnen we nu ook
bogen op onze eigen Nederlandse ‘Academy Awards’. Het papegaaiendom viert
hoogtij.
* Het Leidsepleintheater wordt weer theater. Nieuwe, voorlopige naam: The
Leidseplein Theatre. Voorbijgangers wordt in het Engels meegedeeld dat gedurende
de verbouwing het theater gewoon open is.
* Kop boven een persbericht van het Ministerie van VROM: ‘Philips “Point of no
return” goed voorbeeld combinatie ecodesign en milieuzorg’.
* Moderne kantoren hebben geen telefooncentrale maar een ‘call-center’, geen
kantine maar ‘catering’, zijn voorzien van ‘touch-down-werkplekken’ (wat dat dan
ook mogen zijn) en hebben een ‘pantry’, die in de zuidelijke ‘tail’ is gehuisvest. En
dat alles om optimale ‘knowledge exchange’ te laten plaatsvinden in een ‘multi
solution center’ voor de ‘consultancy-praktijk’. Aldus een beschrijving in NRC
Handelsblad van het nieuwe Amsterdamse kantoor van adviesbureau Andersen.
* Het beursschandaal. Een kop in de Volkskrant meldt dat ‘frontrunning’ nogal
vaak voorkomt. ‘Dat zal wel’, was mijn eerste reactie.
* De Nederlandse volleybalbond verkocht zijn eredivisie aan de SNS-bank. Die
afdeling heet sindsdien de ‘SNS League’.
* Tweede-Kamerlid Beinema vroeg aan minister Ritzen of hij op de hoogte was
van plannen van de Erasmus Universiteit om een deel van het onderwijsprogramma
voor economie en bedrijfskunde in het Engels aan te bieden. Dat was de minister.
Hij kon nog niet zeggen of dat Engelstalige programma geheel of gedeeltelijk in de
plaats van de huidige Nederlandstalige opleiding zal komen. De minister maakte in
zijn antwoord duidelijk dat hij niet bij voorbaat ‘nee’ zegt.
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* In het blad Uitleg van het ministerie van Ritzen krijgt prof. dr. G. Westhoff alle
ruimte om tweetalig onderwijs aan Nederlandse middelbare scholen te bepleiten voor Nederlandse leerlingen wel te verstaan.
* Bericht in De Journalist: onlangs is de ‘Dutch Press Photographer 1997’ verkozen.
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Tamtam
Redactie Onze Taal
taalberichtentaalberichtentaalberichtentaalberichten
‘Wetsvoorstel’: beleidsnota's moeten korter
Ministeriële beleidsnota's voldoen niet aan de minimumeisen die je aan een tekst
mag stellen. Ze hebben vaak een allerbelabberdste stijl en structuur (veelal ontbreken
bijvoorbeeld conclusies en samenvattingen), en bovenal zijn ze veel te lang.
Echt verrassend is het niet, dit resultaat van een onderzoek dat eind vorig jaar
werd gepresenteerd tijdens het symposium ‘Te(k)st in de praktijk’, gehouden aan
de Technische Universiteit Delft. Wél opmerkelijk is dat men besloten heeft het daar
niet bij te laten. De vereniging van tekstschrijvers TekstNet heeft naar aanleiding
van het onderzoek een ‘wetsvoorstel’ ontworpen dat paal en perk moet stellen aan
lange, ondoordringbare regeringsstukken. Beleidsnota's moeten volgens TekstNet
vervangen worden door wat zij noemt ‘beleidsnotabenes’: helder geschreven en
gestructureerde teksten die de lezer binnen een uur duidelijkheid geven over de
plannen van de regering.
Anders dan dat nogal ludieke woord beleidsnotabenes misschien suggereert,
gaat het hier wel degelijk om een serieus voorstel. TekstNet-voorzitter Felix van de
Laar heeft het in december aangeboden aan PvdA-Kamerlid Rick van der Ploeg.
Die reageerde verheugd: ‘Deze wet maakt het leven van een Kamerlid een stuk
aangenamer. Ik ga het zeker bespreken met collega's uit de fractie.’ Wanneer hij
het voorstel ook werkelijk bij de Tweede Kamer gaat indienen, is nog niet duidelijk:
‘We moeten wachten op het juiste moment.’

Mis in dialect mag niet meer
In veel gemeenten in Brabant en Limburg wordt op de zondag van carnaval een
aangepaste mis opgedragen in het plaatselijke dialect. Het bisdom Roermond wil
dat er een einde komt aan deze traditie: de mis mag voortaan alleen nog in de
Nederlandse standaardtaal worden gelezen.
Het bisdom heeft twee bezwaren tegen het gebruik van dialect tijdens de mis:
teksten in de streektaal onttrekken zich aan de controle van het centrale kerkelijke
gezag, en bovendien klinkt het dialect te profaan voor bijbelteksten. ‘Het
evangelieverhaal in dialect kan echt niet’, aldus de voorlichter van het bisdom.

Bron: Trouw, 18 december 1997

Taalbeheersing in de praktijk wordt Over taal
Het Vlaamse tijdschrift Taalbeheersing in de praktijk is begin dit jaar vervangen door
een nieuw blad met een wat ruimere opzet: Over taal.
Deze verandering is, zo meldt de redactie, een logisch gevolg van de ontwikkeling
die het gebruik van het Nederlands in Vlaanderen de laatste decennia heeft
doorgemaakt. In 1962, toen het tijdschrift voor het eerst verscheen, was er behoefte
aan een hulpmiddel voor overheidsfunctionarissen die zich niet wilden bezondigen
aan de onbegrijpelijke ‘on-Nederlandse wendingen’ die toen nog veel voorkwamen
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in overheidspublicaties. Het blad heette aanvankelijk dan ook Taalbeheersing in de
administratie.
In de jaren tachtig werd de koers gewijzigd. De lezers bleken meer belangstelling
gekregen te hebben voor ‘de taal als communicatiemiddel’, voor ‘taalbeheersing in
de praktijk’ - wat ook meteen de nieuwe titel werd.
Sindsdien is het gebruik van het Nederlands in Vlaanderen volkomen
vanzelfsprekend geworden, aldus de redactie. Dat was aanleiding om het blad een
nog ‘breder’ en algemener karakter te geven, en een nieuwe naam. Over taal zal
zich richten op ‘alle taalminnaars die Vlaanderen rijk is’.

Bron: Taalbeheersing in de praktijk, november/december 1997

Nieuwe algemeen secretaris Taalunie
Op 1 april wordt prof. dr. K. Jaspaert algemeen secretaris van de Nederlandse
Taalunie. De taalkundige Jaspaert (41 ) is momenteel hoofddocent aan de Katholieke
Universiteit Leuven en directeur van het Steunpunt Nederlands als Tweede Taal.
Hij is de opvolger van Greetje van den Bergh, die per 1 januari is vertrokken. Tot 1
april fungeert Joep Baartmans, directeur van het Cito, als algemeen secretaris ad
interim.

Haags ‘dictei’
Dankzij Haagse Harry, de hoofdpersoon uit de gelijknamige strip van Marnix Rueb,
is het Haags weer enorm populair, ook buiten Den Haag. Voorlopig hoogtepunt van
deze opleving: het op 10 januari in de Nieuwe Kerk gehouden Haags dictee.
De driehonderd deelnemers hoefden zich niet te houden aan het Groene Boekje;
de norm was de Haagse Harry-strip, waarin het Haags min of meer fonetisch wordt
weergegeven. In die notatie ziet de eerste zin die organisator Sjaak Bral voorlas er
zo uit: ‘Begtus, een hageneis, ging zau blâh as een dùinkaunèn naah het èspelès
om te sollecitere’ (ook goedgerekend werd: ‘solleciterûh’). In totaal moesten er tien
zinnen worden opgeschreven. De uitslag viel niet mee. De jury, onder voorzitterschap
van Bart Chabot (‘de Haagse Hella Haasse’), telde gemiddeld 80 fouten; winnares
Cathelijne Dommerholt had er nog altijd 22. Sjaak Bral had dus gelijk: ‘Hagenaars
zijn in staat een tram de rails uit te lullen, maar hoe schrijf je het?’

Bronnen: Weblocatie Sjaak Bral (http://www.xs4all.nl/~bral/); NRC Handelsblad,
12-1-1998
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?Vraag en antwoord!
Taaladviesdienst
● Taaltest congres
? Tijdens het congres heb ik meegedaan aan de taaltest van de
Taaladviesdienst. Bij elke (ware) uitspraak over een taalkwestie moest ik uit
drie argumenten het juiste argument kiezen. Ik ben benieuwd of ik mijn test
foutloos heb gemaakt.
! Helaas, u was een van de 153 deelnemers die een of meer fouten hebben gemaakt.
Dertig congresgangers leverden de test foutloos in; tien van hen ontvingen als
beloning een Taalalmanak.
U had, met vele anderen, bij de opgave ‘Toe-eigenen wordt in de nieuwe spelling
met een koppelteken geschreven, omdat:...’ gekozen voor het argument ‘... in de
nieuwe spelling het trema afgeschaft is’, en dat is niet juist. Het goede antwoord is:
‘... (omdat) het hier niet gaat om een afleiding maar om een samenstelling.’ Het
trema wordt immers nog wél geschreven in bijvoorbeeld beëindigen en weeïg. Dit
zijn afleidingen, woorden die met een voor- of achtervoegsel (be-, ge-, -ig, enz.),
dat niet zelfstandig kan voorkomen, van een ander woord zijn afgeleid. In afleidingen
gebruiken we (als dat nodig is omdat er klinkers botsen) een trema. In
samenstellingen schrijven we in dergelijke gevallen nu het trema niet meer. Het
kenmerk van samenstellingen als toe-eigenen en zo-even is dat beide delen ook
los in dezelfde betekenis kunnen voorkomen.
Er was nog een kwestie waar velen over struikelden. De opgave was: ‘In de zin
“Ik heb even jouw pen geleend,” zei Rob, “want die van mij deed het niet” staat de
eerste komma vóór het aanhalingsteken, omdat...’. Het juiste antwoord is: ‘... de
komma ook in het citaat zou staan als dit niet onderbroken werd door zei Rob.’ In
de zin ‘Ik heb even jouw pen geleend, want die van mij deed het niet’ staat immers
een komma. Als we van deze zin een citaat maken dat we onderbreken door zei
Rob, behoort de komma tot het citaat en komt hij dus binnen de aanhalingstekens
te staan. Velen kozen voor het argument ‘... (omdat) het citaat onderbroken wordt
door zei Rob,’ maar dat is niet juist. In de zin ‘“Ik heb even de pen geleend”, zei
Rob, “die op je bureau lag”’ wordt het citaat ook onderbroken door zei Rob, maar
komt de komma wél na het aanhalingsteken te staan. In de zin ‘Ik heb even de pen
geleend die op je bureau lag’ staat geen komma; in de geciteerde zin behoort de
komma dan ook niet tot het citaat.

Pappenheimers
?Waar komt de uitdrukking ik ken mijn pappenheimers vandaan?
! Deze uitdrukking, die ‘ik weet wat voor vlees ik in de kuip heb’ betekent, is volgens
(onder andere) Nederlandse spreekwoorden en gezegden van F.A. Stoett ontleend
aan een toneelstuk van Schiller (1759-1805), Wallensteins Tod (1800). Wallenstein
zegt daarin: ‘Daran erkenn” ich meine Pappenheimer.’ Dit was een uitroep van
vreugde: de soldaten uit het regiment van graaf Pappenheim hadden Wallenstein
verteld dat zij hem niet voor een landverrader hielden en hem trouw zouden blijven,
hoewel andere regimenten hem afvielen.
Tegenwoordig gebruiken we de uitdrukking vaak ironisch. Wie als antwoord op
de vraag ‘De kinderen zullen de afwas toch wel hebben gedaan?’ het antwoord
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‘Nou... ik ken mijn pappenheimers’ krijgt, weet dat de kans groot is dat de afwas
niet gedaan is.

Hoofdbreken(s)
? Wat is juist: Dat kostte mij heel wat hoofdbreken of Dat kostte mij heel
wat hoofdbrekens?
! Beide zinnen zijn goed. Van Dale (1995) geeft bij het zelfstandig naamwoord het
hoofdbreken (‘zware overpeinzing’, ‘geestelijke inspanning’, meervoud: hoofdbrekens)
de voorbeeldzin: ‘Het kostte heel wat hoofdbreken(s) eer het zover was’. De andere
woordenboeken geven deze keuzemogelijkheid ook, maar het woordenboek van
Kramers (1996) vermeldt bij het zelfstandig naamwoord het hoofdbreken (geen
meervoud) ‘veelal tweede naamval: “Dat heeft heel wat hoofdbrekens gekost”.’
Volgens Kramers staat hier zoiets als ‘Dat heeft heel wat uren van hoofdbreken
gekost’; hoofdbrekens is dan geen meervoud, maar een tweede naamval ofwel
‘genitief’.
In Buigingsverschijnselen van het Nederlands (1948) merkt P. Gerlach Royen op
dat zowel heel wat hoofdbreken als heel wat hoofdbrekens voorkomt. Hij ziet
hoofdbreken niet als een zelfstandig naamwoord maar als een onbepaalde wijs,
een heel werkwoord dat als zelfstandig naamwoord gebruikt wordt. Hij noemt nog
meer voorbeelden, zoals na wat wachtens, na veel biddens en smekens en een uur
gaans. Maar Gerlach Royen vraagt zich af of in een zin als ‘Dat kost de commissie
hoofdbrekens genoeg’ de s nog wel als genitief-s gezien moet worden: ‘Wat immers
historisch van genitieve oorsprong is (...) kan door reïnterpretatie of herijking zijn
genitiefkarakter verliezen, dat wil zeggen zich grammatisch wijzigen.’ Velen zullen
de -s in veel hoofdbrekens tegenwoordig als meervouds-s opvatten, net als Van
Dale (1995) en Verschueren (1996), en niet als genitief-s.
Dat hoofdbrekens (nog) niet voor iedereen ‘gewoon’ een meervoud is, blijkt uit
het artikel over deze kwestie in de novemberaflevering van 1997 van Nederlands
van Nu, het blad van onze Vlaamse zustervereniging Vereniging Algemeen
Nederlands. Dr. Frans Debrabandere schrijft hierin dat hij bijvoorbeeld de meeste
hoofdbrekens niet uit zijn pen kan krijgen. Ook wij hebben moeite met zinnen als
‘Na langdurige hoofdbrekens besloot ik de baan te weigeren.’

● Erop afkomen/eropaf komen
? Het Groene Boekje vermeldt eropaf (aaneen). Wat is nu juist: eropaf
komen of erop afkomen?
! Erop afkomen is juist. Afkomen (op) (‘naar iets toegaan’, ‘erdoor aangelokt worden’)
is een samengesteld werkwoord; het wordt in alle woordenboeken
aaneengeschreven. Omdat af bij komen hoort, mogen we het niet aan erop vast
schrijven in erop afkomen. Juist is daarom ook: ‘Zij kwamen erop af als vliegen op
een pot stroop’; af is ook hier niet vrij om zich te binden aan erop.
Eropaf komt ook aaneen voor, vandaar dat het Groene Boekje het opneemt. In
bijvoorbeeld ‘Hij schreeuwde: “Eropaf!”’ schrijven we eropaf aaneen. In deze zin
komt geen werkwoord voor waarmee af een geheel vormt.
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taalcuriosa
Oplopers [2]
Jules Welling
In nummer 7/8 van 1997 introduceerde ik in deze rubriek het curiosum van de
‘oploper’. Meer dan dertig briefschrijvers stuurden een reactie. Er bleken nogal wat
addertjes onder het oplopergras te zitten. In hun reactie (november 1997) hebben
Marc du Chatinier en Johan Zuidema, twee medewerkers van Van Dale Lexicografie,
gewezen op mijn onzorgvuldige criteria voor de oplopers.

● Delen terugvindbaar
In mijn stukje van juli/augustus schreef ik dat de oploper moest voldoen aan de
formule ‘1xa, 2xb, 3xc, 4xd’ enzovoort. Als voorbeelden gaf ik: u, (1xu) een (1xn,
2xe), doodop (1xp, 2xd, 3xo) en baarddraad (1xb, 2xr, 3xd, 4xa). De woorden
moesten wel in de grote Van Dale terug te vinden zijn, zo stelde ik. Maar Du Chatinier
en Zuidema merkten terecht op dat lang niet alle Nederlandse woorden in een
woordenboek staan. Volledig doorzichtige (dus gemakkelijk uit de delen te begrijpen)
samenstellingen staan er bijvoorbeeld niet in, want anders zou het onhanteerbaar
dik worden. Daarom stelden zij voor de spelregels voor de oplopers aan te passen:
een oploper telt mee als hij in de grote Van Dale staat, maar ook als het een
begrijpelijke samenstelling is waarvan de delen terug te vinden zijn in dat
woordenboek.

Ik kan niet anders dan het geheel eens zijn met dit voorstel, dat onder meer leidt
tot goedkeuring van de voorbeelden energie-inningen, feestestafettes,
rododendronrood, smeerverversers, verderdenderden, vervoerreserves (vijftrappers),
en de zestrappers starterssecretaresses en dividendenverdienende.
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● Natuurlijkheid
Veel inzenders kwamen onafhankelijk van elkaar tot dezelfde vondsten. Omdat het
te veel ruimte vergt om alle vondsten te vermelden, heb ik noodgedwongen een
selectie gemaakt. Als criterium heb ik daarbij laten gelden: hoe natuurlijker hoe
beter.
We gaan eerst terug naar de viertraps oploper. Uit het enorme aanbod van Ton
Majoor uit Soest kies ik de volgende voorbeelden: ananassaus, kentekenen,
veevervoer, theetenten, maanmannen, neerpenner, negergenen en stoomstoot.
Michel Vrisekoop uit Den Haag voegde daar nog het fraaie leeslessen aan toe.
Zoals te verwachten viel, was daarmee de koek nog lang niet op. Er kwamen ook
veel reacties met vijftraps oplopers binnen. Een selectie: randredeneerder,
negerbergrenner en koekoekklokzeel van H.R. Walscheid van Dijk uit Utrecht,
negerongenoegen van Michel Vrisekoop, en neerdonderenden van Ton Majoor.
Maar ook de zestraps oploper bestaat. Vanzelfsprekend worden de woorden dan
algauw wat gekunstelder, maar dat mag de pret niet drukken. Aardige voorbeelden
zijn bananentaartententnar, ananassaus-essencescan en toneeltentoonsteltent van
respectievelijk Boukje Giampretro uit Baarle Hertog, A. van de Wetering uit
Driebruggen en Ineke van Woerkom uit Helmond. De al eerder genoemde Michel
Vrisekoop kwam met maar liefst twaalf zestrappers op de proppen, waaronder
enkele heel inventieve: sterrenstelseltesters, karaktertrekkenkraker,
riviervisserijsessies, eenentwintigneigingen, mannenstemmententamen en
letterzettersstelsels. Prachtig!

● Voordeel van de twijfel
Voor H. Walscheid van Dijk was dat niet genoeg. Hij kwam met
koekkorrelkoelkelderdeurklopperkoper. Een achttraps oploper van maar liefst 36
letters, en verdedigbaar volgens de regel die ons toestaat woorden aan elkaar te
plakken. Zeker, het voorbeeld doet buitengewoon gekunsteld aan, maar dat is niet
voldoende reden om het te diskwalificeren. Mede gezien de enorme
moeilijkheidsgraad van dit curiosum vind ik dat deze vondst op zijn minst het voordeel
van de twijfel moet krijgen. Voor de duidelijkheid: het gaat dus om ‘de koper van
een deurklopper van een deur naar een koelkelder waar koekkorrels bewaard
worden’. Je moet er maar opkomen.
Ik hoop dat het bovenstaande voldoende de rijkdom van dit curiosum illustreert.
Hiermee sluit ik dit onderwerp af. Er zijn nog zoveel andere curiosa in de taal.
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Etymofilie
Douglasspar
Ewoud Sanders
Anderhalf jaar geleden opende Staatsbosbeheer in Borger in Drenthe een bijzonder
wandelpad. In plaats van dóór het bos kan men daar bóven de bomen lopen. Het
zogenoemde ‘boomkroonpad’ begint op 7,5 meter hoogte en eindigt - na een
wandeling van 125 meter - op 22 meter hoogte. Tijdens de wandeling hoort men
een speciaal voor dit doel gecomponeerde ‘bossymfonie’. Een en ander bleek zo'n
succes dat men nu bezig is het pad te verlengen.
Een van de bomen waar men in Borger op neerkijkt, is de douglasspar. Het gaat
om relatief kleine jongens, want in hun natuurlijke omgeving, de Verenigde Staten,
kunnen douglassparren wel honderd meter hoog worden.
Je komt het woord douglasspar niet zo vaak tegen - anders dan Van Dale kent
het Groene Boekje het niet - maar de boom is op grote schaal in Nederland en
elders in de wereld aangeplant. Er wordt onder andere triplex van gemaakt, en in
Amerika zijn de kleintjes zeer geliefd als kerstboom.
De douglasspar - de naam doet het al vermoeden - is naar een persoon genoemd.
Het gaat om de Schotse plantkundige David Douglas (1798-1834). Als jongetje
legde Douglas al een flinke collectie planten aan. Hij begon als hulpje op het
landgoed van een edelman en klom op tot tuinman in de botanische tuinen van
Glasgow. Daar viel hij op door zijn grote kennis van zaken. In 1823 nam de Royal
Horticultural Society in Londen hem in dienst. Zij stuurden hem op expeditie naar
Canada en het noorden van de Verenigde Staten.
Douglas wordt vaak beschouwd als de ontdekker van de douglasspar, maar dat
is niet juist. In 1795 was de boom al in Canada gesignaleerd door de Schotse
plantkundige A. Menzies. Maar het was Douglas die in 1825 sparretjes naar Engeland
stuurde.
Volgens de overlevering schoot hij de zaden met zijn geweer uit de boom. Hij zou
daarbij de aandacht van vijandige indianen hebben getrokken.
De douglasspar is zo genoemd door de Britse plantkundige A.B. Lambert. In 1837
schreef Lambert in een werk over pijnbomen: ‘Ik kies graag voor de naam Pinus
Douglasii ter ere van de onvermoeibare plantkundige die mij de exemplaren
toestuurde waardoor ik de beschrijving en de afbeelding van deze boomsoort kon
voltooien.’ David Douglas was toen al drie jaar dood. Hij kwam op een ellendige
manier aan zijn eind. In 1834 viel hij op Hawaï in een valkuil. In die kuil zat al een
stier, die Douglas verpletterde.
In totaal ontdekte Douglas ruim vijftig nieuwe bomen, meer dan honderd planten
en verschillende dieren. In het Engels is onder meer een kever naar hem genoemd,
de douglas-fir (bark) beetle, een mot, de douglas-fir tussock moth, en een eekhoorn,
de douglas squirrel. Bovendien is het plantengeslacht Douglasia naar hem vernoemd.
In 1857 werd de douglasspar in Nederland geïntroduceerd. De eerste werden
aangeplant op Het Loo. Tegenwoordig onderscheidt men zes soorten. De
belangrijkste is de Pseudotsuga menziesii of Pseudotsuga taxifolia. Deze boom
staat ook wel bekend als de Oregon-douglas (naar de Amerikaanse staat Oregon).
Het hout wordt doorgaans verkocht als Oregon-pine.

Onze Taal. Jaargang 67

50

InZicht
Redactie Onze Taal
InZicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent niet dat
de redactie ze aanbeveelt.
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!
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

● Puzzelen
‘Schoonheid is niet zichtbaar’. Onder dit motto is Jelmer Steenhuis, de maker van
het wekelijkse cryptogram in de NRC en de puzzel in Vrij Nederland, een nieuw
puzzeltijdschrift begonnen. Het blad heet SINZ (een afkorting van het motto) en de
puzzels die erin staan, vergen meer dan een goed taalgevoel en een brede algemene
ontwikkeling: een rijtje naslagwerken zal bij het oplossen goed van pas komen.

SINZ verschijnt vier keer per jaar. Het wordt uitgegeven door Uitgeverij
Zuidland en kost f 17,50. Een jaarabonnement kost f 64,-.

● Groesbeeks
In Nijmegen zeggen ze nog weleens schamper dat Groesbekers een telefoon een
‘lulpiep’ noemen. Dat is dus niet zo, maar een aardappelschillenmandje noemen ze
wel een ‘elpereschelbaenneke’. Hoe dan ook: in het Gelderse Groesbeek wordt een
dialect gesproken dat nogal afwijkt van dat van de omringende gebieden. Uit vrees
dat dit ‘Gruusbeks’ mettertijd verloren zal gaan, heeft Wim Jacobs 12.500
kenmerkende woorden en gezegden bijeengebracht in het Gruusbeks woordeboek.
De auteur overweegt een uitgave op cd-rom, waarmee ook de uitspraak van de
woorden beluisterd kan worden.
Het Gruusbeks woordeboek is door de auteur in eigen beheer uitgegeven
en kost f 30,- (excl. verzendkosten). Besteladres: W.H. Jacobs, Zwarteweg
53, 6596 AE Milsbeek; telefoon 0485 - 516 772. ISBN 90 9011248 7

● Binnenhofs
Op het Onze-Taalcongres in november (zie ook elders in dit nummer) had Frits
Bolkestein het over ‘Binnenhofbargoens’: de taal van politiek Den Haag, die
gekenmerkt wordt door omzichtige, verhullende formuleringen en het gebruik van
een eigen jargon. Politieke woorden is het tweede boekje dat binnen korte tijd over
dit onderwerp verschijnt. Op initiatief van de Beroepsvereniging voor Communicatie
stelden Carla Joosten, Natascha Kuit en Tom van der Maas een verklarende lijst
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van termen en begrippen samen, waarin zowel vaktaal (amendement, najaarsnota)
als bargoens (eurosclerose, salamitactiek) is opgenomen.

Politieke woorden is verschenen bij Sdu Uitgevers en kost f 24,90.
ISBN 90 12 08385 0

● Meertalig onderwijs
Het lesgeven in meertalige klassen vereist een benadering waarop niet iedere docent
voorbereid is. Behalve met culturele verschillen moet hij rekening houden met
verschillen in taalvaardigheid. Hoe leg je uit wat ‘pi’ is als de begrippen cirkel,
middellijn en omtrek niet bekend zijn? Het handboek Lesgeven in meertalige klassen
behandelt deze problematiek in vijf afzonderlijk leesbare delen. De eerste twee
algemene delen gaan over taalvaardigheid en het leren in een tweede taal; in de
overige drie delen wordt ingegaan op het geven van Nederlands in meertalige
klassen, steunlessen en taalbeleid voor scholen. Voor klassikaal gebruik is er
aanvullend videomateriaal beschikbaar.

Lesgeven in meertalige klassen. Handboek Nederlands als tweede taal
in het voortgezet onderwijs van Monique van de Laarschot wordt
uitgegeven door Wolters-Noordhoff en kost f 65,-.
ISBN 90 01 36320 2

● Agrarische taal
Agrarische taalkunde van Theo Huitenga is een snuffelhoek met een grote
informatiedichtheid, maar het is door de thematische opzet ook te gebruiken als
naslagwerk. Het geeft de Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse termen voor een
groot aantal agrarische woorden en begrippen, en het gaat in op de etymologie
ervan. Bovendien wordt er bij veel onderwerpen (historische) achtergrondinformatie
gegeven of worden er anderszins zijsprongetjes gemaakt. Het boek bevat
hoofdstukken over onder meer bodem, water en waterbeheersing, landschap,
gereedschappen, boerderijen en een veelheid aan agrarische producten, van varkens
en schapen tot zijde en hop.
Agrarische taalkunde is verschenen bij de Nederlandsche
Uitgeversmaatschappij (NUMIJ) en kost f 38,75.
ISBN 90 6110 147 6

● Taaltests
Wie zijn taalkennis wil testen, heeft de keuze uit diverse taalspellen, zowel in
boekvorm als op cd-rom. Recentelijk verschenen er weer twee nieuwe titels. Test
uw taal van J.H.J. van de Pol is een boekje met vijftig taalspellen op het gebied van
woordenschat, spelling en taal- en stijlfouten. Op cd-rom verscheen een nieuwe
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editie - met 2500 nieuwe vragen - van 10 voor taal, een spel volgens de beproefde
formule van het gelijknamige tv-programma.

Test uw taal. Vijftig pittige taalspellen om alleen of met anderen te spelen
wordt uitgegeven door Sdu Uitgevers en kost f 19,90.
ISBN 90 75566 62 X
De cd-rom 10 voor taal. Editie 1998 is verschenen bij IDG Nieuwe Media
en kost f 49,95.

● Ontstaan van taal
Over de oorsprong van de taal zijn in het verleden heel wat speculatieve en soms
onzinnige theorieën ontvouwd. De vraag ernaar werd eigenlijk niet beantwoordbaar
geacht, getuige de statuten van het Taalkundig Genootschap te Parijs, dat in 1866
liet vastleggen dat artikelen over de oorsprong van de taal niet aanvaard zouden
worden. Dat de wetenschap inmiddels in staat is het probleem van een acceptabel
antwoord te voorzien, bewijst de Engelse linguïste Jean Aitchison in haar boek De
sprekende aap. Hoewel sommige onderdelen van haar theorieën nog omstreden
zijn, weet zij met een multidisciplinaire benadering van het onderwerp een
verhelderend beeld te schetsen van het ontstaan en de ontwikkeling van de taal.
Het boek is vertaald en bewerkt door André Abeling.

De sprekende aap. Over oorsprong en evolutie van de menselijke taal is
een uitgave van Het Spectrum en kost f 39,90.
ISBN 90 274 5597 X
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● Taal(on)vermogen
‘Hoe verlopen de taalprocessen in onze hersenen?’ is het thema van de interviews
die Liesbeth Koenen had met 35 taalkundigen van zeer diverse pluimage. Ieder van
hen ging vanuit zijn eigen specialisatie of discipline op de vraag in. De
vraaggesprekken die in de tweede editie van Het vermogen te verlangen [9 letters]
zijn bijeengebracht, geven daardoor een levendig en gevarieerd beeld van ons
taal(on)vermogen en de verschijningsvormen van taal - van gebarentaal tot
computertaal en van meertaligheid tot afasie en dyslexie. Het boek is ten opzichte
van de eerste editie uit 1990 uitgebreid met vijftien interviews.

Het vermogen te verlangen [9 letters]. Gesprekken over taal en het
menselijk brein wordt uitgegeven door Atlas en kost f 49,90.
ISBN 90 254 2152 0

● Stijlboek Volkskrant
Met een kwart miljoen verkochte exemplaren was het Stijlboek van de Volkskrant
(1992) een groot succes. Klein en handzaam geeft het op bondige wijze antwoord
op vragen over spelling, taalgebruik en tekstverzorging. De opvolger, Het nieuwe
stijlboek, volgt dezelfde formule, maar is op een groot aantal punten gewijzigd.
Sommige lemma's zijn verdwenen, andere zijn toegevoegd. De tekst is bijgeslepen
en de inhoud is uiteraard aangepast aan de nieuwe spelling en aan de gewijzigde
regels voor de schrijfwijze van aardrijkskundige namen.

Het nieuwe stijlboek staat onder redactie van Han van Gessel, Bas van
Kleef, Jan Tromp en Wim Wirtz. Het wordt uitgegeven door Sdu Uitgevers
en kost (nog steeds) f 19,90.
ISBN 90 12 08383 4

● Geschiedenis van het Nederlands
In 1992 werd onder leiding van P.C. Paardekooper begonnen aan het eind vorig
jaar verschenen boek Geschiedenis van de Nederlandse taal, een breed opgezet
overzichtswerk (697 pagina's) over het ontstaan en de ontwikkeling van het
Nederlands. Het behandelt in acht hoofdstukken evenzovele opeenvolgende
tijdvakken, waarbij aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling van de taal
(fonologie, morfologie, syntaxis en lexicografie) en aan de externe factoren die
hierop van invloed waren. Twee aparte hoofdstukken zijn gewijd aan het Nederlands
in België en aan het Afrikaans. Hoewel wetenschappelijk van opzet, is het boek ook
bedoeld voor de geïnteresseerde leek.

Geschiedenis van de Nederlandse taal staat onder redactie van M.C. van
den Toorn, W.J.J. Pijnenburg, J.A. van Leuvensteijn en J.M. van der
Horst. Het wordt uitgegeven door Amsterdam University Pressen kost f
99,50.
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ISBN 90 5356 234 6

● Vertaalwoordenboeken
Menig vertaler zat er al jaren op te wachten: de digitale vertaalwoordenboeken Duits,
Engels en Frans van Van Dale. Het belangrijkste voordeel ervan is dat je veel sneller
kunt zoeken, maar ook de presentatie en de opbouw van de lemma's zijn duidelijker
en overzichtelijker dan in de papieren versie. Bovendien bieden de digitale
woordenboeken een groot aantal extra functies, zoals koppeling aan een
tekstverwerker, het aanleggen van een privé-lijst en het zoeken met filters
(bijvoorbeeld het zoeken van alle opgenomen spreekwoorden die de woorden vis
en/of water bevatten). De woordenlijsten zijn ten opzichte van de laatste papieren
versies uitgebreid met circa 500 lemma's en aangepast aan de nieuwe spelling. De
cd-roms zijn verkrijgbaar in een 16-bits- (Windows 3.1) en een 32-bitsversie
(Windows 95).

Van Dale Groot woordenboek Nederlands-Engels/Engels-Nederlands;
Nederlands-Frans/Frans-Nederlands; Nederlands-Duits/Duits-Nederlands.
De cd-roms zijn een uitgave van Van Dale Lexicografie en kosten elk f
450,- excl. BTW. Bij afname van meerdere cd-roms gelden kortingen.

● Kiliaanlezing
Op 18 april houdt de Kiliaanstichting haar jaarlijkse lezing. Dit jaar biedt het
programma zelfs twéé lezingen. Om 10.30 uur spreekt prof. dr. Luc de Grauwe over
het belang van paronymie-onderzoek (d.w.z. onderzoek naar de stamverwantschap
van woorden) voor de dialectlexicografie, en om 11.15 uur houdt prof. dr. Guy
Janssens een lezing met als titel ‘Enkele recente ontwikkelingen langs de oostelijke
taalgrens’.
De Kiliaanlezing vindt plaats in de UFSIA te Antwerpen (Grote Kauwenberg 2).
De toegang is gratis, maar belangstellenden wordt verzocht zich voor 11 april aan
te melden bij F. Debrabandere, Keizer Karelstraat 83, B-8000 Brugge, telefoon
(0032)(0)50 31 73 66.

● Nederlands van nu
De vijfde (en laatste) aflevering van de jaargang 1997 van Nederlands van Nu opent
met een artikel over de positie van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De
toeloop naar dat onderwijs is zo groot dat extra maatregelen nodig zijn om de kwaliteit
op peil te houden. Verder bespreekt Gerbrand Bakker tegen de achtergrond van
ontwikkelingen in de etymologie zijn nieuwe verhalende Etymologisch woordenboek
voor beginners. De aanduiding verboden voor gespan (‘paard-en-wagen’) en de
begrippen kwakdenkers en orenmaffia komen in afzonderlijke artikelen aan bod. In
twee stukken wordt stilgestaan bij het overlijden van Yvette Stoops,
oud-hoofdredacteur van Nederlands van Nu, en van dr. Louis Brouwers s.j., de
grondlegger van Het juiste woord, een uniek associatief synoniemenwoordenboek,
waaraan Brouwers 42 jaar verbonden was.
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Een abonnement op Nederlands van Nu kost Bfr. 650/f 37,50 en is te
verkrijgen bij de Vereniging Algemeen Nederlands, F. de Merodestraat
16, B 2800 Mechelen. Betaling vanuit Nederland via girorekening 3992897
t.n.v. VAN, Mechelen.

Bestuur Onze Taal
De statutaire zittingstermijn van twee bestuursleden, dr. D. Dolman en C.N.F. van
Ditshuizen, loopt ten einde. Tijdens de algemene ledenvergadering, die op 4 juni
1998 in Den Haag wordt gehouden, zullen nieuwe bestuursleden worden gekozen.
Het bestuur zal ter vervulling van de vacatures tijdig kandidaten voordragen. Leden
die zich kandidaat wensen te stellen, attenderen wij op de desbetreffende statutaire
bepalingen; de statuten kunnen bij het secretariaat van het genootschap worden
aangevraagd.
De agenda voor de vergadering zal - met nadere gegevens over tijd en plaats in het meinummer van Onze Taal worden opgenomen.
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Congres ‘Overtuigende taal: kunst of kunstje?’
Op 8 november vorig jaar werd in een uitverkochte De Doelen in Rotterdam
het 21ste congres van het Genootschap Onze Taal gehouden. De 2100
bezoekers waren getuige van een dag die in het teken stond van ‘taal en
overtuigen’. Er waren pleitdemonstraties, modeldebatten, een standwerker,
acteurs die beroemde redes voordroegen, en boekenstands. Verder was er
de uitreiking van de Groenmantaalprijs aan radiopresentator Frits Spits en
vonden de eerste ‘zeepkistdiscussies’ van Onze Taal plaats.
Maar de hoofdmoot werd weer gevormd door de lezingen. Zes sprekers
gingen vanuit hun vakgebied (retorica, politiek, ‘columnistiek’, theologie,
cabaret en literatuur) in op de vraag of overtuigende taal een ‘kunst’ is of alleen
maar een ‘kunstje’. De theorie werd in de praktijk gebracht tijdens een
demonstratiedebat over de vraag wat nu doorslaggevend is: presentatie of
argumentatie.
Al eerder schonken we aandacht aan de bekroning van Frits Spits (in het
decembernummer); op de volgende bladzijden vindt u de door de redactie
ingekorte en bewerkte teksten van de lezingen, én een impressie van de
zeepkistdiscussies.

Mr. F.W. Kist, de in juni aangetreden nieuwe voorzitter van het Genootschap Onze Taal,
opent het congres.

Wie anderen wil overtuigen, begeeft zich bewust of onbewust op het
terrein van de retorica - het klassieke systeem van regels en adviezen
voor welsprekendheid en doeltreffende communicatie. Professor
Grootendorst legt, bij wijze van inleiding op de volgende
congresbijdragen, uit hoe dit aloude systeem precies in elkaar zit.
Bovendien gaat hij na hoe het tegenwoordig functioneert - onder
meer aan de hand van de gebeurtenissen na de dood van prinses
Diana.

Oude en nieuwe retorica
Prof. dr. R. Grootendorst - hoogleraar Taalbeheersing van het
Nederlands, Universiteit van Amsterdam
Is overtuigen door middel van taal een kunst of een kunstje? In Het winnende woord
(verschenen in 1997) omschrijft Marjan Spolders retorica als ‘de kunst en de kunde
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van het overtuigen door woorden’. Volgens de auteur is hiervoor een ‘zekere aanleg’
onontbeerlijk, maar retorica is volgens haar ook een vak dat je kunt leren. Er is dus
alle reden om voor een antwoord op de centrale vraag van dit congres te rade te
gaan bij de retorica.
Een vraag die aan de vraag ‘Is overtuigen door middel van taal een kunst of een
kunstje?’ voorafgaat, is: wat is overtuigen? Oorspronkelijk komt het woord overtuigen
uit de rechtspraak, waar het verwijst naar het afleggen van een bezwarende
getuigenis tegen een verdachte. Deze juridische herkomst klinkt nog door in de
uitdrukking wettig en overtuigend bewijs. Het woord overtuigen is afgeleid van het
Middelnederlandse overtugen, dat op zijn beurt weer teruggaat op een Germaans
woord dat ‘trekken’ betekent (vergelijk het Duitse ziehen). Een getuige was iemand
die desnoods voor de rechter gesleept werd om een verklaring af te leggen. Volgens
de woordenboeken is overtuigen ‘het door redenering en klem van woorden iemand
iets doen geloven’. Anders gezegd: iemand door bewijzen en argumenten laten
inzien dat een conclusie waar of aannemelijk is.

Het ethos van aristoteles
De ontwikkeling van de klassieke retorica begon met het optreden van de sofisten
in het Griekenland van de zesde en vijfde eeuw voor het begin van onze jaartelling.
Sofisten wa-
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ren rondtrekkende leraren die onder meer onderricht gaven in spreken in het
openbaar en in debatteren. Zij waren van mening dat er niet zoiets bestaat als ‘de
beste’, laat staan ‘de enige juiste’ argumentatie. Gelijk hebben in objectieve zin is
volgens hen onmogelijk; gelijk krijgen op grond van overtuigende argumenten is het
hoogst haalbare.
Aangezien goed en overtuigend spreken als een weg naar maatschappelijk succes
werd gezien, bestond er veel belangstelling voor het onderwijs van de sofisten,
vooral in de politiek en het recht. Het democratische systeem in Athene vereiste dat
politieke voorstellen in de volksvergadering werden verdedigd. Hierbij was goed
argumenteren van het grootste belang. Hetzelfde gold voor het verdedigen van de
eigen zaak in de rechtszaal.
Aristoteles was de eerste die de beginselen van de retorica systematisch heeft
uitgewerkt. Hij verstaat onder retorica de vaardigheid om geschikte
overtuigingsmiddelen te vinden en in een redevoering te gebruiken. Aristoteles
onderscheidt drie typen toespraken: het juridische genre, het politieke genre en het
ceremoniële genre (gelegenheidstoespraken waarin een persoon of zaak geprezen
of afgekeurd wordt). De spreker dient zijn overtuigingsmiddelen volgens Aristoteles
in alle drie de genres af te stemmen op het publiek. Hiertoe staan hem drie soorten
overtuigingsmiddelen ter beschikking: ‘ethos’, ‘pathos’ en ‘logos’. Een spreker maakt
gebruik van ethos als hij direct of indirect naar zijn eigen kwaliteiten verwijst. Volgens
Aristoteles is dit het meest effectieve overtuigingsmiddel: een publiek dat vertrouwen
heeft in de spreker, zal geneigd zijn diens standpunt te aanvaarden. Een spreker
maakt gebruik van pathos als hij inspeelt op de emoties van het publiek, en van
logos als hij zijn publiek probeert te overtuigen door middel van argumenten.
Het gebruik van ethos en pathos is in de ogen van Aristoteles niet per definitie
irrationeel. In sommige omstandigheden kan het bijvoorbeeld volstrekt redelijk zijn
om op de deskundigheid van de spreker af te gaan. Het begrip ethos omvat overigens
meer dan alleen de deskundigheid van de spreker: ook de ‘goedheid’ van zijn
karakter, zijn gezond verstand of ‘praktische wijsheid’ en zijn ‘goede gezindheid’
vallen eronder.

● Romeinse handboeken
In het hellenistische tijdperk na Aristoteles (de drie laatste eeuwen voor Christus)
werd het retorische systeem verder ontwikkeld. Daarbij werd vooral teruggegrepen
op de ideeën van de sofisten. Doordat alle oorspronkelijke Grieks-hellenistische
bronnen verloren zijn gegaan, berust onze kennis van het hellenistische retorische
systeem op twee latere Romeinse retoricahandboeken: de anonieme (in de
Middeleeuwen aan Cicero toegeschreven) Rhetorica ad Herennium en De inventione
van de jonge Cicero uit de eerste eeuw voor onze jaartelling.
•
Volgens Plato was de retorica alleen verdedigbaar als instrument
om onbetwistbare kennis over te dragen.
•
Het belangrijkste wat in de Romeinse handboeken aan het retorische systeem van
Aristoteles wordt toegevoegd, is de behandeling van de taken van de spreker en
van de onderdelen van de redevoering. Voordat een spreker een redevoering kan
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houden, moet hij vijf taken uitvoeren. Hij moet 1) bedenken wat hij gaat zeggen
(‘inventio’), 2) de stof ordenen (‘dispositio’), 3) de juiste formuleringen kiezen
(‘elocutio’), 4) de redevoering uit zijn hoofd leren (‘memoria’) en 5) voor de juiste
intonatie, mimiek en gebaren bij de voordracht van de redevoering zorgen (‘actio’).
Bij het ordenen van de stof (‘dispositio’) deelt de spreker de rede in verschillende
onderdelen in. De rede begint met een inleiding (‘exordium’), die bedoeld is om het
publiek gunstig te stemmen en interesse voor het onderwerp te wekken. Vervolgens
geeft hij een uiteenzetting van het onderwerp of van de toedracht van de zaak
(‘narratio’). Het belangrijkste deel van de redevoering is de argumentatie
(‘argumentation’), die vaak in tweeën wordt onderverdeeld: argumenten ter
ondersteuning van de eigen opvatting (‘confirmatio’) en argumenten ter weerlegging
van de argumenten van de tegenstander (‘refutatio’). Als de spreker het nodig vindt,
kan hij over een bepaald punt verder uitweiden (‘digressio’). De redevoering wordt
besloten met een samenvatting en een conclusie (‘peroratio’).

● Verval en herwaardering
De retorica is altijd onderwerp van kritiek geweest - in de oudheid hebben Plato en
diverse latere filosofen zich kritisch uitgelaten over de retorica. Hun kritiek richtte
zich vooral op het doel van de retorici om mensen te overtuigen van plausibele en
derhalve betwistbare opvattingen in plaats van te zoeken naar de waarheid. Plato
beschuldigde de retorici er zelfs van dat ze mensen door middel van onwaarheden
probeerden te overtuigen. Volgens hem was de retorica alleen verdedigbaar als
instrument om onbetwistbare kennis over te dragen, terwijl de retorica in de praktijk
juist werd gebruikt om mensen te overtuigen in kwesties waarover per definitie meer
dan één mening mogelijk is en waarbij er dus niet één onbetwistbare waarheid
bestaat.
Toch bleef er in de oudheid ook wel degelijk waardering voor de retorica bestaan,
met name voor het maatschappelijke en politieke belang van de retorica. In de
Middeleeuwen werd de retorica bijna geheel gereduceerd tot de ‘elocutio’ en de
‘actio’. Alle aandacht ging uit naar regels voor correct taalgebruik, een heldere stijl
en stilistische verfraaiing. Deze eenzijdige beperking heeft geleid tot de associatie
van retorica met bombast, wat gezien haar rijkdom aan ideeën onterecht is.
In de internationale vakliteratuur is de laatste jaren een krachtige herwaardering
van de klassieke retorica gaande. Het is inmiddels gemeengoed dat het arationele
of zelfs anti-
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rationele beeld van de retorica aan herziening toe is. Volgens velen staat retorica
als de studie van effectieve overtuigende technieken niet per se op gespannen voet
met een normatief redelijkheidsideaal. En het is een feit dat ook niet-retorisch
georiënteerde argumentatietheorieën doordrenkt zijn van klassiek-retorische
inzichten.
De grootste pleitbezorger van de retorica in de moderne tijd is zonder twijfel de
Belgische filosoof Chaïm Perelman geweest. In het samen met Lucie
Olbrechts-Tyteca geschreven La nouvelle rhétorique uit 1958 geeft hij een uitgebreide
inventarisatie van veelvoorkomende argumentatietechnieken, die in feite een
uitwerking zijn van de klassieke ‘topoi’, vindplaatsen van argumenten voor alle
mogelijke standpunten. De nieuwe retorica bestaat voornamelijk uit een opsomming
van elementen die als vertrekpunt of als argumentatieschema gebruikt kunnen
worden bij het overreden of overtuigen van het publiek.

● Onderzoek naar ethos
De inzichten uit de klassieke retorica zijn door de eeuwen heen vooral gebruikt voor
adviezen aan sprekers die hun publiek succesvol willen overtuigen. Maar hoe effectief
zijn die adviezen eigenlijk? Hoeft een spreker ze alleen maar klakkeloos op te volgen
om zijn doel te bereiken?

Prof. dr. R. Grootendorst: ‘De associatie van retorica met bombast is gezien haar rijkdom
aan ideeën onterecht.’
Foto: Bart Versteeg

Er zijn sinds het begin van de jaren zestig vooral in de Verenigde Staten hele
reeksen experimenten uitgevoerd om na te gaan welke factoren bij het
overtuigingsproces een rol spelen.
Opmerkelijk is dat er in de publicaties waarin over dit type empirisch onderzoek
wordt gerapporteerd, vrijwel nooit expliciet naar de relevante klassieke retorische
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begrippen wordt verwezen. Neem bijvoorbeeld het onderzoek naar de rol van factoren
die samenhangen met de ‘bron’ van de ‘boodschap’ die een bepaald publiek moet
overtuigen. Het is duidelijk dat het hier om het ‘ethos’ van de spreker (of schrijver)
gaat, maar deze term wordt nergens gebruikt.
De factoren die onderzocht zijn, hebben betrekking op de vragen hoe
geloofwaardig, sympathiek en aantrekkelijk de spreker door het publiek wordt
gevonden en hoe groot de overeenkomst tussen hem en het publiek is. Het empirisch
onderzoek levert onder meer de volgende (tamelijk voorspelbare) antwoorden op:
- Hoe hoger de opleiding van de spreker, hoe groter zijn geloofwaardigheid.
- Hoe meer de spreker citeert, hoe deskundiger hij wordt gevonden.
- Een spreker die een standpunt verdedigt dat tegen zijn eigenbelang ingaat,
wordt als bijzonder deskundig en betrouwbaar gezien. Men gaat er kennelijk
van uit dat een spreker als regel alleen maar dingen zegt die in zijn straatje te
pas komen, en als hij dat niet doet, moet hij wel een buitengewoon integer
mens zijn die precies weet waarover hij het heeft.
- Sprekers die aardig gevonden worden, hebben meer succes bij het overtuigen
van het publiek dan sprekers die niet aardig gevonden worden.
- Aantrekkelijke sprekers zijn als regel effectievere overtuigers dan
onaantrekkelijke sprekers.
- Hoe meer het publiek zichzelf qua leeftijd, politieke voorkeur, smaak en
dergelijke in de spreker herkent, hoe gemakkelijker de overtuigingspoging zal
slagen.
Ook al vallen er, zoals gezegd, geen retorische termen in dit soort empirisch
onderzoek, het is vrij eenvoudig om in de factoren ‘deskundigheid’, ‘oprechtheid’ of
‘betrouwbaarheid’, ‘sympathie’ en ‘overeenkomsten met het publiek’ de verschillende
aspecten van het klassieke ethosbegrip te herkennen (alleen de fysieke
aantrekkelijkheid valt erbuiten). De conclusie kan dan ook niet anders luiden dan
dat de eeuwenoude retorische inzichten volledig worden bevestigd door de resultaten
van het hedendaagse onderzoek.

● Elizabeth over Diana
Hoe relevant die inzichten ook voor de hedendaagse praktijk zijn, blijkt uit een recent
voorbeeld waarin klassieke retorische inzichten worden toegepast: de toespraak
op radio en televisie van de Britse vorstin Elizabeth op 5 september 1997, een kleine
week nadat prinses Diana om het leven was gekomen. Op het eerste gezicht behoort
de toespraak tot het ceremoniële genre van de gelegenheidstoespraak, maar bij
nader inzien zaten er ook onmiskenbaar trekjes van het juridische genre in. Elizabeth
benutte de gelegenheid niet alleen om uiting te geven aan haar verdriet, om de
overledene te prijzen en te getuigen van haar medeleven met de naaste familieleden,
maar ook om haar eigen gedrag te rechtvaardigen - waarmee haar toespraak
tegelijkertijd een soort apologie werd.
Van alle kanten was scherpe kritiek geuit op het gebrek aan gevoel en medeleven
dat de koninklijke familie tot dan toe had tentoongespreid. Het Britse volk, onder
aanvoering van de schandaalpers, verweet Elizabeth dat zij niet onmiddellijk naar
Buckingham Palace was teruggekeerd en de vlag halfstok had laten hangen, maar
gewoon op haar vakantiekasteel in Schotland was gebleven. Dit alles werd haar zo
kwalijk genomen dat zij volgens sommigen het voortbestaan van de monarchie in
gevaar had gebracht.
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Dat is de achtergrond waartegen sommige passages in de toespraak gezien
moeten worden. Door erop te wijzen dat ‘wij allemaal, elk op onze eigen wijze,
geprobeerd hebben met het verdriet om te gaan’ probeert
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Elizabeth de luisteraars ervan te overtuigen dat haar verblijf in Schotland gezien
moet worden als haar manier om het verdriet te verwerken. En door te benadrukken
dat ‘wij allemaal die emoties de afgelopen dagen hebben gevoeld’, probeert ze de
luisteraars te doen geloven dat ook zij wel degelijk gevoel heeft. Dat aan haar
oprechtheid niet mag worden getwijfeld, blijkt uit de mededeling dat hetgeen zij gaat
zeggen ‘recht uit haar hart’ komt. Als er geen reden was geweest om aan die
oprechtheid te twijfelen, zou dit een totaal overbodige opmerking zijn geweest. In
feite was de toespraak vooral een poging om het ‘ethos’ van de Britse vorstin op te
poetsen. In die opzet is de toespraak slechts ten dele geslaagd. Weliswaar werd
de grootste woede onder het volk weggenomen (de monarchie bestaat in
Groot-Brittannië nog steeds en Windsor zit nog steeds op de troon), maar de
populariteit van Elizabeth daalde, ook na de toespraak, tot een absoluut dieptepunt.

● Goed argument
Dit voorbeeld leert dat de toepassing van inzichten uit de retorica wel kan helpen,
maar geen garantie voor succes is. Het antwoord op de vraag of overtuigen door
middel van taal een kunst of een kunstje is, luidt dan ook: ‘geen van beide’.
Als overtuigen een kunst was, was het slechts voor enkele uitverkorenen
weggelegd om met succes te overtuigen; als het een kunstje was, waren enkele
trucjes voldoende om het gewenste effect te verkrijgen. In werkelijkheid is iedereen
in principe in staat om een ander te overtuigen. Tegelijkertijd is er voor succesvol
overtuigen geen simpel recept. Wie iemand wil overtuigen, kan daarom maar het
best beginnen met het zoeken naar goede argumenten voor zijn standpunt. Dit is
de enige manier, een andere is er niet: er gaat niets boven een goed argument!

Zeepkistdiscussies [1]
Redactie Onze Taal
Lezers van Onze Taal roeren zich graag. Hun betrokkenheid blijkt uit de vele brieven
en telefoontjes die wekelijks binnenkomen - en waarvan slechts een klein deel in
de rubriek ‘Reacties’ wordt opgenomen. Vandaar dat de redactie tijdens het congres
voor het eerst zeepkistdiscussies heeft gehouden. In de pauzes konden leden van
het genootschap met elkaar in discussie gaan.
Lezers konden zelf van tevoren stellingen aandragen. Binnen strenge tijdslimieten
moesten zij het publiek, dat uitgerust was met rode en groene stemkaarten, voor
hun standpunt zien te winnen. De zeepkistdiscussies trokken veel publiek.

● Journaaltaal
‘De meeste nieuwslezers en correspondenten van de televisiejournaals zijn slechte
ambassadeurs voor het Nederlands.’ Deze stelling verdedigde Theo Muller, violist
en beleidsmedewerker. Hij betoogde dat televisiejournaals normerend zijn voor de
taal, en om die reden op een plezierige manier neutraal moeten zijn. ‘Accenten zijn
bij veel journalisten het zwakke punt. Zo heb je sinds enige tijd van die rare,
nadrukkelijke beginaccenten: “de fínanciële problemen van de cúlturele sector”.
Daarnaast natuurlijk verkeerde zinsaccenten, die erop wijzen dat iemand niet begrijpt
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wat hij zegt. En ten derde de persoonlijke, regionale of sociaal gemarkeerde
accenten. Die vallen beslist niet onder het kopje neutraal of normerend, integendeel,
ze wekken irritatie. Dat is uiteraard subjectief, maar ik vind Connie Mus erg plat;
een ander vindt Tine van Houts misschien weer te keurig. Noraly Beyers'
gemankeerde v's en z'ten zijn schuurpapier voor mijn oren, en bij Saskia Dekkers
heb ik het omgekeerde probleem. Gijs Wanders en Paul Grijpma produceren een
quasi-gewichtig gerochel dat grenst aan een spraakgebrek. Maar het ergste euvel
zijn de rare toontjes en maniertjes. “NOS, acht uur journaal, Pia Dijkstra”. Of: “Max
Westerman, RTL Níéuws, New York”. Het toontje van de vliegende reporter
openbaart zich bij Jeroen Pauw in gehijg plus het inslikken van lidwoorden. En
waarom denkt Peter d'Hamecourt. Toch altijd dat in één zin. Minstens drie punten
staan. En dan heb je nog de oer-Hollandse toontjes van het gevoelige meisje
Broekema, Marga “Jeugdjournaal” van Praag of het temerige toontje van Kees
Boonman.’
Het was niet allemaal kommer en kwel in de ogen van Muller. Hij prees enkele
‘keien’ bij de journaals, zoals Harmen Siezen, Henny Stoel, Pia Dijkstra, Loretta
Schrijver en Edvard Niessing. Maar zijn eindoordeel was streng: ‘Heren van de
televisiejournaals, verlos ons van de rest.’
Jan Wouter van der Straaten, communicatietrainer, was het niet met Muller eens.
Zijn betoog lag enigszins in de lijn van dat van Youp van 't Hek (zie verderop). ‘Kan
het zijn dat juist de kernkwaliteit van het gemiddelde Onze-Taallid, de liefde voor
en kennis van het Nederlands, ook een valkuil is? Schiet Muller niet door? Vervalt
hij niet in purisme? Of het NOS-journaal al dan niet een goede ambassadeur is,
heeft naast de verkeerd uitgesproken accenten en de eventuele kromme zinnen
ook te maken met de vraag of de doelgroep de boodschap begrijpt. Het begrijpen
is juist de essentie.’
De meeste luisteraars (onder wie Henny Stoel) vonden Mullers geestige imitaties
echter overtuigender.
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Wie de vorm beheerst, is de inhoud meester
Over retorica en politiek
Frits Bolkestein
De taal van de politiek is wollig, ambtelijk, clichématig en langdradig.
Dit ‘Binnenhofbargoens’ is niet bevorderlijk voor de politieke
overtuigingskracht en voor een helder politiek debat. Volgens
VVD-leider Frits Bolkestein is het weer nodig aandacht te schenken
aan welsprekendheid: aan presentatie én argumentatie.
Voor de totalitaire staten van deze eeuw was taal een belangrijk instrument. Bepaalde
woorden, maar ook dialecten of andere afwijkingen van de standaardtaal, waren
uitdrukkelijk verboden. Hun plaats werd ingenomen door de holle frasen van het
ideologische taalgebruik, zoals ‘de verontwaardigde massa's van boeren, arbeiders
en soldaten’, ‘de dictatuur van het proletariaat is de vrijheid van het volk’ en ‘jij bent
niets, je volk is alles’. In het vroegere Oostblok werd dat de ‘houten taal’ genoemd.
Dergelijk ideologisch taalgebruik kenmerkt zich door een boodschap die boven elke
twijfel is verheven. Het vormt de vlag op een bedenkelijke lading. Argumentatie is
overbodig, vraagtekens zijn ongewenst.

● Binnenhofbargoens
In een democratie zijn holle frasen niet genoeg. Overtuigingskracht speelt hier de
voornaamste rol. Het recht van de sterkste heeft plaatsgemaakt voor de kracht van
argumenten en van presentatie. Die kunnen niet zonder elkaar. Argumentatie doet
een beroep op het verstand, presentatie op het gevoel. De kiezer vormt zijn oordeel
op basis van beide. Maar is de Nederlandse politicus zijn belangrijkste instrument
- taal - voldoende meester?
Onze premiers zijn vermaard, soms zelfs berucht om hun taalgebruik. Den Uyl
kon langdradig zijn, maar uit zijn voordracht spraken hartstocht en vastberadenheid.
Het taalgebruik van Van Agt was befaamd om zijn archaïsche karakter en had
daardoor een zekere relativerende werking. Van Agt werd opgevolgd door een
premier met een zo bijzonder taalgebruik dat er een speciale term voor werd bedacht:
het Lubberiaans. Volgens Jan Blokker wordt iemand die zich in het Lubberiaans
uitdrukt ‘niet geëerd om zijn eloquentie maar gewantrouwd om zijn dubbeltongigheid’.
De huidige voorzitter van de ministerraad kenmerkt zich door een zakelijke, nuchtere
aanpak. Dat heeft ook de nodige nadelen. Volgens Gerrit Komrij is het nog altijd
wachten op een memorabel woord van de premier: ‘Zoals het nu is, blijft er niet één
woord - en dus ook niet één idee - in je hoofd haken zodra je de naam Wim Kok
hoort.’
De toenmalige Tweede-Kamervoorzitter Dick Dolman wees begin jaren tachtig
op een trend binnen de politiek waar hij zich aan stoorde: de langdradige betogen,
vol niet-bestaande woorden en jargon. Zelf heb ik dit specifieke taaltje in 1993 het
‘Binnenhofbargoens’ genoemd. Dolman beweerde ronduit: ‘Nederlandse
parlementariërs spreken vervelend, slecht, onpersoonlijk en afgezaagd.’ Hij zag
weinig uitzonderingen hierop. Dolman wilde meer levendigheid in het debat en pleitte
daarom voor terughoudendheid bij interrupties en vooral in de spreektijd. Dolman
zag als oorzaak van parlementaire langdradigheid dat politiek weliswaar een roeping
is gebleven, maar ook meer en meer een vak is geworden. Het logische gevolg van
de professionalisering van de politiek is een toenemend gebruik van vaktermen.
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● Wolligheid loont?
De professionalisering van de politiek hangt samen met de onstuimige groei van
de overheidssector. Die heeft gezorgd voor een toegenomen complexiteit. Om deze
complexiteit de baas te zijn, worden politici soms uit ‘het veld’ gerecruteerd. Dat
leidt behalve tot het gebruik van specialistische vaktermen ook tot een bovenmatige
aandacht voor details en tot wollig en langdradig taalgebruik. Uit recent onderzoek
van VNO/NCW blijkt dit eens te meer. Overheid en semi-overheid zijn
oververtegenwoordigd in alle geledingen van de Nederlandse politiek. Zo heeft iets
meer dan de helft van de Tweede-Kamerleden een achtergrond bij overheid of
semi-overheid. Maar het aandeel van overheid en semi-overheid binnen de potentieel
verkiesbare bevolking bedraagt slechts 18%. VNO/NCW spreekt daarom van een
democratie van ambtenaren en leraren.
Een andere belangrijke oorzaak van de parlementaire omslachtigheid is terug te
voeren op de cultuur en de kenmerken van ons politieke stelsel. Bij coalitievorming,
pacificatiepoli-

Onze Taal. Jaargang 67

57
tiek en consensus hoort een cultuur van plooien, schikken en compromissen. Die
brengt haast onvermijdelijk een verhullend en omslachtig taalgebruik met zich mee.
Uitgesproken standpunten zijn binnen deze cultuur bijna taboe geworden. Bij stevige
taal wordt de boodschapper al snel als ‘populist’ gebrandmerkt of speelt hij in op
‘onderbuikgevoelens’. Hoe anders is dit in het Verenigd Koninkrijk, waar men in
politieke debatten gewend is aan harde confrontaties.
Binnen de Nederlandse politieke verhoudingen lijkt het vaak lonend zich vaag of
wollig uit te laten. Dat dient dan om ware bedoelingen te verbergen, niemand voor
het hoofd te stoten of kritische vragen te omzeilen. George Orwell zei in dit verband:

Onoprechtheid is de grote vijand van helder taalgebruik. Als er een verschil
is tussen doeleinden die men beweert na te streven en werkelijke
doeleinden, zal men bijna instinctief gebruik gaan maken van lange
woorden en gemeenplaatsen, als een octopus die wolken inkt verspreidt.
Niet alleen politici bezondigen zich aan het Binnenhofbargoens. Ook het uitgelezen
clubje van ambtenaren, journalisten, lobbyisten, wetenschappers en
belanghebbenden dat in en rond het Binnenhof vertoeft en de opiniepagina's van
kranten en weekbladen vult, doet daaraan mee. Zo is een circuit van - om een
leenwoord te gebruiken - ‘insiders’ ontstaan. Binnenhovelingen is misschien een
goed woord voor dit gezelschap. Het spreekt niet alleen dezelfde ‘hoftaal’, maar
stelt ook het politieke woordenboek samen.

● Legitimiteit
De historicus Ankersmit wijst erop dat binnenhovelingen belang hebben bij vaktaal
in plaats van beeldspraak. Het doel is een eigen autonome wereld, vol abstracte
vaktermen en onbegrijpelijke afkortingen. Politieke macht is dan voorbehouden aan
diegenen die dit Haagse ‘dialect’ spreken. Aan deze kenmerken van het Haagse
bedrijf kleven belangrijke nadelen. Overheid en politiek hebben de dure plicht op
een duidelijke wijze met de burger te communiceren. Dit betekent dat politici en
ambtenaren helder moeten spreken en schrijven.
Daarnaast moet het politieke debat zich tot de hoofdlijnen beperken. De huidige
debatten verzanden te vaak in details, uitingen van vakkennis en langdradige
betogen. Intern kunnen die veel voordelen opleveren. Maar de keerzijde ligt in de
externe communicatie. Het debat wordt voor het grootste deel van de burgers
onbegrijpelijk en dus oninteressant. Daardoor dreigt de politiek ook haar
overtuigingskracht te verliezen. De kiezer ziet het verschil tussen de opvattingen
van de politieke partijen niet meer. Dat komt niet ten goede aan het openbare
karakter van de democratische besluitvorming en het verkleinen van de afstand
tussen kiezer en gekozene. Op de langere termijn kan de politiek daarmee haar
eigen legitimiteit ondergraven.
De samenhang tussen overtuigingskracht en politieke taal is dus een belangrijk
thema. Ook in de politiek geldt dat wie de vorm beheerst, de inhoud meester is.
Meer aandacht voor welsprekendheid kan daarom de band tussen kiezer en
gekozene versterken. Dat levert zowel goede sprekers als kritische luisteraars op.

● Vaste metaforen

Onze Taal. Jaargang 67

De jaren zeventig worden vaak geroemd om de helderheid van het politieke debat.
Maar de inhoud van het debat was destijds niet anders dan nu. Toen bevonden zich
vele aansprekende persoonlijkheden onder de Nederlandse politici, zoals Den Uyl,
Van Agt en Wiegel. Zij slaagden erin hun boodschap helder op media en publiek
over te brengen. Zij maakten daarbij gebruik van vaste metaforen die aansloten bij
hun politieke visie en denkwijze. In die denkwijze overheerste het idee van strijd.
Ik geef als voorbeeld de wijze waarop de toenmalige fractievoorzitter van de PvdA,
Ed van Thijn, de periode van het kabinet-Den Uyl beschrijft. Hij roept een
maatschappelijk beeld vol scherpe tweedelingen op. De ‘weerstand’ tegen progressief
beleid was groot. Men werd ‘met diep wantrouwen besnuffeld’. Er waren ‘felle
haatcampagnes’ van rechts. ‘Nieuwe scheidslijnen tekenen zich af, dwars door het
oude klassenmodel heen’, vond Van Thijn. Er was sprake van ‘een Wiegeliaanse
lofzang op de bevoorrechte groepen’. De VVD was ‘een keiharde pleitbezorger’ van
de belangen van de grote ondernemingen. Toen hij terugblikte op de jaren '73-'77,
schreef Van Thijn dat de bewindslieden zich in een ‘strijdsituatie’ bevonden. Men
ging het gevecht aan en zat daarbij ‘in de voorste linies’. Men streed tegen
‘geharnaste tegenstanders’, tegen ‘een kordon’ van economische machtshebbers,
die ‘schoten voor de boeg’ leverden. Dat was nog eens duidelijke taal!
De door Van Thijn gehanteerde metaforen roepen het beeld op van een
klassenstrijd: een kabinet in oorlog met de machtige bevoorrechte elites van het
land. De goede verstaander weet dat dergelijke beeldspraken meer zeggen over
de politicus en zijn ideologie dan over de situatie zelf. Wij leren hieruit dat woorden
en beeldspraken niet noodzakelijkerwijs de werkelijkheid weerspiegelen, maar
veeleer een visie ondersteunen. Taalgebruik moet binnen de smalle marges van
de ideologie passen. Die marges beïnvloeden het stilistisch proces van weglaten,
vergroten en bijkleuren.

Frits Bolkestein: ‘Meer aandacht voor welsprekendheid kan de band tussen kiezer en
gekozene versterken.’
Foto: Bart Versteeg
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● Holle frasen
Beeldspraken kunnen uiterst effectief zijn. Wie Europese integratie vergelijkt met
fietsen, heeft maar één doel: voorkomen dat het integratieproces tot stilstand komt.
Want dan verliezen we ons evenwicht en vallen we om. Dit voorbeeld geeft tegelijk
aan dat men zich niet moet laten vangen in het beeld dat de tegenstander oproept.
Ikzelf geef er de voorkeur aan de Europese integratie te zien als een eik die langzaam
tot volle wasdom komt.
Beeldspraken kunnen overigens verraderlijk voor de gebruiker zijn. Aan het einde
van het kabinet-Den Uyl waarschuwde de toenmalige minister van Economische
Zaken drs. R.F.M. Lubbers voor ziekteverschijnselen in de economie. Een
genezingsproces was volgens hem geboden. Meer dan tien jaar verder herhaalde
hij het: ‘Nederland is ziek.’ Dat vormt aanleiding een vraagteken te zetten bij de
kwaliteiten van de geneesheer, die toen al twee kabinetten lang de pols van de
patiënt had vastgehouden.
Er is dus een samenhang tussen woordgebruik en politieke opvatting. Partijen
kennen alle hun gemeenplaatsen. De socialist spreekt over solidariteit, waar de
liberaal sociale rechtvaardigheid en de christen-democraat gemeenschapszin
gebruikt. Waar de D66'er over spreekt, zou ik zo snel niet weten.
Politieke gemeenplaatsen hebben voor gebruikers en hun aanhang een duidelijke
positieve of negatieve gevoelswaarde. Wee diegene die afbreuk durft te doen aan
de solidariteit! Een voorbeeld van een politiek cliché met een negatieve
gevoelswaarde is het begrip Amerikaanse toestanden. Geen beter middel om
politieke ontwikkelingen negatief te brandmerken dan te beweren dat zij tot
‘Amerikaanse toestanden’ leiden. Daarmee is dit cliché het moderne equivalent
geworden van wat vroeger als ‘Sodom en Gomorra’ werd aangeduid. Ook voor deze
clichés geldt dat zij op den duur zonder nadere argumenten tot holle frasen
verworden.

● Meer stijl
Ik kom tot het slot van mijn betoog. Het huidige gebrek aan politieke
overtuigingskracht en een helder po•
De consensusgerichte wijze van politiek bedrijven maakt verhullend
en wollig taalgebruik lonend. •
litiek debat wordt dus voor een groot deel bepaald door de vier kenmerken van ons
politieke systeem. Ten eerste de opkomst van de beroepspoliticus. Ten tweede de
groei van de collectieve sector met de daarmee gepaard gaande complexiteit. Ten
derde de eenzijdige recrutering van politiciwoordvoerders uit verwante specialistische
beleidsvelden binnen overheid of semi-overheid. Ten vierde de consensusgerichte
wijze van politiek bedrijven die verhullend en wollig taalgebruik lonend maakt.
De ambtelijke werkwijze van de Kamer wordt niet doorbroken door de structuur
of de organisatie te veranderen, maar slechts door een mentaliteitsverandering bij
politici zelf. Die vereist moed. Moed om een heldere en onafhankelijke stelling in
het debat te betrekken. Om ook als regeringspartij geen blad voor de mond te nemen.
Om het debat te beperken tot de hoofdlijnen en niet te zwichten voor de terreur van
ambtelijke detailkennis. En om helder en begrijpelijk te spreken. De jaren zeventig
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bewezen tot op zekere hoogte dat dit mogelijk is. Retorica speelde toen een
belangrijke rol in de politiek. Maar doordat die politiek te eenzijdig in het teken van
strijd stond, kwam argumentatie op het tweede plan. Daarmee verviel de retoriek
tot holle frasen. Argumentatie en presentatie kunnen niet zonder elkaar.

Tijdens het congres werd de weblocatie van Onze Taal gedemonstreerd.
Foto: Bart Versteeg

In het huidige tijdperk is meer aandacht voor de vorm waarin politiek wordt
bedreven weer noodzakelijk. Aandacht voor overtuigingskracht en de regels van
de welsprekendheid kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Een overtuigend
betoog is gebaseerd op een goed gestructureerd verhaal, enkele kwinkslagen en
stekeligheden, heldere en korte zinnen, een gedoseerd gebruik van metaforen en
citaten, een goede lichaamstaal en vooral sterke argumenten.
Politieke meningsverschillen draaien uiteindelijk altijd om de inhoud. Maar de
presentatie kenmerkt zich door een bepaalde stijl. Die vorm verzwakt, nuanceert of
overdrijft, vestigt de aandacht of versluiert. Maar altijd geldt: de stijl - dat is de vrouw
zelf.
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Presentatie of argumentatie? Een modeldebat
In een debat is gelijk hebben niet voldoende. Het publiek moet ook
overtuigd worden. Waar draait het dan vooral om? Om de presentatie
of om argumentatie? Twee doorgewinterde debaters namen hierover
tijdens het congres een standpunt in, en probeerden hun gelijk te
halen.

Stelling: ‘Overwinnen in een publiek debat is voor 90% presentatie en
voor 10% argumentatie’
Debatvoorzitter Jan Schreuder:
‘Wij Nederlanders wille o zo graag gelijk hebben, soms zelfs tegen beter weten
in. Maar kennen wij ook de juiste weg om gelijk te krijgen? Een debat is bij uitstek
een middel om aan te tonen wat het verschil is tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.
Hier volgt een bijzonder debat tussen twee doorgewinterde debaters, beiden
bestuurslid van de Stichting Holland Debate. De ene debater verdedigt de stelling,
de andere zal hem aanvallen.
Debatteren is niet recht praten wat krom is; debatteren is het aan de kaak stellen
van argumenten. Beide debaters krijgen daarvoor in dit debat evenveel tijd
toegewezen. Zij houden elk drie betogen. Om te beginnen een “opzetbeurt” van vier
minuten, daarna een verweerbeurt van drie minuten, en de beide debaters besluiten
met een conclusie waarvoor zij twee minuten tijd krijgen. De stelling luidt:
“Overwinnen in een publiek debat is voor 90% presentatie en voor 10%
argumentatie.”’

● De politicus als acteur
Ard van der Steur (verdediger van de stelling):

Illustratie: Reid, Geleijnse en van Tol
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‘“Iedere wind van welsprekendheid roert de wateren en verandert de koers”, zei
Plato. En vanwege deze wind, die naar zijn mening voornamelijk op presentatie
was gestoeld, wees hij de democratie als staatsvorm af. Hij heeft gelukkig niet
helemaal gelijk gekregen, want wij hebben desondanks de democratie leren
waarderen. Toch is overwinnen in een publiek debat nog steeds voor minimaal 90%
gebaseerd op presentatie en voor slechts maximaal 10% op argumentatie. Uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de overtuigingskracht van sprekers - dus het
gelijk krijgen - voor 55% wordt bepaald door nonverbale communicatie (houding en
gebaren), voor 37% door de stem en slechts voor zo'n 7% door de feitelijke inhoud.
Goede sprekers krijgen in zo'n publiek debat derhalve veel eerder gelijk van het
publiek dan mompelaars. Wij kennen er allen vele voorbeelden van: de Amerikaanse
presidentsverkiezingen en de Nederlandse lijsttrekkersdebatten vlak voor de
verkiezingen. Bij al deze debatten bepaalt de presentatie wie wint. Een heel mooi
voorbeeld daarvan was het debat tussen Nixon en Kennedy in 1960. Radioluisteraars
kozen na afloop voor het merendeel voor Nixon op basis van zijn argumenten en
het gebruik van zijn stem, maar de televisiekijkers kozen unaniem voor Kennedy,
want zijn presentatie was veel beter. De beroemde president Reagan - een groot
redenaar - vond om deze reden dan ook dat elke politicus op zijn minst acteur moest
zijn. En we zien het eigenlijk ook aan Bolkesteins betoog: de holle politieke frasen
uit de jaren zeventig bevatten geen inhoud; het was goedkope retoriek. Ik parafraseer
een beetje. Maar op basis van die holle frasen werd wel gestemd, wel gekozen en
wel politiek bedreven. Ook mijn tegenstander zal proberen op basis van zijn
presentatie u te overtuigen van de niet-houdbaarheid van mijn stelling. En ik ben
bang dat hij daarin niet zal slagen,
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niet alleen omdat u een buitengewoon kritisch publiek bent, maar ook omdat de
argumenten voornamelijk aan deze zijde liggen.’

Bestuursleden van de Stichting Holland Debate in debat. V.l.n.r. Peter van der Geer, Jan
Schreuder en Ard van der Steur.
Foto: Bart Versteeg

● Glimlach
Peter van der Geer (aanvaller van de stelling):
‘Het verbaast mij dat de heer Van der Steur zoveel argumenten nodig heeft, juist
bij deze stelling. Wij zouden mogen verwachten dat een brede glimlach zou volstaan.
De stelling van Van der Steur is nogal kras: 90% presentatie, 10% argumentatie.
Ik vind dat een kwalijke voorstelling van zaken. Laat ik een gedachte-experiment
met u uitvoeren. Als twee mensen tegenovergestelde argumenten hebben maar
elkaar in kwaliteit van presentatie nauwelijks ontlopen, wat is dan de invloed van
argumentatie? Tien procent? Nee, natuurlijk niet; misschien wel hónderd procent.
En daarmee is aangegeven dat de vraag of argumentatie inderdaad belangrijker is
dan presentatie maar net afhangt van het soort debat. Van der Steur gaf zeer
eenzijdige voorbeelden. Hij had het alleen maar over verkiezingsstunts,
verkiezingsspeeches en verkiezingsdebatten. Maar er zijn ook publieke debatten
waarbij wetenschappers, journalisten of anderen bij elkaar komen om elkaar onder
invloed van een kritisch publiek met argumenten te overtuigen. Ik denk dan aan de
debatten over de hogesnelheidslijn, de uitbreiding van Schiphol, en al die andere
regionale zaken waar burgers zich werkelijk bij betrokken voelen. Dat publiek zou
het niet pikken als er alleen maar op de presentatie werd gesteund. En kijken we
nog even naar Den Haag met zijn publieke tribune: ik denk dat ook daar elk debat
een publiek debat is. Er zijn beleidsdiscussies, er wordt geargumenteerd en niet
alleen op de presentatie gesteund. Sterker nog, de presentatie doet er helemaal
niet toe. Als mevrouw Sorgdrager en mevrouw Schmitz in functie kunnen blijven,
dan is dat niet op grond van hun presentatie, maar op grond van de
machtsargumenten die een rol spelen in díe discussie.
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Van der Geer: ‘Op de lange termijn zullen de argumenten de doorslag geven.’

Tot slot het dédain dat spreekt uit de stelling. Alsof het publiek niet kan nadenken,
alsof slechts 10% van het publiek gespitst is op argumenten en de rest zit te wachten
op humor en andere trucjes. Ik denk dat dat niet correct is. In een publiek debat
mag je appelleren aan de argumenten. Meneer Van der Steur, u bent toch ook niet
voor 90% pak en voor 10% inhoud? De vorm verhult en het gaat om de argumenten,
dat is wat telt.’

● Onwenselijk
Van der Steur:
‘Een beroemd redenaar heeft ooit eens gezegd: “je hebt leugens, verdomde
leugens en statistieken”. Het aardigst van wat mijn opponent zojuist naar voren
bracht, was een voorbeeld van statistiek. Hij zei: als twee mensen zich even goed
presenteren, dan is de inhoud voor honderd procent bepalend. Dat is volstrekt juist,
alleen het aardige is nou juist dat die presentatie geacht wordt in beide gevallen
ontzettend goed te zijn, waarna pas kan worden gekeken naar dat kleine elementje
argumentatie. Als mensen niet op basis van de presentatie kunnen kiezen, dan
kunnen ze dat op basis van de argumentatie gelukkig wel. Mijn opponent betrekt u
erbij om aan te geven wat de ellende van mijn stelling is: dat die absoluut onwenselijk
is. Ook ik vind het absoluut onwenselijk dat op basis van presentatie wordt beslist
wie er overwint in een publiek debat. Maar juist doordat de debatten in Den Haag
de moeite van het bekijken niet waard zijn, juist doordat de media alleen maar korte
zinnen en korte replieken uitzenden, juist dáárdoor wordt de kiezer de mogelijkheid
ontnomen te kiezen op basis van argumenten. Dus uiteindelijk wordt er gekozen
op basis van de persoon en zijn presentatie.
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Een Duitse schrijver zei in 1817 al: “als de blik niet overtuigen kan, kan de mond
niet overreden”.’

● Kortetermijneffect
Van der Geer:
‘Heeft de heer Van der Steur zijn stelling wel begrepen? Dat vraag ik me af. Ik
haak even aan bij wat hij heeft gezegd: politiek is tegenwoordig een kwestie van
mannetjesmakerij, van het kiezen van personen. Ik geloof dat dáár nou juist een
kentering in aan het komen is, want niemand vindt dat prettig. Men wil graag kritisch
zijn, en als Den Haag wat meer argumenten zou gebruiken, zouden de mensen ook
gefundeerd kunnen kiezen. De verkiezingsprogramma's vertonen opvallende
verschillen en het is helemaal niet uitgemaakt dat ze geen rol zullen spelen. Als
straks het nationale verkiezingsdebat op de avond voor de verkiezingen zal
plaatsvinden, dan weet ik zeker dat het om argumenten gaat.
En dan nog iets: heeft presentatie wel effect op lange termijn? Mijn standpunt is
dat een overwinning door presentatie slechts een kortetermijneffect heeft. Op de
lange termijn zullen de argumenten de doorslag geven. Daar zijn in de geschiedenis
vele voorbeelden van bekend.’

● Brent Spar
Van der Steur:
‘Aan mij de genoeglijke taak om een conclusie van mijn kant van het debat te
geven. Ik heb aan u voorgelegd dat er gedegen wetenschappelijk onderzoek is
waaruit onomstotelijk blijkt dat goede sprekers eerder gelijk krijgen dan slechte
sprekers. Er zijn voorbeelden te over in de recente Nederlandse geschiedenis waarbij
goede sprekers eerder hun gelijk kregen dan bijvoorbeeld mensen die gelijk hadden
maar dat niet goed wisten uit te dragen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Brent
Spar-discussie tussen Shell en Greenpeace. Deze werd overtuigend gewonnen
door Greenpeace op grond van presentatie. Na enige maanden werd vastgesteld
dat Shell al die tijd gelijk had gehad maar het nooit had gekregen.
Ik deel Van der Geers zorg over de langetermijneffecten van het overwegende
belang van presentatie. We kunnen het publiek daartegen wapenen door het
gereglementeerd debatteren - wat we hier nu doen - ook in het onderwijs in te voeren,
zoals dat overigens in Engeland al het geval is. Meer debatteren op de lagere school,
middelbare school en universiteit, en dan zullen we zien dat het Nederlandse publiek
het debat met heel andere ogen zal bekijken en dat men net zoals u hier zal beslissen
op basis van de argumenten en niet op basis van de stijl.’

● Schadelijk
Van der Geer:
‘Overtuigen is volgens de heer Van der Steur eigenlijk een kunstje, want het gaat
om goede en slechte sprekers, waarbij de goede sprekers wat beter doorhebben
wat de handigheidjes zijn om argumenten naar voren te brengen. De realiteit van
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het publieke debat is mij te verscheiden om déze stelling met een verhouding van
90% en 10% zomaar te aanvaarden. Ze suggereert een waarheid die er niet is en
het onderzoek is volgens mij alleen maar van toepassing op specifieke gevallen en
zeker niet in zijn algemeenheid. Ik ben blij dat de heer Van der Steur mijn zorg voor
de lange termijn deelt, maar hij weigert de uiterste consequentie te trekken uit deze
stelling. Dat is namelijk dat deze stelling eigenlijk moreel niet aanvaardbaar is. Als
iemand iets heel hard roept en dat bij herhaling doet, bluft en overdrijft, niet luistert
naar tegenargumenten, de andere partij verkeerd samenvat en niet te vergeten
holle metaforen toepast, dan krijgen we uiteindelijk een debat waardoor schadelijke
argumenten opgeld doen bij het publiek. Het publiek is wel kritisch, maar de goede
spreker kan het omzeilen. Dat is de uiterste consequentie.
En dan kom ik tot mijn laatste punt: de stelling belet politici hun
verantwoordelijkheid te nemen voor een kritisch debat. Kritische geesten zouden
door een inhoudelijk debat wakker moeten worden. Dat is de voornaamste taak van
mensen die moeten overtuigen, ook van politici. Het is verkeerd als iemand de
intentie heeft om met de presentatie en de vorm als uitgangspunt anderen te
overtuigen. Daarom denk ik ook dat de stelling ‘wie de vorm beheerst, is de inhoud
meester’ niet goed doordacht is.
Mijn conclusie is dat overtuigen en overwinnen in een publiek debat geen kunstje,
is, zelfs geen kunde, maar een ware kunst.’

● Lesrooster
Jan Schreuder:
‘U bent er waarschijnlijk nieuwsgierig naar wie dit debat heeft gewonnen. Normaal
gesproken wordt een debat altijd na afloop beoordeeld door een jury. Bij een
demonstratiedebat als dit is dat niet het geval. Er wordt dus geen winnaar
aangewezen. Laat ik u daarom vertellen aan welke punten aandacht wordt besteed
bij een officieel debat. In de eerste plaats aan de hoeveelheid en de kwaliteit van
de argumenten. Niet minder belangrijk is de weerlegging van deze argumenten en
ook de gehanteerde strategie. Bovendien worden de stijl en de presentatie
beoordeeld.
De beoefening van de kunst van het debatteren in Nederland mag zich verheugen
in een toenemende belangstelling, zowel bij studenten als niet-studenten. De
Stichting Holland Debate pleit ervoor dat in het onderwijs het vak debatteren op het
lesrooster komt, want één zaak staat vast: onze taal is ermee gebaat dat het debat
in Nederland op een hoger plan komt.’
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Van der Steur: ‘Uiteindelijk wordt er gekozen op basis van de persoon en zijn presentatie.’
Foto: Bart Versteeg
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Tussen clown en dominee
Piet Grijs - columnist
Columnisten hebben zo hun eigen methoden om de lezer te
overtuigen. Hoewel, overtuigen... Piet Grijs slooft zich altijd uit om
het aantal lezers dat het met hem eens is ‘zo beperkt mogelijk te
houden’. Maar hij wil er wel voor zorgen dat de lezers in ieder geval
nadenken over het onderwerp dat hij aan de orde stelt.
Ik denk dat nooit eerder een redenaar met het woord ik is begonnen. Een columnist
begint zijn column altíjd met ik. Een zoon van de grote Huizinga was correspondent
bij de NRC en schreef eens: ‘Aangezien wij niet op twee plaatsen tegelijk kunnen
zijn...’, en toen dacht ik: ik schrijf voortaan ik in plaats van wij, men en je.
Nu ik met ik begonnen ben, zal ik, zo neem ik mij voor, ook met ik eindigen. Geen
enkele column van mijn hand ontbeert ooit een dergelijk, dikwijls onzichtbaar
stijlvoornemen. Er moet altijd iets taalkundigs of stilistisch interessants aan de hand
zijn, ook al gaat het om serieuze onderwerpen. Andersom geldt dat als ik bijvoorbeeld
een artikel schrijf waarin alle woorden op de letter n eindigen, er na afloop altijd ook
nog een interessante inhoud in blijkt te zitten.

Piet Grijs: ‘Presentatie gebruik je als argumenten niets helpen.’
Foto: Bart Versteeg

● Serieus nemen
De columnist moet het hebben van een vaste plek, een vast tijdstip, een vast ritme.
Hij is nooit ziek. Daarin lijkt hij op de dominee. De mensen weten: op díé dag van
de week krijgen we hem op díé plek te horen. De dominee heeft de hulp van God,
de columnist heeft de hulp van de humor. De columnist beweegt zich zo tussen
dominee en clown. Karel van het Reve heeft eens geschreven dat de beste
columnisten ter wereld in Nederland wonen. Hij heeft gelijk. En hoe komt dat? Omdat
er hier nauwelijks nog clowns en dominees optreden.
Een clown wordt niet serieus genomen. Maar ik wil als columnist wel degelijk
serieus genomen worden. Eén keer ben ik door een beledigde meneer voor de
rechter gedaagd. Dat proces heb ik toen gewonnen. De rechter vond dat ik gelijk
had. Dat was ik met hem eens. Maar mr. Borgerhoff Mulder zei er ook nog bij dat
een columnist bovendien niet gelijk hoeft te hebben om toch te mogen schrijven
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wat hij wil. Dat ben ik niet met hem eens. Ik wil wel schrijven wat ik wil. Maar ik ben
net als iedere andere Nederlander achteraf verantwoordelijk te stellen. Anders zou
immers niemand meer op mijn meningen hoeven te letten.
Van de columnist wordt vaak gezegd dat hij zoveel scheldt. Voor mij geldt dat in
ieder geval niet. Ik hou van schelden en bescholden worden. Maar die scheldwoorden
moeten kleine ornamenten blijven in een tempel van gedachten. Als ik eens een
scheldwoord gebruik, dan toch altijd tussen duizend woorden vol argumentatie.
Maar het publiek onthoudt het schelden. Martin van Amerongen, die toch beter zou
moeten weten, schrijft dat ik altijd maar scheld. Hij liegt.

● Schrijfretoriek
Dames en heren, u bent in de redevoeringen van de heren Grootendorst en
Bolkestein op twee manieren besodemieterd. In de eerste plaats wordt hier net
gedaan of retoriek alleen in gesproken vorm bestaat. Bij de oude Grieken wás dat
ook zo, maar zelfs daar werd toch achteraf het geïmproviseerde betoog van Socrates
keurig door Plato opgeschreven. Na zo vele eeuwen van schrijven en drukken en
lezen, zijn de laatste resten van de spraakretoriek uitgeblust en heb ik alleen nog
te maken met schrijfretoriek. Voor deze schrijvende columnist is de retorische vorm
elke keer anders: een nieuwe taalconstructie, een zelfopgelegde taalbeperking, of
de oude vormen van omdraaiing, overdrijving, onderdrijving, vergelijking,
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raadsel, ironie, en inderdaad ook: schelden. Dat ik u toespreek, is dan ook grondig
verkeerd en geeft een onjuist beeld van mijn talent.
De tweede besodemieterij zit hem hierin dat net wordt gedaan of de redenaar de
keus heeft tussen argumenteren, dat dus saai en vervelend is, of schitteren, dat
dus oppervlakkig en aantrekkelijk is. Er is hier net een debat gevoerd over de vraag
of het de argumentatie of de presentatie is die het wint. Die tegenstelling is onjuist.
Argumenteren gebruik je in zaken die uitgeargumenteerd kunnen worden. Stel, je
gaat in Rotterdam een brug over de Maas bouwen. Dan argumenteren deskundige
ingenieurs met elkaar over kabels en winden, en na verloop van tijd blijkt dat een
bepaalde brug met bepaalde kabels tegen de wind kan, en die gaan ze dan bouwen.
Presentatie gebruik je als argumenten niets helpen, bijvoorbeeld als je uit de verte
indruk wilt maken op iemand van het andere - of laat ik het neutraal zeggen: van
een bepaald - geslacht.

● Niet mee eens
Het gaat in de politiek, maar ook daarbuiten, weliswaar soms over aardige
argumenten of aardige gezichten, maar het gaat in de grond om iets heel anders,
om principes. Als Bolkestein in verkiezingstijd zegt dat kinderen van illegalen niet
meer op scholen mogen worden toegelaten, dan is het moeilijk kiezen tussen
argumenten of sentimenten. Hij doet net of zijn voorstel op argumenten gebaseerd
is, maar iedereen beseft dat hij na de kabinetsformatie niet op zijn voorstel terug
zal komen. Het gaat hier om een naar mijn mening misdadig principe waarmee hij
de uiterst rechtse kiezers naar zijn partij weet te trekken. Hij kan hier wel mooi weer
spelen, maar dat is toch ten diepste waar het om gaat, en ik ben benieuwd met welk
kwaadaardig verzinsel hij bij de volgende verkiezingen zal komen.
Waarom zijn er columns? Om dezelfde reden dat er ooit hoofdartikelen waren.
Die - nu vertel ik u een geheim - zijn er trouwens nog steeds, maar niemand leest
ze. Hebt u ooit iemand horen zeggen: ‘Maar in het hoofdartikel van de Volkskrant
stond toch...?’ Nee, maar een columnist zorgt, als hij een goed columnist is, dat er
elke week ergens wordt gezegd: ‘Heb je gelezen wat Piet Grijs schreef over...?’ De
columnist legt de kwestie van de week op tafel. Hij weet heus wel dat zijn lezers het
niet met hem eens zijn - ik sloof mij altijd uit om het aantal lezers dat het met mij
eens is zo klein mogelijk te houden - maar hij wil ervoor zorgen dat die lezers in
ieder geval nadenken over het onderwerp dat hij aan de orde stelt.
Vier keer heb ik het congrespubliek in Rotterdam aan het lachen gekregen, maar
nu ik mijn speech uittik, kan ik mij niet meer herinneren hoe ik dat deed. Op papier
is een gesproken geestigheid zelden geestig. Ik wilde met het woord ik eindigen en
dat doe ik.

Zeepkistdiscussies [2]: museums versus musea
Redactie Onze Taal
In de pauzes van het congres discussieerden lezers van Onze Taal met elkaar.
Oud-hoofd van de educatieve afdeling van het Rijksmuseum, Gerard van der Hoek,
verdedigde de stelling ‘Van Nederlandse woorden met een Latijns én een Nederlands
meervoud behoort uitsluitend het Nederlandse meervoud (museums, gymnasiums)
gebruikt te worden.’ Hij vond het merkwaardig dat Nederlanders zich als enigen
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bedienen van een Latijnse meervoudsuitgang: musea. ‘Fransen gaan naar les
museés, Duitsers bekijken die Museen, Amerikanen en andere Engelssprekenden
bezoeken the museums. Heel Europa doet het in zijn moerstaal, maar wij niet.’
Waarom eigenlijk niet? ‘Het lijkt erop dat musea een hogere status heeft, het klinkt
deftiger dan museums. Museumbezoek zal dan ook wel niets zijn voor gewone
mensen. Educatieve diensten van museums begonnen daarom ook in de jaren vijftig
museums te gebruiken in een poging het ideaal “Kunst voor Allen” te bevorderen.
Dat stuitte op weerstand: veel van mijn collegae waren mordicus tegen. Maar
museum is ingeburgerd en verdient een Nederlands meervoud. Bovendien zullen
dan curieuze vormen als musea's niet meer voorkomen. En als museums eenmaal
ingeburgerd is, volgen de gymnasiums, catalogussen, criteriums (in de wielersport)
en datums (van tijd) vanzelf. Criteria (maatstaven) en data (pc-gegevens) mogen
dan van mij blijven bestaan, want ze betekenen iets anders. Zo kunnen een nieuwe
regel en de uitzonderingen een verrijking betekenen voor de communicatie.’
Zijn betoog kreeg 37 stemmen, duidelijk minder dan de 162 waarmee zijn
tegenstander, de neerlandicus Jos Paardekooper, deze discussie won.
Paardekooper: ‘Ik ben grootgebracht met musea en gymnasia, die woorden klinken
mij helemaal niet raar of elitair in de oren. Ik ken zelfs bijna niemand die museums
zegt. Moet ik nu ter wille van de kennissen van mijn opponent die museums zeggen
en in de war raken met musea's, mijn gewone musea opgeven? Bovendien geeft
de Algemene Nederlandse Spraakkunst nog zeker tien andere soorten meervouden
dan de gebruikelijke op -s of -en. Moeten we die dan ook allemaal gaan afschaffen
omdat ze elitair zijn? Musea is gewoon Nederlands geworden. Uit de uitzondering
die mijn opponent maakt voor criteria blijkt al de inconsequentie van zijn standpunt.’
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Van houten broek tot Rachels rokje
Drs. Jacobine D.C. Geel - journalist bij de IKON, winnaar
Trouw-preekwedstrijd 1997
De preekcultuur in Nederland
Een ‘godsdienstige rede’ wil niet alleen informeren en overtuigen,
maar vooral ook vervoeren, oproepen, uitdagen en troosten. Over
de preek als retorisch genre.
‘Het licht van Christus laat ons zien dat de orde van deze wereld, ook de orde van
de zogenaamde christelijke wereld, wanorde is, land van de dood. Datzelfde licht
roept ons op tegen deze orde, die wanorde is, “nee” te zeggen, de noodkreet:
“Ontwaakt slapenden, staat op uit de doden”!’
Dit citaat komt uit een preek van J.J. Buskes, een gevierd kanselredenaar van deze
eeuw. Het is duidelijk een historisch fragment. De overgrote meerderheid van de
ongeveer 300.000 preken die tegenwoordig jaarlijks in ons land worden gehouden,
is rustiger van toon. Wat dertig, veertig of vijftig jaar geleden volle kerken trok, komt
ons nu misschien overdreven of zelfs lachwekkend voor. Goed voor typetjes als
dominee Gremdaat, het bekende alter ego van Paul Haenen, maar nauwelijks
serieus te nemen als verkondiging van het Woord. Dat neemt niet weg dat genoemde
predikanten hun vak verstonden. Deze ‘makelaers in ongesiene waren’ - de
aanduiding is van Constantijn Huygens - wisten de mensen voor hun product te
winnen. Zij spraken voor hún tijd overtuigende taal.

● Doorgeefluik
Het verschijnsel ‘preek’ trok het afgelopen jaar een meer dan gemiddelde
belangstelling. Aanleiding was een door het dagblad Trouw uitgeschreven
preekwedstrijd. De aankondiging van die wedstrijd had een stroom van ingezonden
brieven tot gevolg. Tegenstanders waren geschokt door zoveel trivialiteit en ijdelheid,
voorstanders vonden de wedstrijd een aardige manier om de preek weer eens ter
discussie te stellen. Aan welke kant iemand stond, werd uiteraard bepaald door de
opvatting over de preek die zij of hij huldigde.
Die opvattingen liepen nogal uiteen; zoveel hoofden, zoveel zinnen. Zeker als het
gaat om de preek in een land dat - hoe geseculariseerd ook - nog altijd doorgaat
voor domineesland. Toch laten de opvattingen zich in ruwweg drie categorieën
onderbrengen. Er waren tegenstanders op theologische gronden. Naar hun mening
had het verkondigen van Gods Woord niets met retorica of mondelinge presentatie
te maken. De dominee is een doorgeefluik. Of, zoals één predikant het formuleerde:
‘Alleen als God het geeft, lichten broze mensenwoorden op tot het woord Gods.’
Anderen hadden liturgische bezwaren. Een preek staat niet los van de kerkdienst
waarin ze gehouden wordt en kan dus ook niet op zichzelf beoordeeld worden. Een
boze godsdienst-socioloog mopperde in dit verband dat de wedstrijd inspanningen
van jaren ongedaan maakte: de preek - een in zijn ogen verouderd, want veel te
eenzijdig communicatiemiddel - stond opnieuw in het middelpunt van de aandacht.
En dan waren er de voorstanders. Hoewel zij het met het voorgaande niet per se
oneens hoefden te zijn, vonden zij dat preken een vak is. Niet ieders vak, maar juist
daarom kon het geen kwaad bij die kant van de zaak stil te staan. Zoals een docent
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van mij pleegde te zeggen: ‘De Geest waait waarheen zij wil, maar we hoeven haar
niet voortdurend voor de voeten te lopen.’

● Andere werkelijkheid
Wat is een preek? Volgens het woordenboek een leerrede of vermaning op
gewichtige toon. Volgens iemand die het weten kan - een hoogleraar in de
kanselwelsprekendheid - een instrument om ‘mensen vanuit hun eigen situatie in
gesprek te brengen met de christelijke traditie in het algemeen en met de bijbel als
bron van die traditie in het bijzonder’. Dat klinkt al heel anders.
Technisch bekeken is de preek een bijzondere vorm van openbare rede. Het
bijzondere zit hem in het uitgangspunt (een of meer bijbelgedeelten) en de context
waarin deze toespraak wordt gehouden: een kerkelijke of godsdienstige
gemeenschap. Dat dit meer is dan het lijkt, heeft te maken met het beoogde effect
van de preek. Gevraagd naar de reden waarom ze nog altijd in de kerk komt, zei
een vriendin ooit: ‘Om af te stemmen op een andere werkelijkheid.’ Als een kerkdienst
daarvoor bedoeld is, en dat lijkt me niet onaannemelijk, vervult de preek daarin een
functie. In een preek gaat het in dat geval om veel meer dan informeren en
overtuigen. Een preek wil vervoeren, oproepen, uitdagen, troosten, ontroeren, de
toehoorder op een ander en desnoods het verkeerde been zetten. Een preek toont
deze wereld omgekeerd.
Om die andere werkelijkheid op te roepen bedient een preek zich van taal. De
scheppende kracht van taal is groot, getuige alleen al de eerste bladzijde van de
bijbel: ‘En God sprak: Er zij licht. En er was licht.’ Maar dergelijk bezielend taalgebruik
is slechts weinigen aangeboren. De meesten moeten hiervoor veel en lang oefenen.
Wie een preek wil schrijven, moet weten hoe hij of zij een verhaal opbouwt, moet
leren variëren in woordkeus en zinslengte, beelden en voorbeelden leren gebruiken.
De predikant is bovendien, als het goed is, een talenwonder. Niet alleen moet hij of
zij thuis zijn in het bijbelse Grieks en Hebreeuws, ook de taal van het hart en van
deze tijd moeten meer dan gemiddeld worden beheerst. In het andere geval ontaardt
een preek al gauw in geesteloos houtjeshakken.
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● Hoge kansels
Eeuwenlang is de autoriteit van de predikant vrijwel onaangetast gebleven en was
zijn woord vooral eenrichtingsverkeer. Tot in de jaren vijftig van deze eeuw was de
preek een verhaal dat nábesproken kon worden, maar dat nauwelijks werd
tégengesproken. Dit betekent niet dat er geen tegenstemmen waren. Zo werd er
gesputterd tegen de toon. ‘Verlos ons van de preektoon Heer, geef ons natuur en
waarheid weer’, dichtte De Genestet. Ook was er kritiek op de afstandelijkheid van
veel predikanten. Vanaf hun hoge kansels hielden zij ‘kunstig saamgezette preken’,
zonder acht te slaan op de reactie - of het uitblijven daarvan - bij de hoorders.
Predikanten moesten uit hun ‘houten broek’ stappen en in het leven treden, vond
een schrijfster in de vorige eeuw. Maar er waren twee wereldoorlogen voor nodig
eer het zover was.
Een belangrijk deel van zijn gezag ontleende de predikant aan de breed gedragen
overtuiging dat er zoiets als eeuwige waarheid bestond en dat de christelijke traditie
die in pacht had. Dat besef is voorgoed en onherstelbaar geschokt. God is misschien
niet dood, maar wie de gebeurtenissen van deze eeuw serieus neemt, weet dat wij
hem ook niet meer in onze zak hebben. Voeg daarbij de resultaten van modern
bijbelonderzoek en de mondig geworden gemeenteleden, en het zal duidelijk zijn
dat het predikantschap in een ernstige identiteitscrisis is geraakt.

Jacobine Ceel: ‘God is misschien niet dood, maar wie de gebeurtenissen van deze eeuw
serieus neemt, weet dat wij hem ook niet meer in onze zak hebben.’ Foto: Bart Versteeg

Die herbezinning op wie of wat een predikant eigenlijk is en vermag, komt onder
andere tot uiting in de stijl van preken. Vanuit een behoefte aan meer authenticiteit
verruilden velen het pathos - de stemverheffing en de brede gebaren - voor een
rustiger preektoon. In de plaats van de massieve verkondiging kwam het zoekende
‘gesprek’, de met veel vragen doorspekte hervertelling van het bijbelverhaal. Ik moet
opnieuw denken aan dominee Gremdaat. Hij begint zijn praatjes ook steevast met
een vraag, waarbij het hoogtepunt wat mij betreft nog altijd is: ‘Neelie Smit-Kroes,
kent u die uitdrukking?’
Natuurlijk overdrijft Haenen, maar wie een willekeurige verzameling preken van
de afgelopen vijftien jaar doorneemt, wordt daar niet alleen maar vrolijk van. Voor
wie zich waagt aan een andere manier van preken dreigen twee valkuilen. Ofwel
de vragen zijn geen echte vragen, maar gewoon een andere verpakking van dezelfde
dogmatische inhoud - een kunstje dat niet overtuigt - ofwel de spreker blijft in de
greep van de vragen en slaagt er helemaal niet meer in iets te zeggen, laat staan
op te roepen. De bezieling is ver te zoeken. ‘Kunt u hier iets mee? Nee? Jammer,
pech gehad.’
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● Levende verkondiging
Het kan gelukkig ook anders. Ook in deze tijd zijn er predikanten - mannen en
vrouwen, protestanten en katholieken - die hun duizenden verslaan. Voorbeelden
zijn de van huis uit katholieke Huub Oosterhuis, de hervormde Nico ter Linden en
de remonstrantse Lenie van Reijendam-Beek. Het kan je smaak niet zijn, maar hun
preken zijn levende verkondiging.
Ik gaf dit verhaal de titel mee ‘Van houten broek tot Rachels rokje’. De houten
broek kwam al aan de orde. Het is een oude aanduiding voor kansel of preekstoel
en dient in dit verhaal bovendien als beeld voor de afstand en ongenaakbaarheid
die de predikant, en daarmee in zekere zin de preek, eeuwenlang omgaven. Die
houten broek, daar zijn de meesten inmiddels wel uit gestapt, al was het maar omdat
sinds ongeveer 25 jaar ook vrouwen het Woord voeren.
Maar waarom Rachels rokje? Omdat een preek in het beste geval kenmerken
vertoont van het plooirokje waar Charlotte Mutsaers zo virtuoos over schrijft in haar
gelijknamige roman. Dat rokje ‘cirkelt, zwiert, golft, laait, wappert, kruipt op, straalt,
rimpelt, ruist, danst, krult, ademt, ritselt, stroomt, scharniert, siddert, zwaait, knipoogt,
steigert of valt. (De plooien) vertakken zich voortdurend, verspringen of gaan in
elkaar op en af en toe vang je een glimp op van wat zich eenzaam en verstolen
afspeelt daartussen of zelfs daaronder. Dat is het enige wat telt.’
De preek als opwaaiende zomerjurk, waaronder en waardoorheen iets van die
andere werkelijkheid zichtbaar wordt. Dat vraagt meer dan het eindeloos oefenen
van wat voor het spreken als communiceren nodig is. Deze oefening baart nog niet
als vanzelf de kunst van de overtuigende godsdienstige rede. Nodig zijn evenzeer
oprechte nieuwsgierigheid naar alle lagen van bijbeltekst en traditie, moed om iets
anders te zeggen dan wat altijd gezegd is, en vrijmoedigheid om de Geest ook te
herkennen in andere taal dan de bijbelse. De stof van de preek lijkt nu vaak versleten;
er zal dus opnieuw geweven moeten worden. Het lijkt me de inspanning waard. Niet
alleen vanwege de preek als retorisch genre, maar ook vanwege de herscheppende
kracht die ervan kan uitgaan. Wat mij betreft, om met Mutsaers te besluiten, ‘ik zal
zoeken, letter voor letter, woord voor woord, zin voor zin, net zolang totdat je opruist
uit het alfabet’. Het had het einde van een preek kunnen zijn. Overtuigd?
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Duidelijke taal
Youp van 't Hek
Overtuigende taal is voor cabaretier Youp van 't Hek vooral duidelijke
taal, taal die bovendien prikkelt, wakker houdt en de lachspieren
bedient. ‘Tikteef is veel leuker dan typiste. Tikteef is ook veel
duidelijker; iedereen ziet meteen iets blonds, een beetje een domme
RTL-doos, zal ik maar zeggen.’
Dames en heren kommaneukers en taalfundamentalisten, wat ontzettend aardig
dat u mij, jongetje met acht jaar mavo, hebt uitgenodigd om u op dit congres toe te
spreken over het onderwerp ‘duidelijke taal: kunst of kunstje?’. Wil je met taal
overtuigen, dan moet taal minimaal duidelijk zijn.
Wat is duidelijke taal? Volgens mij waren de eerste woorden die ik zojuist uitsprak
duidelijke taal. Binnen de minuut is het duidelijk wat ik van leden van Onze Taal
vind en hoe ik over mijzelf denk. Ik vind u een zooitje kommaneukers en
taalfundamentalisten en ik zet mijzelf neer als een kleine krabbelaar. Nou is het de
vraag of het waar is wat ik zeg. Vind ik u bijvoorbeeld echt een zooitje kommaneukers
of hoort dit bij mijn act? Uiteindelijk ben ik cabaretier.
Eigenlijk heb ik een ongelooflijke teringhekel aan taalpuristen en vooral aan dat
beterweterige van ze. Mijn zus had er vroeger last van. Als ik tegen mijn zus zei: ‘Ik
ga mij omkleden’, zei ze: ‘Het is verkleden.’ Dan zei ik: ‘Ja, je hebt gelijk, maar ik
ga me omkleden.’ Dat was toch duidelijk?
Vlamingen hebben hetzelfde. Altijd op dat zotte toontje zeggen dat zij Vlamingen
daar een beter woord voor hebben. Ooit werd ik geïnterviewd door de BRT-radio;
de mevrouw in de studio vroeg hoe ik in Nederland bekend geworden was. Ik vertelde
haar dat dat kwam door radio, televisie, theater en natuurlijk ook voor een deel door
mond-op-mondreclame, waarop zij mij onmiddellijk onderbrak en zei: ‘Dat noemen
wij hier mond-op-oorreclame.’ Ik dacht: u hebt gelijk;-ik hoop alleen nooit bij jullie
te verzuipen.

● Prikkeltaal
U hebt het me wel moeilijk gemaakt. U hebt me namelijk laten nadenken over een
aantal zaken die ik eigenlijk ontzettend automatisch doe. Als ik aan een programma
ga schrijven, dan moet en zal ik een soort prikkeltaal kiezen. Ik wil mensen met
woorden wakker houden.
Mijn huidige programma open ik staand voor een oud, duidelijk failliet
likeurfabriekje met de volgende zin: ‘Als mijn vader wist dat dít van zijn fabriek was
overgebleven, dan zou hij zich in zijn urn omdraaien.’ Dit is een van de belangrijkste
regels van het programma. Ten eerste zeg ik meteen iets over de situatie: dit is een
fabriek, ik ben de zoon, de vader is dood en had dat faillissement heel erg gevonden.
Maar als ik had gezegd: ‘hij zou zich in zijn kist omdraaien’, dan denkt u: ‘ja, dat had
ik ook kunnen verzinnen’. Ik moet in mijn geval het publiek prikkelen; de zaal moet
alert blijven.
Hoe doe je dat? Door verse, speelse taal te gebruiken. Ik kan een secretaresse
een typiste noemen, maar mijn ervaring is dat het publiek tikteef leuker vindt. Daarbij
is tikteef ook veel duidelijker; iedereen ziet meteen iets anders dan een secretaresse.
Iedereen ziet meteen iets blonds, een beetje een domme RTL-doos, zal ik maar
zeggen. En ook RTL-doos is weer heel duidelijke taal.
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Ik heb op een gegeven moment een verhaal in mijn programma en dan zeg ik:
‘Mijn ouders hadden vroeger altijd zo'n kut-Kadett’, en dan zie ik altijd wel een
mevrouw op de derde rij een beetje in elkaar duiken. Dan zeg ik: ‘Ja mevrouw, ik
kan ook gewoon Kadett zeggen, maar dan komen er minder mensen.’

● Viva-normen
In mijn programma doe ik een nummer dat gaat over de teloorgang van mijn huwelijk.
Daarin vertel ik dat alles binnen mijn relatie steeds minder wordt, niet alleen het
dagelijks praten maar ook het vrijen. Ik vertel dat mijn vrouw en ik nog steeds wel
vrijen volgens de Viva-normen - kortom er blijft geen gaatje onbenut - maar dat ik
als we bezig zijn heel vaak denk: ‘volgens mij lig jij gewoon te zappen, kreng’.
Viva-normen is een door mij verzonnen term die volgens mij geen enkele uitleg
behoeft, en ook de hier bedoelde betekenis van zappen wordt van Vlissingen tot
Den Helder op de achterste rij van de schouwburg begrepen. Zeker omdat eigenlijk
iedereen zo'n huwelijk heeft. Maar zou ik het anders zeggen, minder vrolijk, minder
speels, dan haakt het publiek af, en terecht. De bedoeling is dat ik peper; ik moet
wakker houden en de lachspieren bedienen. Peperen is in dit geval geen officieel
woord, maar het is wel duidelijke taal. Je moet een ongelooflijke kommaneuker zijn,
wil je nu over het woord peperen gaan vallen. En als iemand mij straks aanspreekt
op dat woord peperen, dan weet ik helemaal zeker dat hij een slecht huwelijk heeft.

● Complot smeden
Taal is voor mijn vak een van de belangrijkste ingrediënten, maar het is wel taal in
combinatie met intonatie, gezichtsuitdrukking, houding, licht en decor. En zelfs het
moment waarop ik iets zeg, is belangrijk. Sommige grappen werken ná de pauze
beter dan vóór de pauze, omdat het badwater dan is aangepast aan de patiënten
die erin zitten. Verder moet de entourage goed zijn.
Wat ik altijd heel belangrijk vind, is dat er met de zaal een complot gesmeed moet
zijn. Daarmee bedoel ik: buiten is de grote boze wereld en wij zitten hier in een zaal
in Tilburg, Terneuzen of Doetinchem, en in de komende twee uur geef ik u mijn
enigszins vrolijke visie op alles wat er buiten gebeurt. En ‘buiten’ loopt van mijn
huwelijk tot diep in de Kaukasus. Alleen is het de bedoeling dat als ik mijn eigen
huwelijk symbolisch
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hekel, de zaal begrijpt dat ik hét huwelijk hekel, en vooral het huwelijk van de mensen
in de zaal. Nou is het huwelijk altijd een vrij gemakkelijk onderwerp, omdat dat voor
iedereen een behoorlijk zware opgave is. Voor sommigen is het huwelijk zelfs zo
erg dat ze er een fundamentalistische kommaneuker van worden en een mooie
reden hebben om het gezin een hele zaterdag te verlaten. Men noemt dat ‘hobby’.

● Zwerver met visie
Er is nog een andere manier om het publiek iets duidelijk te maken. Meer dan twaalf
jaar geleden speelde ik het programma ‘Verlopen en verlaten’, en daarin was ik een
'n beetje filosofische zwerver die samen met een vriend had ingebroken in de
schouwburg waar ik dan toevallig die avond speelde. En ik vertelde aan mijn publiek
dat je, als je er dan zo uitziet als een zwerver - ik was gehuld in lompen - dat je dan
veel eerder wordt aangehouden. Die tekst is duidelijke taal en houdt ook meteen
een oordeel in. Ik vertelde dan het volgende.
‘Ik kwam vannacht Rotterdam binnenfietsen, althans mijn maat fietste en ik zat
fluitend achterop, ik ben zijn arbeidsvitamine, en wij waren het plaatsnaambordje
nog niet gepasseerd of meteen zo'n politieauto met “STOP Politie”; twee van die
jonge agentjes eruit. Ik zeg: “Je mag dat bordje weleens nakijken; daar lopen steeds
twee woorden door elkaar.” Nou is dat niet de beste combinatie: een beetje koude
nacht, twee politiemannen en humor. “Waar wij heengingen?”; dat is een heel
normale vraag in vredestijd. Ik zei: “Wij zijn op weg naar de finish.” “Wat ís de finish?”,
riep de ander. “Dat is de dood”, riep ik koel. Ja en dan merk je toch dat die jongens
alleen maar op lengte worden geselecteerd. De een zei: “Hahá, de heren hebben
gedronken.” “Ja,” zei de ander, “de heren zijn onder invloed”. Ik zei: “Inderdaad
heren, wij hebben gedronken en wij zijn inderdaad onder invloed”. “En wat hebben
de heren dan gedronken?”, en ik zei: “Wij hebben gedronken uit de rivier.” En hij
zei: “Uit welke rivier?” En ik zei: “Uit elke rivier. Eeuwen verplaatst hij het water,
heeft epidemieën verspreid, oorlogen overleefd, de bedding heeft beschutting
geboden aan de hevigste verliefden en ook al zijn hun liefdes nu verzand in
burgerlijke stiltes, of aan flarden gescheurd door nieuwe hartstochten, de rivier blijft
stromen en stromen en stromen en stromen, blijft spelende kinderen verdrinken,
het water ruist voort en voort en voort en juist dan, als je aan de kant van de rivier
staat, dan proef je dat het leven niets is. IJskoud begint het water bij de gletsjer,
stort zich in het dal waar iedereen zich bezighoudt met moord, politiek, achterklap,
bloedschande, kwaadsprekerij, en gillend van het lachen, krijsend van plezier stort
het water zich in zee, om met spoed weer te verdampen, zich te haasten naar de
gletsjer om wederom gillend van het lachen, krijsend van plezier langs de mensheid
te trekken, en uit díé rivier hebben wij gedronken, mijne heren, en wij zijn inderdaad
onder invloed.”’
Dit was ook voor de twee agenten iets te literair, maar volgens mij is dat op zo'n
moment duidelijke taal. Ik speel zwerver, maar zeg meteen ook als mijzelf hoe ik
over het leven denk.

● Wakker houden
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Taal moet duidelijk zijn en mag niet veel uitleggen, daarom ben ik een enorme fan
van Jan Blokker. Kortgeleden las ik een regel van hem over iemand uit het onderwijs
die door Sonja Barend werd ‘berispt’. Dat is zo'n dodelijke regel en o zo duidelijk.
Het woord berispen is hier uiterst vrolijk en geeft in één klap aan wat Blokker van
Sonja vindt. Méér dan duidelijke taal. Zo ben ik een blinde fan van Kees van Kooten,
die mij regel na regel wakker houdt, terwijl sommige schrijvers mij al vervelen om
de titel van hun boek.

Youp van 't Hek: ‘Ik wil mensen met woorden wakker houden.’
Foto: Bart Versteeg

Taal moet altijd duidelijk zijn, en dat is best moeilijk. Je hebt een gedachte en die
moet je op hetzelfde moment in vijfhonderd en soms wel in tweeduizend hoofden
persen, en al die hoofden zitten op dat moment aan iets anders te denken.
In een cabaretprogramma mag ook gewoon heel lichte, zachte poëzie voorkomen.
Als ik zeg ‘Het is de laatste tijd herfst in mijn omgeving’, bedoel ik daarmee ‘er gaan
steeds meer mensen uit elkaar’. Laatst kwam er iemand naar mij toe en die zei: ‘We
gaan uit elkaar’, en ik dacht ‘O, zij... wel’. Dan zit het dus in die aarzeling: iedereen
verwacht iets anders.
In mijn programma ‘Scherven’ zit een onderdeel dat gaat over hoe de liefde in
het algemeen verloopt. En als u dan nog zou denken ‘Is zijn huwelijk dan zo slecht?’,
dan kan ik zeggen: ‘Nee het uwe!’, of was ik nog steeds niet duidelijk genoeg?
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De schone en de ware letteren
Monika van Paemel
Wanneer is een literair werk overtuigend? Schrijfster Monika van
Paemel over de taal als voertuig van de verbeelding, over stijl en
structuur, en over waarheid en waarachtigheid.
Er was eens een meisje dat niet kon geloven dat dieren geen ziel hebben. Ze werd
door de nonnen naar de jongensschool verbannen. Daar was altijd een boel herrie,
maar op zaterdag als de vloer van de klas was geveegd en de planten water hadden
gekregen, werd het muisstil. Dan nam de meester het boek uit de kast en las hij
voor. Hij deed dat met een plechtige stem en een enkel handgebaar. Bij een
dramatische ontwikkeling hield hij op en liet hij zijn blik naar het raam glijden alsof
hij het visioen aanschouwde dat hij had opgeroepen. Zelfs de grootste vechtersbazen
wachtten ademloos op het vervolg van het verhaal; men bevond zich weliswaar in
een klaslokaal, maar men vertoefde in de wereld van de verbeelding. Echt en waar
hadden een andere betekenis gekregen, de tijd stond stil, of werd oneindig.

Monika van Paemel: ‘Niet wát er staat is belangrijk, maar hóé het er staat.’
Foto: Bart Versteeg

● Guldensporenslag
Mijn uur kwam toen de meester mij voor het bord riep om verder te lezen. Het boek
was De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience. In het fragment werd
beschreven hoe Machteld, de maagd van Vlaanderen, op een hakkenei Brugge
binnenreed en met haar gratie en tooi de Franse koningin, Johanna van Navarra,
tot een woedeaanval dreef. ‘Ziet mijne heren, ik meende alleen koninginne te zijn...’,
riep ik uit, en ik kon niet meer ophouden. Zwaaiend met het boek alsof ik de maat
sloeg, verzon ik een episode van De Leeuw die Conscience was vergeten op te
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schrijven. Of juister: ik verzon niets, het verhaal leidde mij van de ene ontdekking
naar de andere, de zinnen volgden elkaar met een eigen wetmatigheid op. Ik was
de verteller, maar het verhaal had mij evengoed in zijn greep en er ontstond een
creatief spanningsveld tussen de toehoorders en de verteller dat mij ertoe aanzette
door te gaan; wij waren dit verhaal ook samen aan het maken. Het duurde net zolang
tot de meester mij zachtjes door elkaar schudde en me het woord ontnam: ‘En toen
kwam er een varken met een lange snuit en het vertelsel is uit...’ Er ging een gejoel
op van de banken en ontnuchterd liep ik naar de speelplaats, waar we de
Guldensporenslag nog een keer overdeden, want zo werkte het ook.
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In een onbezonnen moment heb ik eens in een interview gezegd dat ik geen romans
bedacht, maar dat ze tot stand waren gekomen door de taal, die niet alleen een
anker is in de werkelijkheid maar ook een voertuig van de verbeelding, en me dunkt
dat dit ook een rol speelt bij het lezen. Dat maakt lezen ook anders dan kijken,
waarbij het beeld al ingevuld is; woorden zijn tekens die naar de werkelijkheid
verwijzen, maar die je zelf ook betekenis moet verlenen. Het is niet: kijken en
vervolgens oogjes dicht, maar lezen om de ogen te openen. Van de aha-erlebnis
tot de fatwa, van de herkenning tot de vervloeking neemt de taal ons op sleeptouw;
maar wij maken haar ook. En we beschikken over een hele trukendoos aan
stijlmiddelen om ons in een tekst te begeven tot we erdoor worden opgenomen.
Het boek zoals het voor ons ligt, komt pas tot leven in de verbeelding van de
lezers, die het ieder op hun eigen wijze interpreteren maar er ook iets algemeens
in zullen herkennen. Want precies daar waar wij denken uniek te zijn, bijvoorbeeld
in de intimiteit van erotiek, geboorte en dood, zijn wij het meest herkenbaar, of
algemeen. Hoezeer een schrijver zich ook verbeeldt het ‘allerindividueelste ik’ te
beschrijven, hij of zij behoort ook tot een gebied - of komt daarvandaan - tot een
taal, een sekse, een generatie, en ga zo maar door. Herkenning en erkenning gaan
niet voor niets vaak samen.

● Betoverde apen
De lezers moeten het verhaal of de tekst als waarachtig ervaren en de schrijver
authentiek vinden. Ook als zij de tekst niet helemaal begrijpen of de schrijver niet
kunnen volgen en het boek hen bevreemdt. Dat is het mooie van poëzie: men hoeft
een gedicht niet noodzakelijkerwijs te begrijpen om erdoor te worden getroffen of
ervan te genieten. De cadans van het vers, de veelgeroemde zang van de woorden,
het herhalende en het mythische, het verrassende beeld of de metafoor, het zijn
allemaal elementen die ons ‘in de werkelijkheid ondersteboven doen hangen als
betoverde apen’ (vrij naar Maurice Gilliams).

Congresbezoekers op de informatiemarkt.
Foto: Bart Verssteeg

De schrijver hoeft niet noodzakelijkerwijs het beschrevene zelf beleefd te hebben
om overtuigend te zijn, maar hij of zij moet wel over de gave van het woord
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beschikken, en het verhaal met behulp van stijl en structuur tot een sluitend geheel
maken. Zoals de lezer gaandeweg in het verhaal wordt ingewijd, zo komt ook de
schrijver er al schrijvend achter wat er gaande is. Zodra de stijl vanzelfsprekend
wordt en het verhaal een eigen leven gaat leiden, zit je goed en ga je erin geloven.
Echt gebeurd of niet, waar is waarachtig geworden.
Ook het autobiografische, voorzover niet nadrukkelijk als dusdanig beschreven,
is niet meer dan een element, verhaalstof of anekdote, hoe tragisch of aangrijpend
ook. Wij ervaren een tekst als authentiek door het samenspel van woord, stijl en
structuur. Ik leg hier de nadruk op omdat schrijvers in onze tijd zelden onbekend
zijn, en maar al te vaak in de media als aapjes te kijk worden gezet. Voor hij of zij
het in de gaten heeft, is de schrijver een mediafiguur, bekend of berucht, al dan niet
koddig of intelligent. Het beeld en de lichaamstaal zijn al even belangrijk als de
retoriek; de veelzijdigheid wordt herleid tot de modes van de dag, zoals de
gelaagdheid van de taal versimpeld wordt tot slogans.

● Zijsprongen en uitlopers
Lang geleden, toen ik nog een kind was, kwamen in de winter 's avonds dagloners
naar de hoeve van mijn grootmoeder. Voor een maal of een onderkomen vertelden
zij verhalen. Meestal over moord en doodslag, over spoken, vampiers en
buitenaardse wezens; seks was nog taboe, men moest het van het griezelen hebben,
van de sensuele geladenheid van de taal, van dubbelzinnigheden of toespelingen.
Het waren spannende verhalen, nooit rechtlijnig verteld, maar met zijsprongen en
uitlopers, die om uitleg en vervolg vroegen. De taal was beeldend, en niet zelden
werden er nieuwe uitdrukkingen aan toegevoegd of werd er aan de bekende een
andere betekenis gegeven; alle stijlmiddelen - tot geluiden toe - werden gebruikt
om de aandacht vast te houden. Ik ben ervan overtuigd dat ik toen niet alleen heb
leren vertellen, maar ook heb leren schrijven, en dat dit taalspel - want dat was het
ook - mij zo heeft beïnvloed dat ik nooit een rechtlijnig verhaal heb geschreven maar
wel alle traditionele verhaaltechnieken gebruik.
Toen ik aan de noordpool bij het trommeldansen twee Inuit elkaar de loef hoorde
afsteken met sterke verhalen, was ik dan ook meteen op vertrouwd terrein. Deze
verhalen,
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gebaseerd op de barre levensomstandigheden, de natuur en de jacht, geladen met
erotiek en dood, maar waarin ook bovennatuurlijke verschijnselen een rol speelden
en buitenaardse wezens tussenbeide kwamen, waren zo oud als de mensheid. Het
is ook veelbetekenend dat de sjamanen deze verhalen naar zich toe probeerden te
halen of te controleren, zoals de pastoor met opgestoken zeil mijn grootmoeder
kapittelde omdat zij de dagloners en zwervers onderdak bezorgde; het was tuig en
hun verhalen waren heidens. Het zou ons te ver leiden om de ontwikkeling van het
geprezen en verdoemde verhaal te volgen, maar zowel bij dictators die schrijvers
verbannen of gevangenzetten als bij de ayatollahs die Salman Rushdie vogelvrij
verklaarden, leeft de heilige vrees voor het vrije woord en de kracht van het verhaal
dat zij vergeefs proberen te censureren.

● Talent en kunde

Aan het slot van het congres kon het publiek onder leiding van dagvoorzitter Letty Kosterman
van gedachten wisselen met de sprekers.
Foto: Bart Versteeg

Die kracht ontleent het verhaal niet alleen aan wat het vertelt. Niet wát er staat is
belangrijk, maar hóé het er staat. Het is allemaal een kwestie van stijl. Stijl is een
manier van uitdrukken waarbij de vorm en de inhoud een geheel vormen of elkaar
dekken, zodat de lezer geboeid, verwonderd, eventueel geërgerd naar het slot toe
blijft lezen. Dat bereikt de schrijver met talent en kunde, door gebruik te maken van
bekende technieken en er nieuwe aan toe te voegen, maar vooral door zijn eigen
wijze van schrijven, woordgebruik en ritmiek, die mijns inziens niet aangeleerd
kunnen worden.
Ook lezen vergt aanleg en kunde en verbeelding, het is evengoed een creatieve
bezigheid, maar wie eenmaal de fascinatie van een tekst heeft beleefd, zal altijd
weer het boek opzoeken. Ik heb als beginnende lezer een brief aan Daniël Defoe
geschreven om hem op fouten in Robinson Crusoë te wijzen. Van het land komende
wist ik dat die palissade niet deugde en dat de geiten zouden uitbreken; ook had ik
zijn verblijf praktischer ingericht - ik was zelf goed in het bouwen van boomhutten.
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Daniël Defoe antwoordde niet uit het hiernamaals, en hij had gelijk, de schone
letteren zijn de ware letteren en wat dat betreft viel hij niet te verbeteren. Net als die
andere schrijver die zijn werk, een persiflage van de ridderroman, aanving met de
volgende onvergetelijke zin: ‘Verpozing zoekende lezer, ook zonder eed kunt ge
mij geloven dat ik dit boek, als kind van mijn verbeelding, het vrolijkste, schoonste
en geestrijkste wenste dat denkbaar ware.’ Cervantes spreekt zijn lezers toe - een
oude truc - om hen met Don Quichot tegen windmolens te laten strijden, en al lezend
blijven wij dit doen, zozeer door de tekst gegrepen dat wij erin geloven, ook als we
het boek hebben gesloten en terzijde hebben gelegd. De woorden, de beelden en
het verhaal blijven verder leven - tot in onze voorstelling van de dingen en in onze
uitdrukkingen toe.

Stijl is verschil
Het heeft mij altijd geamuseerd dat schoon in Nederland ‘zuiver’ of ‘netjes’ betekent
en in Vlaanderen ‘mooi’ of ‘liefelijk’. Ook dat is een verschil in stijl, maar dat maakt
het juist boeiend, want - dat had u al begrepen - stijl is voor mij verschil, of datgene
wat verschillend maakt. Het bepaalt de charme van de omgang, het is de
verwondering en het plezier, de ontdekking van het andere, het revelerende van de
taal en de kracht van een literaire tekst. Ik heb geen overzicht van stijlmiddelen
gegeven - dat zullen de meesten van u beter kunnen - maar heb uitdrukking willen
geven aan mijn fascinatie met wat wij de schone letteren noemen, en waarin stijl
het schone en het ware samenbrengt.

Contact gezocht
Na het congres van Onze Taal ontmoette ik in de trein terug naar Den Haag een
congresgangster die in Rijswijk uitstapte. Daarvóór hadden wij een kort gesprek. Ik
zou haar nog eens willen ontmoeten. Een reactie kan via de redactie worden
doorgegeven.
Otto Gooiker
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Ruggespraak

DA. op ons voordeel kunt u blijven rekenen
reclamefolder DA-drogisterijen
advertentie in NRC Handelsblad
Vul de bon in of gebruik de speciale Bestellijn (026) 445 41 20 voor zo'n
unieke Vitesse VisiteCard. Dan ziet en merkt u zelf gedurende zeven
wedstrijden waarom Gelredome een stadion is dat echt nergens op lijkt.

advertentie in Omroepkrant Gelderland
In de noordelijk gelegen gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg
komt de eikenprocessierups niet voor, ondanks enkele steekproeven
eerder dit jaar.
Reformatorisch Dagblad
De kroon op uw Kerstdiner, verse
eendenborst
snel te berijden en zeer smaakvol 100 gram f 4,50
reclamefolder slagerij

In een vraaggesprek met deze krant ging kno-chirurg dr. B.E. Glazenburg
gisteravond uitgebreid in op de tweeënhalf uur durende operatie die hij
samen met de Leidse hoogleraar prof. Grote, afgelopen zaterdagmiddag
onder volledige narcose uitvoerde bij de Koningin.
De Telegraaf
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Haarlem gooit kont tegen de klippen zolang minister geen oplossing
heeft
De Heemsteder

Daarbij heeft het winkelcentrum een paar maal een feestlift ondergaan,
waarbij niet alleen de vloer werd vernieuwd maar ook het daglicht
ongehinderd binnen kon komen door het aanbrengen van een grote glazen
kap.
Maasstad
Geachte Heer, Mevrouw,
Mede dank zij uw vertrouwen in onze contactlenzen voldoet onze
huidige huisvesting niet meer aan de eisen.
verhuisbericht contactlenzenspeciaalzaak
groente- en fruitafdeling
Harry Couverts
100 gram 98ct
reclamefolder supermarkt

De Tilburgse Koerier
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[Nummer 4]
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Kunstmatige talen: hulp- en fantasietalen
Volapük, Spokil, Ido, Loglan, Poliespo, Ro: ze klinken als de namen van stationnetjes
langs het traject van de Patagonië-expres, maar in werkelijkheid zijn het zogenoemde
‘hulptalen’. Hulptalen zijn, anders dan gewone talen, ooit door iemand bedacht, met
de bedoeling volkeren optimaal met elkaar te laten communiceren. Dat laatste is
zoals bekend niet echt gelukt. Zijn daarmee ook alle hulptalen dood en begraven?
Nee, althans: niet helemaal. Het Esperanto, bijvoorbeeld, wordt nog door enkele
honderdduizenden mensen gebruikt, en sinds kort is er in Nederland zelfs een heuse
hoogleraar Esperanto.
Behalve hulptalen zijn er nog andere ‘bedachte’, kunstmatige talen: fantasietalen.
Ze zijn niet bedoeld om de bewoners van de echte wereld dichter bij elkaar te
brengen, maar dienen als communicatiemiddel voor wezens in een niet-bestaande
wereld. Newspeak (uit George Orwells roman 1984) is zo'n fantasietaal, en het
Klingon, uit de SF-serie Star Trek.
Hoe curieus, ingenieus en bruikbaar zijn deze niet-natuurlijke talen? En: zijn ze
wel zo onnatuurlijk? Het eerste gedeelte van dit nummer is er geheel aan gewijd,
aan die uiteenlopende hulp- en fantasietalen.

Hulptalen: goed bedoeld maar onhaalbaar
Rolandt Tweehuysen - Amsterdam
Hoe zitten hulptalen als Volapük, Esperanto en EhmayGheeChah in
elkaar? En waarom zijn ze nooit zo succesvol geworden als hun
makers verwacht hadden?
Bedenk een taal die door iedereen gemakkelijk geleerd kan worden, dan zullen alle
volkeren elkaar verstaan en begrijpen en zal er nooit meer oorlog komen. Dit is kort
gezegd de gedachte achter de zogenoemde hulptalen, waarvan eigenlijk alleen het
Esperanto nog enigszins bekend is. Het idee van een hulptaal mag ons nu misschien
een beetje achterhaald lijken, toch is het maar iets meer dan honderd jaar oud. Pas
aan het einde van de negentiende eeuw zien we een ware hausse aan hulptalen.
De oorzaak ligt voor de hand. Eeuwenlang heeft het Latijn dienstgedaan als
internationale taal. In de negentiende eeuw komt daar geleidelijk een einde aan en
gaat men op zoek naar een vervanger. Allerlei bestaande talen blijken niet zo
geschikt. Daarom zoekt men naar een hulptaal, met een simpele, logische
grammatica en een gemakkelijk te begrijpen woordenschat, die men naast zijn
moedertaal zou moeten kunnen spreken om internationale communicatie te
vergemakkelijken.

● Terugvertalen
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Illustratie: Frank Dam

Tussen 1880 en 1914 probeert men een hulptaal te construeren aan de hand van
een vereenvoudigd soort Latijn. Een voorbeeld is het in 1903 door de Italiaanse
wiskundige Peano geïntroduceerde Latino sine Flexione, dat in een verbeterde
versie Interlingua heet. Dit ‘uitgeklede Latijn’ bleek in de praktijk toch niet zo makkelijk
te leren. De Deense taalkundige en classicus Otto Jespersen kon sommige zinnen
in het Interlingua alleen
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ontcijferen als hij ze terugvertaalde naar de moedertaal van de schrijver, net zoals
een Duitser hulp van een Nederlandse tolk nodig heeft om het ‘Nederlands Duitse’
‘Wie machen Sie es?’ te begrijpen.
De eerste niet op het Latijn gebaseerde hulptaal die tamelijk succesvol genoemd
kan worden, is het Volapük (1879-1880) van de Duitser Schleyer. Deze taal vertoont
echter zo veel tekortkomingen dat er al spoedig vele varianten, verbeterde versies
en geheel nieuwe pogingen het licht zagen; ze kwamen op de wereld onder namen
als Nuvo-Volapük, Balta, Spelin, Dil, Weltparl, Dilpok, Idiom Neutral, Universal en
Esperanto.
Alleen het Esperanto (1887) van de Poolse arts Zamenhof bleek doorwrocht
genoeg om het Volapük te verdringen; het speelt tot op heden nog een rol. Het
Esperanto heeft op zijn beurt aanleiding gegeven tot de creatie van niet minder dan
26 talen. De scheppers van deze concurrerende hulptalen gingen niet altijd even
zachtzinnig met elkaar om. Dat is opmerkelijk - het valt niet goed te rij-

Propagandapamflet voor de hulptaal Ido, begin deze eeuw.
Uit: Szerdahelyi István, Bábeltől a világnyelvig. Boedapest, Gondolat, 1977

•
Het Esperanto wordt door velen als tweede moedertaal gesproken
en de grammatica ondergaat spontane mutaties, zoals dat ook bij
een natuurlijke taal gebeurt.
•
men met de tolerante en vredige wereld waar zij met hun talen naar streven. Maar
het past wel bij hun aard: het zijn perfectionistische en idealistische
huiskamergeleerden. De bedenkers zijn bijna nooit taalkundigen (en trouwens ook
bijna nooit vrouwen); vaak zijn ze arts of natuurkundige en komen ze uit
Centraal-Europa. In dit gebied met zijn vele talen lijkt er een sterke behoefte te
bestaan aan één algemene, grensoverschrijdende taal. Bij Schleyer en veel van
zijn opvolgers vinden we een koppigheid en fanatisme die verder vooral te vinden
zijn bij wereldverbeteraars en sekteleiders.
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● Onhandig Volapük
Welke eigenschappen verhogen de levenskansen van een hulptaal? Om die vraag
te beantwoorden vergelijk ik het - relatief succesvolle - Esperanto met zijn ‘oervorm’,
het Volapük.
De woordenschat van het Volapük is voornamelijk gebaseerd op het Engels, maar
er zijn belangrijke verschillen. Omdat de Chinezen de r niet kunnen uitspreken,
wordt deze vervangen door een 1. Alle woorden volgen verder het stramien
medeklinker-klinker-medeklinker. Als er in het Engels twee medeklinkers achter
elkaar komen, worden die in het Volapük tot één teruggebracht. Zodoende wordt
world ‘vol’ en speak ‘pük’, dat ‘taal’ betekent. De genitief wordt met -a gevormd, en
zo krijgen we vol-a-pük ofwel ‘taal van de wereld’, ‘wereldtaal’. Deze verregaande
reductie van klanken leidt ertoe dat veel woorden op elkaar lijken, wat voor verwarring
zorgt. Bovendien is het Volapük fundamenteel logisch opgebouwd. Alle meervouden
eindigen op een -s. En daarom mag geen enkel enkelvoud op een -s eindigen. Dat
heeft tot gevolg dat het Engelse rose in het Volapük als ‘lol’ verschijnt (de eerste 1
is het gevolg van de afschaffing van de r, de tweede 1 staat er om de -s te vermijden).
En zo blijkt duidelijk wat het grote probleem van deze hulptaal is. Het fundament
van de Engelse woordenschat zou een voordeel moeten zijn, en alle veranderingen
zijn stuk voor stuk goed gemotiveerd, maar het eindresultaat wijkt zo veel van het
Engels af dat kennis daarvan geen enkel voordeel biedt om het Volapük te begrijpen;
Schleyer had net zo goed zelf woordvormen kunnen verzinnen.

● Eenvoudiger Esperanto
Terwijl het Volapük een simpele woordenschat heeft, is de grammatica ervan juist
uitermate lastig, zeker voor mensen die een taal spreken die geen naamvallen en
ingewikkelde passieven kent. Het Volapük maakt vrijwel uitsluitend gebruik van
achtervoegsels (bijvoorbeeld bij de genitief, zoals fata ‘van de vader’). Terwijl
Schleyer de r in het Volapük heeft uitgebannen om de Chinezen tegemoet te komen,
heeft hij bij de constructie van de grammatica geen enkele concessie gedaan aan
sprekers van talen met afwijkende grammaticasystemen. Toch had het Volapük
omstreeks 1890 honderdduizenden aanhangers; er vonden grote congressen in
plaats en er verschenen overal ter wereld vele boeken en tijdschriften in het Volapük.
Na een paar jaar verdween de Volapük-rage weer even snel als zij was
opgekomen. De oorzaak was het succes van het Esperanto - tot op heden de enige
hulptaal met een wereldwijde aanhang. Het Esperanto wordt door velen als tweede
moedertaal gesproken en de grammatica ondergaat spontane mutaties, zoals dat
ook bij een natuurlijke taal gebeurt. Het Esperanto is gebaseerd op Romaanse
woorden, aangevuld met Germaanse en Slavische, zonder dat medeklinkergroepen
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tot één letter worden gereduceerd. Daardoor is de verscheidenheid aan woorden
en klanken veel groter dan bij het Volapük. Dit verhoogt de duidelijkheid en de
welluidendheid. De grammatica van het Esperanto is voor veel volkeren eenvoudiger
doordat in deze taal vaker losse voornaamwoorden en voorzetsels voorkomen
(bijvoorbeeld de la patro ‘van de vader’).
Ondanks deze voordelen is de ‘openbaarheid’ van het Esperanto altijd beperkt
gebleven. Nu leidt deze taal bij ons zelfs een verborgen bestaan. Vroeger was in
elke Nederlandse telefooncel de gebruiksaanwijzing ook in het Esperanto te lezen,
maar dat is sinds vele jaren niet meer het geval. Onlangs las ik ergens dat in het
Deense spoorboekje de tekst ook nog in het Esperanto staat.

De belangrijkste hulptalen
jaar

taal

schepper

1879

Volapük

J.M. Schleyer

1887

Esperanto

L.L. Zamenhof

1887

Spokil

dr. Nicolas

1889

Mundolingue

Julius Lott

1896

Veltparl

W. von Arnhim

1896

Langue Bleue

J. Bollack

1900

Lingua Komun

W. Kürschner

1902

Idiom Neutral

W. Rosenberger

1903

Latino sine Flexione

G. Peano

1906

Universal

H. Molenaar

1907

Ido

L. de Beaufront

1908

Ro

Edward P. Foster

1910

Adjuvilo

E. Colas

1915

Alteutonik

E. Molee

1919

Esperantida

R. de Saussure

1922

Occidental/Interlingue

E. von Wahl

1928

Novial

O. Jespersen

1929

Nov-Esperanto

R. de Saussure

1930

Basic English

C.K. Ogden

1937

Neo

A. Alfandari

1943

Interglossa

Lancelot T. Hogben

1951

Interlingua

IALA

1956

Intal

E. Weferling
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1960

Loglan

J. Cooke Brown

1972

Eurolengo

L. Jones

1979

Poliespo

N.I. Sequoyah

1983

Glosa

W. Ashby & J. Clark

1987

Lojban

Logical Language Group

● Ehmaygheechah
De meeste hulptalen hebben een woordenschat en een grammatica die geïnspireerd
zijn op bestaande talen. Een uitzondering is het EhmayGhee-Chah (1982), een
creatie van de Amerikaan Elmer Joseph Hankes. De woordenschat van het
EhmayGhee-Chah is juist níét verwant aan die van enige andere taal, zoals de
naam al doet vermoeden. Het EhmayGhee-Chah bestaat uit een verzameling van
honderd lettergrepen; alle woorden zijn samengesteld uit twee of meer van deze
lettergrepen. De keuze van de lettergrepen wordt bepaald door de
betekeniscategorieën waartoe een woord behoort (zie het kader op de volgende
bladzijde).
Doordat elke lettergreep in een woord naar een aparte betekeniscategorie verwijst,
en de lettergrepen bovendien veel op elkaar lijken, is de kans dat men elkaar
misverstaat levensgroot. Je hoeft maar één lettertje verkeerd te zeggen of verkeerd
te verstaan, en je hebt een geheel ander woord. Aangezien de lettergrepen
geschreven worden met logisch opgebouwde tekens van hoekjes, al dan niet
aangevuld met stippen, hoef je maar één stip te vergeten of iets te hoog of te laag
te zetten, en er staat een geheel andere lettergreep. Deze taal laat geen enkele
ruimte voor ook maar de kleinste vergissing of onduidelijkheid, en geen enkel woord
biedt ook maar enige associatie met zijn betekenis.

● Te Amerikaans
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Dr. L.L. Zamenhof (1859-1917), grondlegger van het Esperanto.
Foto: Universala Esperanto Asocio (UEA), Rotterdam

Hankes heeft zijn woorden nogal willekeurig ingedeeld. Bovendien weerspiegelt
zijn woordenschat vooral de Amerikaanse cultuur. De gehele terminologie is
verweven met de ge-

Onze Taal. Jaargang 67

78
schiedenis, het onderwijssysteem, de rechterlijke macht en de politiek van Amerika.
Dit heeft tot gevolg dat een niet-Amerikaan veel niet kan zeggen in het
EhmayGheeChah, want de taal voorziet niet in morfologische regels die
woordvorming mogelijk maken.
Het EhmayGheeChah maakt nog iets anders duidelijk. Volgens zijn schepper is
de taal zo eenvoudig doordat er geen grammaticaregels zijn. Deze misvatting komt
vaak voor bij mensen die niet taalkundig geschoold zijn. Een taal onderwerpt zich
per definitie aan grammaticaregels, hoe simpel ze ook zijn: in elke taal moeten de
woorden op een rij gezet worden en deze ordening is hoe dan ook aan regels
gebonden. Een uiterst eenvoudige regel als ‘onderwerp vóór lijdend voorwerp’ is al
een grammaticaregel. Ook het EhmayGheeChah ontkomt niet aan zo'n elementair
regelsysteem. Alleen heeft
•
Als twee mensen communiceren in een hulptaal zullen beide
gesprekspartners de conventies volgen die bij hun moedertaal horen.
En dit kan tot onbegrip leiden.
•
Hankes dat niet op papier gezet, omdat hij er (onbewust?) van uitgaat dat het
EhmayGheeChah net zo geconstrueerd wordt als het Engels.

Ehmaygheechah
In het EhmayGheeChah beginnen alle woorden die iets met geografie te maken
hebben met de lettergreep sp-. Binnen het semantische veld ‘geografie’ wordt het
subveld ‘landschapstype’ uitgedrukt met -weh-, en het subveld ‘naam van continent’
met -eh-. Ten slotte geeft een derde lettergreep een nadere specificatie aan.
Voorbeeld: sp-weh-ting betekent ‘toendra’, en sp-eh-ting betekent ‘Azië’. Het is mij
niet duidelijk wat ‘toendra’ en ‘Azië’ met elkaar gemeen hebben om de derde
lettergreep -ting te rechtvaardigen. Het systeem doet nogal arbitrair aan, ondanks
de wiskundige en logische principes waarop het volgens de schepper gebaseerd
is.
Eén semantisch veld in het EhmayGheeChah:
land

sp-ee-k

South America

sp-eh-m

soil

sp-ee-st

North America

sp-eh-ming

shore

sp-ee-p

Australia

sp-eh-l

geology

sp-ee-m

peninsula

sp-eh-ling

geography

sp-ee-l

island

sp-eh-sling

alluvial

sp-wee-k

plain

sp-weh-k

littoral

sp-wee-t

prairie

sp-weh-king

clay

sp-wee-p

steppe

sp-weh-t

silt

sp-wee-m

tundra

sp-weh-ting

loess

sp-wee-l

pampas

sp-weh-p
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marl

sp-wee-ling

plateau

sp-weh-ping

continent

sp-eh-sk

veld

sp-weh-m

mainland

sp-eh-king

moor

sp-weh-ming

Africa

sp-eh-t

heath

sp-weh-l

Asia

sp-eh-ting

mountain

sp-weh-sl

Europe

sp-eh-p

mesa

sp-weh-ling

Antarctica

sp-eh-ping

● Tot mislukken gedoemd
Van alle meer dan honderd hulptalen die tot nu toe gepubliceerd zijn, is er niet één
die aan zijn doel beantwoordt. Waarom is dat zo? Een natuurlijke taal is altijd ingebed
in een cultuur die haar sporen in die taal nalaat. Zo'n taal wemelt van de woorden
en uitdrukkingen die typerend zijn voor alle facetten van de maatschappij waarin
de spreker van de taal zich thuis voelt. Een los van de maatschappij staande hulptaal
mist zo'n affectieve, emotionele woordenschat, en is dus zo dood als een pier. Er
gaat geen enkele aantrekkingskracht van uit voor gewone taalgebruikers.
Naast dit gebrek aan aantrekkingskracht zie ik nog een andere oorzaak. Het is
voor mij uiterst twijfelachtig of een hulptaal wel een succesvol communicatiemiddel
kan zijn om de kloof tussen verschillende culturen te overbruggen zonder zelf een
relatie met die culturen te hebben. In het vreemdetalennummer van Onze Taal (april
1997) werd meer dan eens het misverstand op de korrel genomen dat iemand die
een vreemde taal kent, ook probleemloos zou kunnen communiceren met de ‘native
speakers’ van die taal. Niets is minder waar: júíst als een buitenlander een vreemde
taal spreekt, wordt er van hem verwacht dat hij ook de rest van het communicatiespel
meespeelt: hij dient op de hoogte te zijn van de typische gebruiken, taboes, etiquette,
conventies, gebaren, mimiek, symboliek, enz. in die cultuur. Als twee mensen
communiceren in een hulptaal zullen beide gesprekspartners de conventies volgen
die bij hun moedertaal horen. En dit kan tot onbegrip, irritatie en misverstanden
leiden.
Kortom, doordat een kunsttaal per definitie niet voortkomt uit een bevolkingsgroep
die haar van nature spreekt, is deze niet geschikt om de communicatie in de
moedertaal te vervangen. Of, in de woorden van de Amerikaanse essayist H.L.
Mencken (1880-1956): zo'n kunsttaal mist de ‘juice of life’.
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Marc van Oostendorp
Natuurlijk Esperanto
Marc van Oostendorp aanvaardt deze maand officieel het ambt van
bijzonder hoogleraar Interlinguïstiek en Esperanto aan de Universiteit
van Amsterdam. Volgens hem is het Esperanto een natuurlijke taal
als alle andere. En waarom zouden hulptalen geen toekomst meer
hebben?
Het Nederlands is een kunstmatige taal en volkomen mislukt. In de zeventiende
eeuw hebben enkele taalgeleerden dit vreemde taaltje samengesteld door wat
Hollandse en Brabantse dialecten te mengen, er een grammatica voor te schrijven
die gebaseerd was op een gebrekkige kennis van het Latijn, en de bijbel in het zo
ontstane onnatuurlijke brouwsel te vertalen. Het was de bedoeling dat iedereen in
Nederland deze taal zou spreken, en dat alle Nederlandstaligen vervolgens als
beschaafde mensen met elkaar zouden omgaan.

Congres van de ‘Universala Esperanto Asocio’ in Beijing, 1986.
Foto: Universala Esperanto Asocio (UEA), Rotterdam

Van hun idealen is niets terechtgekomen. Nog nooit heeft het Nederlands iemand
enige beschaving gebracht. Zoals bekend vervult niet het Nederlands maar het
Algemeen Randstads in Nederland en Vlaanderen al sinds jaar en dag tot ieders
tevredenheid de rol van lingua franca. Die taal heeft dan ook het grote voordeel dat
het verzameld werk van Haagse Harry, Jules Deelder en Johnny Jordaan erin
gesteld is. Kom daar bij het Nederlands maar eens om. In een kunstmatige taal is
het nu eenmaal niet mogelijk echte gevoelens te uiten.

Esperanto is een gemakkelijke taal
Esperanto estas facila lingvo. La persono kiu parolas kelkajn eŭropajn
lingvojn povas ankaŭ kompreni la internacian lingvon Esperanton. Ankaŭ
la gramatiko estas relative simpla, ĉcar esceptoj ne ekzistas. Se la
Unuiĝintaj Nacioj aŭ la Eŭropa Parlamento decidus uzi nur neŭtralan
lingvon, la mondo ŝparus milionojn da guldenoj.
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● Onnatuurlijk gedrocht
Misschien is dit allemaal onzin, maar dan wel het soort onzin dat iemand hoort als
hij vertelt dat hij Esperanto spreekt: het Esperanto is geen echte taal, en bovendien
is het gebaseerd op idealen waar niets van terechtgekomen is. Taalkundigen halen
hun neus op voor dat onnatuurlijke gedrocht, net als iedereen die een enigszins
reëel beeld heeft van de mens.
Ik vind dat niet terecht. Ik geloof bijvoorbeeld niet dat er goede taalkundige
argumenten zijn om het Esperanto onnatuurlijk te noemen. Het enige argument dat
ik ken, is gebaseerd op de geschiedenis. Van de meeste talen kennen we de precieze
oorsprong niet, maar van het Esperanto weten we wie de eerste spreker was: Lejzer
Zamenhof (1859-1917), een oogarts uit Warschau. Hij stelde de taal samen en
publiceerde er in 1887 het eerste boekje over.
Deze kennis heeft echter weinig te betekenen. In zekere zin zijn alle cultuurtalen
het product van taalbouw: het Italiaans is ‘gemaakt’ door Dante, het Duits door
Luther, en het Nederlands door de vertalers van de Statenbijbel. Bovendien: als we
nu eens in de archieven een middeleeuws Latijn-Nederlands woordenboekje zou-
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den vinden waaruit onomstotelijk zou komen vast te staan dat alle Nederlandse
woorden aan de fantasie van een West-Vlaamse monnik ontsproten zijn, dan zou
deze ontdekking toch niet opeens onze ideeën over het Nederlands veranderen?

● Onderzoek
De criteria om een taal natuurlijk te noemen, kunnen dus niet gebaseerd zijn op de
oorsprong van een taal. Er zijn natuurlijk andere, betere criteria, en daar voldoet
het Esperanto allemaal aan. Belangrijk is bijvoorbeeld of een taal moedertaalsprekers
heeft. Zodra kinderen op een spontane en natuurlijke manier - vanaf hun geboorte
- een taal kunnen leren, is die taal natuurlijk. Er zijn geen tientallen miljoenen mensen
die Esperanto spreken, maar een paar honderdduizend zijn er over de hele wereld
toch zeker. Daar zijn kinderen bij die de taal als moedertaal leren: zij groeien op in
gezinnen waar Esperanto gesproken wordt. Daarnaast leren ze ook altijd minstens
de taal van het land waar ze opgroeien.
Die kinderen vormen een interessant onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.
Veel taalkundigen menen dat het menselijk taalvermogen voor een belangrijk
gedeelte aangeboren is. In het hoofd van elke baby zit een ‘taalschema’; kinderen
kunnen zich alleen talen eigen maken die binnen dit schema passen. Een taal die
op deze manier geleerd kan worden, is een natuurlijke taal.
Het Esperanto wordt op deze manier geleerd. Hoewel de taal in oorsprong dus
inderdaad ‘bedacht’ en kunstmatig was, kan hij nu eigenlijk niet meer zo genoemd
worden. Kinderen hebben hem natuurlijk gemaakt.

Babylonische spraakverwarring Genesis 11:1-9, vertaald uit het
Hebreeuws door L.L. Zamenhof
1. Sur la tuta tero estis unu lingvo kaj unu parolmaniero.
2. Kaj kiam ili ekiris de la oriento, ili trovis valon en la lando Ŝinar kaj tie ekloĝgis.
3. Kaj ili diris unu al alia: Venu, ni faru brikojn kaj ni brulpretigu ilin per fajro. Kaj
la brikoj fariĝis por ili ŝtonoj, kaj la bitumo fariĝis por ili kalko.
4. Kaj ili diris: Venu, ni konstruu al ni urbon, kaj turon, kies supro atingos la ĉielon,
kaj ni akiru al ni gloron, antaŭ ol ni disiĝos sur la supraĵo de la tuta tero.
5. Kaj la Eternulo malleviĝis, por vidi la urbon kaj la turon, kiujn konstruis la
homidoj.
6. Kaj la Eternulo diris: Jen estas unu popolo, kaj unu lingvon ili ĉiuj havas; kaj
jen, kion ili komencis fari, kaj ili ne estos malhelpataj en ĉio, kion ili decidis fari.
7. Ni malleviĝu do, kaj Ni konfuzu tie ilian lingvon, por ke unu ne komprenu la
parolon de alia.
8. Kaj la Eternulo disigis ilin de tie sur la supraĵon de la tuta tero, kaj ili ĉesis
konstrui la urbon.
9. Tial oni donis al ĝi la nomon Babel, ĉar tie la Eternulo konfuzis la lingvon de la
tuta tero kaj de tie la Eternulo disigis ilin sur la supraĵon de la tuta tero.
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Maak uw eigen woorden in het Esperanto
De woordenschat van het Esperanto is net een doos lego. Met een relatief
klein aantal blokjes kan de taalgebruiker een bijna onbeperkte hoeveelheid
woorden maken. Alle zelfstandige naamwoorden eindigen bijvoorbeeld
op een -o (telefono betekent ‘telefoon’), alle bijvoeglijke naamwoorden
op een -a (telefona betekent ‘telefonisch’) en alle werkwoorden in de
onbepaalde wijs op een -i (telefoni betekent ‘telefoneren’). Dit systeem
is volstrekt regelmatig: van een gegeven bijvoeglijk naamwoord kan
daarom bijvoorbeeld altijd een zelfstandig naamwoord of een werkwoord
worden gemaakt: bona betekent ‘goed’, bono ‘het goede’, en boni ‘goed
zijn’; juna betekent ‘jong’, juno ‘jeugd’ en juni ‘jong zijn’.
Verder is er een uitgekiend systeem van voor- en achtervoegsels, zoals
het voorvoegsel mal-, dat de betekenis van de stam omdraait: malbona
betekent ‘slecht’ en maljuna ‘oud’. Ami betekent ‘houden van’ en malami
betekent dus ‘haten’. Een ander veelvoorkomend achtervoegsel is het
vrouwelijke achtervoegsel -in:

patro

‘vader’

patrino

‘moeder’

viro

‘man’

virino

‘vrouw’

instruisto

‘leraar’

instruistino

‘lerares’

leono

‘leeuw’

leonino

‘leeuwin’

Met het achtervoegsel -ul kan van een bijvoeglijk naamwoord een
persoonsaanduiding worden gemaakt: junulo betekent ‘jongere’ en bonulo
‘goedzak’. Al deze voor- en achtervoegsels kunnen ook kunnen worden
gecombineerd: maljunulino ‘oude dame’ is een heel gewoon woord in het
Esperanto.

● Popgroepen
Een ander criterium voor natuurlijkheid is de vraag of de taal in allerlei situaties
gebruikt kan worden. Welnu, er verschijnen regelmatig oorspronkelijk in het
Esperanto geschreven of in die taal vertaalde romans, verhalen en dichtbundels.
Er zijn popgroepen die in het Esperanto zingen, toneelvoorstellingen en videofilms
in het Esperanto, er is een wetenschappelijk tijdschrift en er is een zomeruniversiteit.
Verschillende internationale radiostations zenden elke dag nieuwsbulletins uit in het
Esperanto. Op Internet is vele malen meer in het Esperanto te lezen dan bijvoorbeeld
in het Fries. In Rotterdam is het hoofdkantoor van een van de belangrijkste
internationale Esperantoverenigingen gevestigd. Daar werken mensen van allerlei
nationaliteiten samen in het Esperanto. In het Esperanto wordt geliefkoosd,
gescholden, vergaderd, gevloekt en gebeden. Wat in een natuurlijke taal kan, kan
in het Esperanto ook.
Ik ben geïnteresseerd in taal. Ik wil weten hoe taal in elkaar zit, hoe kinderen taal
kunnen leren, hoe taal in het dagelijks leven werkt. Juist zo'n uitzonderlijke taal als
het Esperanto, die door iemand bedacht is met de bedoeling om een taal te maken
die anders is dan alle andere, is daarom voor mij interessant. Hoe werkt zo'n taal?
Hoe is het mogelijk dat een sys-
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teem dat honderdtien jaar geleden voor het eerst werd gepubliceerd in een armoedig
uitgegeven brochure, nu is uitgegroeid tot een volwaardige taal?

● Tolstoj
Er zijn meer redenen om het Esperanto bijzonder te noemen. Het is bijvoorbeeld
relatief gemakkelijk te leren. De Russische schrijver Tolstoj beweerde dat hij de taal
na een paar uur studie kon lezen. Dat is misschien een beetje overdreven, maar ik
denk dat het Esperanto wel degelijk veel gemakkelijker te leren is dan alle andere
talen. Hoe kan dat? Ik denk dat het iets te maken heeft met de korte geschiedenis
van het Esperanto: honderdtien jaar is niets in het leven van een taal. En juist
gedurende een lange geschiedenis ontstaan de grootste problemen voor de
leerbaarheid van een taal.
Neem de verbuiging van het werkwoord zijn. Dat werkwoord komt zo vaak voor
dat het al in de eerste lessen over elke willekeurige taal behandeld moet worden;
maar tegelijkertijd is het ook in alle talen extreem onregelmatig: ik ben, jij bent, hij
is, wij zijn in het Nederlands, je suis, tu es, il est, nous sommes in het Frans, I am,
you are, he is, we are in het Engels. Al die verschillende vormen zijn relicten van
de lange geschiedenissen van al deze talen. Een taal zonder geschiedenis kent
dergelijke relicten uiteraard niet. In zo'n taal kun je daarom zeggen mi estas, vi
estas, li estas, ni estas. Juist hun lange geschiedenis maakt de meeste talen lastig.

● Mos
Het Esperanto is dus een ideaal onderzoeksobject voor een taalkundige, juist omdat
het zo'n bijzondere en korte geschiedenis heeft. Zoals sommige biologen juist
geïnteresseerd zijn in het mos dat tegen de verdrukking in op beton groeit, zo heb
ik belangstelling voor talen die het creatieve menselijke taalvermogen aan het werk
laten zien waar we het niet zo snel zouden verwachten.
En de idealen? Het Esperanto wordt vaak geassocieerd met tamelijk kinderlijke
ideeën over wereldvrede: als iedereen nu maar dezelfde taal leert, zal er nooit meer
oorlog zijn. Die gedachte zou inderdaad erg naïef zijn - we hoeven maar naar het
voormalige Joegoslavië te kijken, of naar Noord-Ierland, om dat te zien.

Povus esti simple (‘Het zou eenvoudig kunnen zijn’), de jongste, in 1996 verschenen cd van
de Zweedse Esperantotalige popgroep Persone (‘Persoonlijk’).

We kunnen ook een gematigder en pragmatischer houding aannemen. De mensen
die zich tijdens de Middeleeuwen en de Renaissance hebben ingezet voor een
Nederlandse bovengewestelijke standaardtaal deden dat waarschijnlijk ook niet in
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de eerste plaats omdat ze daarmee de vrede dichterbij wilden brengen. Ze wilden
elkaar verstaan en daarvoor was het handig om een neutrale, bovenregionale
taalvorm te hebben. Voor een soortgelijk probleem staan we nu in Europa, en
eigenlijk zelfs al in de wereld. Er is dringend behoefte aan een taal voor internationale
contacten - niet in plaats van de streektaal en de nationale taal, maar naast die
talen.

● Wereldtaal Engels?
Maar die rol wordt toch al vervuld door het Engels? Het is waar dat er nog nooit in
de wereldgeschiedenis een taal is geweest die zo'n grote verspreiding over de
wereld heeft gehad als het Engels nu. Toch blijft er iets wringen, zoals iedereen
weet die weleens ruzie heeft gemaakt met een Amerikaan of een Engelsman. Hoe
goed je een taal ook leert, de moedertaalspreker blijft in zo'n geval altijd in het
voordeel. In de internationale politiek is dat gevaarlijk. Het is alsof Groningers en
Limburgers zich ertoe zouden verplichten in de Tweede Kamer met een groep
Hagenaars te debatteren in het plat Haags. Dat verliezen ze geheid. Daarom hebben
de mensen die zich niet neerleggen bij de huidige status-quo - waarin ‘iedereen’ al
Engels spreekt - maar naar een eerlijker oplossing zoeken, mijn sympathie. Misschien
spreekt over twintig jaar inderdaad iedereen Engels. Maar daarom hoeven we met
die gang van zaken nu nog niet gelukkig te zijn.
Volgens sommige mensen is het Esperanto mislukt en niet langer de moeite van
het bestuderen waard. Ik denk dat die mensen ongelijk hebben. Esperanto vivas
kaj prosperas.

Voorbeelden van in het Esperanto vertaalde boeken
Sophocles

Reĝo Edipo

Oedipus koning

Anne Frank

Taglibro

Dagboek

Miguel de Cervantes
Saavedra

Inĝenia hidalgo Don
Quijote de la Mancha

De edele ridder Don
Quichot de la Mancha

Knut Hamsun

Victoria

Victoria

Gabriel García Márquez

Cent jaroj da soleco

Honderd jaar eenzaamheid

Harry Mulisch

Du virinoj

Twee vrouwen

Dante Alighieri

La Dia Komedio

La divina commedia

Charles Baudelaire

La Floroj de l'Malbono

Les fleurs du mal

Omar Kajam

La Robajoj

Rubaja

Federico García Lorca

Cigana romancaro

Zigeunerromances

William Shakespeare

Reĝo Lear

King Lear

Henrik Ibsen

La puphejmo

Het poppenhuis

La Sankta Biblio

De bijbel

La Nobla Korano

De koran

Kalevala

Kalevala
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Spreken in een imaginaire wereld
Over Newspeak en andere fantasietalen
Rolandt Tweehuysen - Amsterdam
Naast hulptalen bestaan er ook fantasietalen. Beide zijn ooit door
iemand bedacht, maar terwijl hulptalen bedoeld zijn voor mensen,
in de echte wereld, worden fantasietalen gebruikt door niet-bestaande
wezens in een niet-bestaande wereld.
In The Dictionary of Imaginary Places staat een beschrijving van ruim duizend
niet-bestaande werelddelen, landen, eilanden, steden en gebieden zoals die in de
wereldliteratuur te vinden zijn. Bij een kleine honderd daarvan wordt ook iets over
de aldaar gesproken taal gezegd. Zelden gaat het boek dieper in op het karakter
van deze talen, behalve als ze erg ‘raar’ zijn. Meestal ligt het accent van de
beschrijving op de structuur van de taal.

● Zangerig
Myra Edwards Barnes gaat in haar studie Linguistics and languages in science
fiction-fantasy heel wat verder. Ze probeert te achterhalen wat voor soort talen de
fictieve wezens zoal spreken. Ook gaat ze na of deze talen als natuurlijke taal
mogelijk (‘spreekbaar’) zouden zijn en aan andere taalkundige eisen voldoen.
Barnes ontdekte dat ook de schrijvers van verhalen waarin fantasietalen
voorkomen, zich bij de beschrijving daarvan nogal op de vlakte houden. In hun werk
heten zulke talen ‘modern’, ‘dood’, ‘archaïsch’, ‘primitief’ of zelfs ‘onbekend’. Ze zijn
heel lastig of juist ontzettend eenvoudig, en soms kunnen ze helemaal niet
geschreven worden. Veel talen hebben iets raars: er zijn talen zonder klinkers,
zonder medeklinkers of met alleen eenlettergrepige woorden. Talen kunnen ook
‘onnatuurlijk’ zijn omdat ze uit dierengeluiden bestaan of telepathisch overgebracht
worden. Talen die sissend, fluisterend, zacht, zangerig of sierlijk klinken, worden
vrijwel altijd ‘mooi’ gevonden en in vredige landen (utopieën) gesproken. Talen met
harde, raspende, klikkende of gutturale klanken zijn ‘lelijk’ en typerend voor
oorlogszuchtige landen en dictaturen.

● Sevarambisch
Welke opmerkelijke fantasietalen zijn er zoal? Ik doe een kleine greep. Een van de
oudste voorbeelden is het Sevarambisch. Het komt voor in l'Histoire des Sévarambes
van Denis Vairasse d'Alais (1677), een verhaal over een groot eiland ten zuidoosten
van Java. Het Sevarambisch is uitgevonden door Sévarias (anagram van Vairasse),
die elementen van verschillende werkelijk bestaande talen met elkaar combineerde.
Vairasse was een grammaticus, en de Sevarambe-taal heeft een goed doorwrochte
grammatica, geïnspireerd op de Franse taalbeschrijving van Port-Royal. De taal is
geheel logisch en bevat alle elementen van een echte taal. Zo maken de Sevaramben
bij de werkwoordsvervoeging onderscheid tussen dingen en mannelijke en
vrouwelijke bezielde wezens. Dat geldt ook voor de eerste persoon. Als een vrouw
zegt ‘ik bemin je’ wordt dat ermané, maar als een man het zegt, wordt het ermana.
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Klassieke voorbeelden van verzonnen talen zijn verder te vinden in Swifts Gullivers
reizen (1726). De talen van Swift vallen op door hun doordachtheid. Paarden spreken
een taal vol labialen, nasalen en glijders, klanken die weinig tongacrobatiek vereisen,
klanknabootsend zijn, en geschikt zijn voor de stembanden van deze dieren. Verder
maakt Swift uitgebreid gebruik van metathesis (het verwisselen van letters, bijv.
born/bron), het omkeren van lettergrepen, dissimilatie (verandering van een
medeklinker onder invloed van dezelfde medeklinker verderop in het woord, bijv.
tovenaar uit toveraar), assimilatie (het gelijkmaken van twee medeklinkers, bijv.
balling uit banling) en anagrammen. Maar in tegenstelling tot de taal van de
Sevaramben ontbreekt hier een uitgewerkt grammaticaal systeem.

● Gedocumenteerd
Verder is er het Vril. Het komt voor in The coming Race van Edward George Earle
Bulwer-Lytton (1871), een van de weinige boeken uit de 19de eeuw waarin de
imaginaire taal een allesoverheersende rol speelt. De taal weerspiegelt de gehele
stand van de taalkunde op dat moment. De schrijver besteedt een heel hoofdstuk
aan de taal Vril, gesproken in het onderaardse land Vril-ya (waarschijnlijk onder
Newcastle, Engeland). Het gaat om een algemene taal met diverse dialecten.
De bekendste voorbeelden van fantasietalen komen voor in het werk van Tolkien.
In zijn trilogie In de ban van de ring (1954) heeft hij een hele reeks talen geschapen,
die alle goed gedocumenteerd zijn in verscheidene appendices, en later in aparte
grammatica's. Deze verregaande uitwerking van fantasietalen is een zeldzaamheid
in de literatuur. Het is dan ook zeker een omissie dat in de Nederlandse versie
(althans in de mijne,
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in 1968 uitgegeven in de Prismareeks) niets is terug te vinden over deze talen. Deel
drie van de Engelse uitgave bevat zes appendices, waarvan er twee over de talen
gaan. In de Nederlandse versie (De terugkeer van de koning) staan slechts drie
appendices, en alles over de talen is weggelaten. De talen uit In de ban van de ring
vallen op doordat ze zo ‘echt’ zijn: er is niets grappigs of onnatuurlijks aan. Soms
gaat het ook om een ‘echte’ taal: zo is de taal van Rohan gewoon Oudengels.

● Fantasiegeschiedenis
Er zijn in de literatuur diverse pogingen gedaan om de oorspronkelijke ontwikkeling
van een bestaande taal zodanig om te buigen dat er uit een oude taalvorm een
nieuwe taal ontstaat die anders is dan de ‘echte’ nieuwe taal. In De Camps Wheels
of If (1948) vinden we een soort Engels dat heden ten dage had kunnen bestaan
als het Oudengels ten tijde van de Synode van Whitby (664) zich anders had
ontwikkeld, dat wil zeggen als de Angelsaksische wereld zich op de Keltische kerk
had georiënteerd in plaats van op de Romaanse. Dan zou het Engels helemaal
geen Romaanse leenwoorden hebben gehad, en waren ook allerlei fonetische
ontwikkelingen achterwege gebleven of anders verlopen. We hebben hier feitelijk
niet met een fantasietáál te maken, maar met een fantasietaalontwíkkeling,
voortkomend uit een fantasiegeschiedenis en leidend tot een nieuwe taal.
Zoals gezegd beschrijven de meeste auteurs niet meer dan gedeeltes van hun
gecreëerde taalsysteem. George Orwell vormt daar een gunstige uitzondering op.
In zijn boek 1984 (1949) geeft hij een compleet overzicht van Newspeak, de taal
die omstreeks 2050 het hedendaagse Engels vervangen moet hebben. Orwell kan
Newspeak - als element in een dictatuur - gemakkelijk helemaal beschrijven, omdat
het gebaseerd is op het Engels, en dat kent de lezer al.

● Onbekend leerproces
Als een fictieve held bij een vreemd volk terechtkomt, kost het meestal maar een
paar bladzijden voordat hij hun taal vloeiend spreekt. Daar er geen leerboeken of
woordenboeken beschikbaar zijn, leert hij de taal zoals missionarissen en
veldonderzoekers een vreemde taal leren. Maar volgens de hiervoor genoemde
Barnes gaat het in sciencefiction wel erg snel, en bovendien geven moderne
SF-schrijvers meestal geen uitputtend verslag van de wijze waarop de held de
onbekende taal verwerft. Waarschijnlijk gaan ze ervan uit dat de lezer daarin niet
geïnteresseerd is, of wellicht weten ze zelf niet hoe zo'n leerproces verloopt. Een
boek als C.S. Lewis' Out of the Silent Planet (1938) is een uitzondering. Daarin komt
ene Ransom uit Oxford op Mars terecht, en vervolgens wordt nauwkeurig beschreven
hoe hij de taal van Mars meester wordt en ontdekt dat er zelfs dialecten bestaan.
Ook op het obscure Mercurius wordt taal gebruikt. Volgens Béthune (Relation du
Monde de Mercure, 1750) praten de Mercurianen met elkaar en met de dieren in
een natuurlijke gebarentaal. Het is interessant om te zien hoe Béthune gebarentaal
geheel gelijkstelt aan gesproken taal. Het heeft tot zeer onlangs moeten duren
voordat de gebarentaal van doofstommen algemeen erkend werd als gelijkwaardig
aan gesproken taal. In 1776 construeert de Franse geestelijke Charles Michel de
l'Épée (1712-1789) een gebarentaal voor doofstommen en richt hij een instituut voor
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hen op. Het is duidelijk dat hij geïnspireerd is door Béthune. In die tijd heerst
overigens ook het idee dat gebarentaal eerder bestond dan gesproken taal.

Het land ‘Middle-Earth’ uit In de ban van de ring van Tolkien.
Uit: J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings. Londen, Harper Collins, 1995.

● Cult-talen
Een nauwkeurig beschreven, realistische fantasietaal kan een eigen leven gaan
leiden, los van het boek waarin hij voorkomt. Zodra een schrijver een flink fragment
in een fantasietaal weergeeft, kan hij er zeker van zijn dat dit door deze of gene
nauwkeurig geanalyseerd zal worden. Deze tendens zien we heel duidelijk bij
Tolkiens In de ban van de ring. De hierin voorkomende talen worden voortdurend
bestudeerd; er wordt in geschreven, gezongen, kortom: er is een hele cultus rondom
ontstaan. Hetzelfde geldt voor het Klingon, de taal die gesproken wordt in de SF-serie
Star Trek.
Het kan ook gebeuren dat een schrijver zélf de lezer ertoe aanzet om zich intensief
met zo'n analyse bezig te houden. De Amerikaanse taalkundige Suzette Haden
Elgin, gespecialiseerd in indianentalen, schrijft sinds 1969 SF-boeken. In
verscheidene ervan komt een fantasietaal voor, het Láadan. Van deze taal heeft zij
in 1988 een grammatica met woordenlijst gepubliceerd. De taal is goed doordacht
en maakt een realistischer indruk dan zovele andere fantasie-
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talen in de SF-literatuur. Het Láadan is, volgens het voorwoord, ‘geconstrueerd door
een vrouw, voor vrouwen, met het specifieke doel om de ervaringswereld van
vrouwen te kunnen uitdrukken’. Woorden als menstrueren, zwangerschap, bewust
ongehuwd en baren nemen een prominente plaats in (ze worden in de eerste les
al genoemd) en alle mannelijke vormen worden met een suffix van de vrouwelijke
afgeleid. Verder kent het Láadan vele woorden die niet simpel te vertalen zijn,
doordat ze iets typisch vrouwelijks uitdrukken, zoals lewidan ‘voor de eerste keer
zwanger zijn’ of doroledim ‘te veel eten door een vrouw die zich op alle fronten
ongelukkig voelt, en zich tegelijkertijd schuldig voelt omdat ze zoveel eet terwijl de
halve wereld honger lijdt’.
Elgin zet zich met het Láadan af tegen alle andere talen, die typische ‘mannentalen’
zouden zijn. Is het toeval dat de initialen van Suzette Haden Elgin het woord she
vormen?

Reacties
■ Timponiemen
Bruno van Moerkerken - Amsterdam
Over het algemeen ben ik erg te spreken over de kwaliteit van de artikelen in Onze
Taal, maar in het decembernummer van 1997 trof ik iets aan waardoor ik toch echt
even ging twijfelen. Iemand stuurt een ingezonden brief en maakt daarin melding
van een verschijnsel dat hem is opgevallen: in verschillende talen worden dezelfde
zaken aangeduid met verschillende woorden die echter uit dezelfde letters bestaan.
Voorbeeld: appel/apple, parel/pearl/perla, NATO/OTAN. Hoewel iedereen die wat
talen spreekt en af en toe over de grens kijkt hiervan weet, is het leuk dat mensen
eens wat meer in detail naar taal kijken en daarover schrijven.
Maar de reactie van Jules Welling in het decembernummer is werkelijk van
lagereschoolniveau. De briefschrijver wordt behandeld als een kind van acht dat de
meester vertelt dat hem iets is opgevallen aan een paar woordjes, waarop de meester
reageert met superlatieven als ‘een prachtige vondst’, ‘met recht een curiosum’ en
‘de eerste die het verschijnsel naar de oppervlakte bracht’. Welling besluit zelfs het
curiosum meteen maar naar briefschrijver Timp te noemen: timponiemen.
Het verschijnsel komt ook bínnen een taal voor: metre/meter; centre/center in
respectievelijk het Engels en Amerikaans Engels. Nu ben ik vast de eerste wie dit
is opgevallen en die het heeft geschreven.

■ Culpabiliseren
Frans van Bladel - redacteur, Antwerpen
In het januarinummer beschrijft Ton van der Wouden ‘enkele Vlaamse
taaleigenaardigheden’, waaronder culpabiliseren. Als Vlamingen iemand
culpabiliseren (het woord staat niet in Van Dale), dan beschuldigen zij iemand,
geven zij iemand de schuld, schrijft Van der Wouden. Vergist hij zich niet? Hij weet
toch dat Vlamingen nog altijd proberen Franse woorden in het Nederlands in te
lijven. Waarom dan niet even gekeken naar wat culpabiliseren in het Frans betekent?
Niet ‘beschuldigen’, ‘de schuld geven’, maar ‘een schuldgevoel geven’, ‘een

Onze Taal. Jaargang 67

schuldgevoel oproepen’. Zo citeer ik, om het Nederlanders gemakkelijk te maken,
uit Van Dale's Groot Woordenboek Frans-Nederlands. Het citaat dat Van der Wouden
als voorbeeld geeft: ‘ik wil degenen die die huiszoekingen hebben gedaan, niet
culpabiliseren’, betekent helemaal niet: ‘ik wil ze niet beschuldigen’, maar ‘ik wil ze
geen schuldgevoel aanpraten’. Omdat ze bij die huiszoekingen niets gevonden
hebben, hoeven ze zich nog niet schuldig te voelen.
Misschien kunnen we culpabiliseren toch maar beter in het Nederlands inlijven.
Dat zou een relevante nuance in de Nederlandse taal introduceren.

■ Vlaamse taaleigenaardigheden
Luc Pay - Brecht
De heer Van der Wouden verlustigt zich op bladzijde 14 van het januarinummer
zoals zovelen voor, met en wellicht na hem, aan zogenoemde ‘Vlaamse
taaleigenaardigheden’. Nederlanders zullen het nooit leren, hè? Hoe dikwijls moeten
we hun nu nog proberen diets te maken dat het bij de meeste van deze
‘eigenaardigheden’ die (in dit geval door Van der Wouden) gesignaleerd worden,
gaat om fouten of slordigheden of dialectismen of hoe je ze ook wilt noemen, die in
Vlaanderen absolúút niet algemeen gangbaar zijn. Het woord muilen voor
‘tongzoenen’ bijvoorbeeld ken ik, als Antwerpse dialectspreker, helemaal niet: ik
heb het zelfs nog nooit, waar dan ook in Vlaanderen, gehoord. Toegegeven, ik ben
nog niet overal in Vlaanderen op bezoek geweest, maar dit is toch gewoon dialect,
zou ik denken. Spreken mensen in Nederland dan misschien helemaal geen dialecten
meer? En zo ja, moeten we die dan in Vlaanderen ook als ‘Nederlandse
eigenaardigheden’ gaan bestempelen?
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■ Verklikkerbig
Bob Paulus - Oostende
Frank Jansen bespreekt op bladzijde 11 van het januarinummer het woord
verklikkerbig in de betekenis ‘gezonde big die tussen de varkens in mogelijk besmette
stallen wordt geplaatst om na te gaan of het pestvirus nog aanwezig is’. Ik ken nog
een andere verklikkerbig. Voor een lieve vriendin aan wie het snoepen om
gezondheidsredenen verboden werd, kochten wij ook een ‘verklikkerbig’ - dat wil
zeggen een miniatuurvarken van kunststof. Je stopt het in de kast waar de lekkernijen
bewaard worden. Is de verleiding te groot en open je behoedzaam de kast, dan
knort het beest dat het een lieve lust is. Je loopt rood aan, want behalve de publieke
vermaning is er nog de waarschuwing voor wat je te wachten staat als je weer gaat
snoepen. Dit soort klikken ligt al dicht bij menselijke gedragingen - varkens blijken
wel meer menselijke eigenschappen te bezitten.

Proactief
Mr. E. Postmus - Houten
Op bladzijde 9 van het januarinummer constateert de Taaladviesdienst dat het woord
proactief betrekkelijk nieuw is. Als juridische term bestaat het echter al langer. Tijdens
mijn rechtenstudie in de tweede helft van de jaren tachtig ben ik het woord een
aantal malen tegengekomen. Als ik het me goed herinner, had proactief dan
betrekking op het politieoptreden dat plaatsvond voordat er een strafbaar feit was
gepleegd (de zogenoemde proactieve fase). U moet hierbij bijvoorbeeld denken
aan het in de gaten houden van een ‘bekende’ van de politie die zich 's nachts op
verdachte wijze in een villawijk ophoudt.

■ Schwalbe is valspel
Ed van Leeuwen - scheidsrechter, Nieuwerkerk aan den IJssel
Henk Tetteroo noemt in zijn reactie in het januarinummer schwalbe als voorbeeld
van een vreemd woord dat geen Nederlands equivalent heeft. Het is een korte
aanduiding voor een aanvallende voetballer die zich in het strafschopgebied van
de tegenstander laat vallen om een strafschop te ‘versieren’. Aangezien ik het woord
schwalbe niet erg mooi vind, gebruik ik valspel. Hierin komt niet alleen tot uitdrukking
dat het om het (toneel)spel van het vallen gaat, maar ook dat er eigenlijk sprake is
van ‘vals spel’.

■ Unitarismen in belgië
Frank Kloeck - Mortsel
Graag geef ik nog enkele voorbeelden van wat Herman J. Claeys in het
decembernummer ‘unitarismen’ noemt.
De Belgische Spoorwegen bieden een kaart aan die de reiziger 40% reductie
geeft als hij in een periode van hoogstens twee weken vijfmaal op hetzelfde traject
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heen en weer spoort. De unitaristische naam van de kaart is railflex. En wat dacht
u van STAR 2000? Zo doopte de Belgische Spoorwegen een
spoorherstructureringsplan. STAR staat daarbij voor ‘SpoorToekomst - Avenir du
Rail’. Je moet er maar opkomen!
Ook de bankwereld zoekt naar unitaristische termen. Herman Claeys noemde al
Bancontact en Mister Cash, helemaal ingeburgerde systemen om geld uit de muur
te halen. De firma die het allemaal organiseert, heet - even taalonzijdig - Banksys.
Een enkele keer doet men een beroep op Grieksklinkende termen. Denk maar
aan Proton, de elektronische portemonnee. Even zelden moet het Latijn
taaldoorbrekend werken: de draadloze telefoon van Belgacom heet Proximus. En
het Belgisch Parlement, ten slotte, hanteert soms de uitdrukking Parlamentum
Belgicum als taalgrensoverschrijdende aanduiding in publicaties of als opschrift op
speldjes en dergelijke.

■ Spenkast
Cora Weir-Meijer - Cottingham, Engeland
Hans Heestermans' artikel over het woord spin(de) (in ‘Vergeten woorden’, december
1997) voerde me onmiddellijk terug naar mijn jeugd in het vooroorlogse
Nederlands-Indië. Daar was onze provisiekast de spenkast en de voorraadkamer
(of gudang) de spenkamer. Ik heb dit altijd als een Indisch woord beschouwd en
Van Dale verwijst ook inderdaad naar een Maleise oorsprong (sepen), maar de
verwantschap met spinde is wel frappant! Het lijkt me dat mijn spenkast regelrecht
afstamt van de spinde en dat het Indonesische sepen een leenwoord uit het
Nederlands is en niet omgekeerd.

■ Vaststaan
Gaston Dorren - journalist, Amsterdam
In het januarinummer stelt Joop van der Horst dat vaststaat dat... als ‘vast staat
dat...’ geschreven moet worden. Ik ben dat met hem eens, maar de redenering
waarmee Van der Horst zijn bewering schraagt, overtuigt me niet volledig. Het is
zijn eigen - volgens hem ongrammaticale - voorbeeldzinnetje ‘Wegsturen ze toch
iedereen’ dat twijfel zaait. Hardop uitgesproken, met een klemtoon op weg, klinkt
het me wel degelijk grammaticaal in de oren, veel beter dan ‘Opbel me maar’, een
ongrammaticale zin die volgens Van der Horst vergelijkbaar is.
Ik denk dat het verschil tussen beide zinnen te maken heeft met de mate waarin
het vooropgeplaatste element een zelfstandige betekenis heeft. Vooropplaatsing
lukt beter naarmate de betrokken elementen een zelfstandiger betekenis hebben.
‘Wég sturen ze toch iedereen’ heeft als overeenkomst met ‘vast staat (dat...)’ dat
beide zinnen beginnen met een woord(deel) dat een zelfstandige betekenis heeft,
weg respectievelijk vast. In het als ongrammaticaal gepresenteerde voorbeeld ‘opbel
me maar’ heeft op geen zelfstandige betekenis, althans niet een die nog herkenbaar
is in opbellen. Dat is van belang omdat een eigen betekenis het mogelijk maakt dit
woord(deel) te benadrukken door het vooraan in de zin te zetten. Deze truc kan niet
worden uitgehaald met woord(del)en die geen eigen betekenis hebben. Vergelijk
de zin ‘Úít gingen haar kleertjes’ - smetteloos kinderboeken-Nederlands - maar eens
met de onzin-zin ‘Uitperste hij de sinaasappel’. Het eerste uit heeft een zelfstandige
betekenis: kleren (boeken, lampen) kunnen uit zijn. Het tweede uit heeft geen
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betekenis zonder het bijbehorende -persen. Om dezelfde reden is Van der Horsts
‘opbel me maar’ inderdaad nonsens, maar kan ‘óp ging de hele fles’ weer wel.
Zoals gezegd bestrijd ik Van der Horsts conclusie niet. Waar ik hierboven spaties
heb geplaatst in de mijns inziens grammaticale voorbeeldzinnen neig ik ertoe
inderdaad een spatie te plaatsen, omdat het hier nou juist gaat om op, uit, vast en
weg als woorden met een zelfstandige betekenis. Daar staat tegenover dat dat dan
ook geldt in ‘toen de kleertjes uitgingen’, waar toch niemand een spatie plaatst na
uit. Moet dat misschien wel?
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Is snellezen onzinnig?
Theo Bollerman - directeur communicatie-adviesbureau, Den Haag
In september 1994 publiceerden de wetenschappers Rob Neutelings en Henk
Pander Maat in Onze Taal een artikel waarin zij betoogden dat snelleescursussen
zinloos zijn. Eind september 1997 trof ik een bijdrage van Neutelings in NRC
Handelsblad aan met dezelfde strekking. Tijd voor een reactie op deze
ongenuanceerde voorstelling van zaken. Al sinds 1976 verzorg ik trainingen efficiënt
lezen (dus niet: snellezen) en ik pretendeer derhalve de nodige ervaring te hebben
opgedaan.

● Onder druk
Ik wil vooropstellen dat ik het geheel eens ben met Neutelings' constatering dat
skimmend lezen (het achterhalen van de grote lijn van een tekst door je te richten
op kopjes, de eerste zin van iedere alinea e.d.) bij uitstek de methode is om
gecompliceerde teksten snel te begrijpen. De ervaring leert ook dat zelfs de best
opgeleide lezer vaak nog behoorlijke tijdwinst kan boeken door toepassing van een
methodische leesaanpak.
Toch hecht ik in sommige gevallen wel degelijk waarde aan snelleesoefeningen.
Snellezen komt volgens mij van pas als een tekst zo slecht geschreven is dat het
niet mogelijk is de rode draad van het betoog te volgen door alleen te letten op titel,
kopjes, samenvattingen, alineastructuren en andere hulpmiddelen die schrijvers
bieden. Twee- of driemaal snellezen verschaft dan meer inzicht dan het in laag
tempo doorworstelen van de brij aan informatie.
Kan iedereen leren snellezen? In mijn visie is het voor iedereen mogelijk sneller
te lezen dan hij gewoonlijk doet. Ik vergelijk snellezen simpelweg met hardlopen.
Ieder mens heeft immers de potentie om de tien kilometer in een redelijke tijd af te
leggen. Maar als je de ongetrainde loper vraagt zich tien kilometer te verplaatsen,
dan zal hij zich in het eigen vertrouwde wandeltempo in beweging zetten. Waar het
dus om gaat, is training, het leren gebruiken van de ‘onbenutte potentie’. Daarin
schuilt ook het succes van snelleesmethodieken, ongeacht de gepropageerde
methode. Iedere methode slaagt erin de leessnelheid van de cursist te verdubbelen.
Het maakt eigenlijk niet uit hoe je het aanpakt, als de lezer zichzelf maar onder druk
zet.

● Ingebouwde potentie
Rest nog de vraag wat het nut van snellezen is als het toch niet helpt om het begrip
van de tekst te verbeteren, zoals Neutelings c.s. stellen. Ook met deze stelling heb
ik moeite. Mijn probleem schuilt in de absoluutheid van hun conclusie: geheel zinloos.
Volgens mijn vele duizenden metingen is het voor 95% van de cursisten
probleemloos en gemakkelijk mogelijk met behoud van begrip een versnelling van
40% te bereiken. Dit lijkt de marge van de ingebouwde maar te weinig benutte
potentie te zijn. Voor de meesten blijkt vervolgens onder tijdsdruk inderdaad een
verdubbeling van de snelheid mogelijk, maar het zou best kunnen zijn dat het begrip
van de tekst bij sommigen dan minder wordt. In de cursus meten we door middel
van open en gesloten vragen hoeveel informatie is blijven hangen. Deze meting
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geeft gemiddeld zeer acceptabele resultaten. Uiteindelijk is mijn conclusie over
snellezen dan ook genuanceerd. Het behoort voor iedere lezer een vergroting van
het zelfvertrouwen te betekenen dat hij, als het echt nodig is, een tekst in een extra
hoog tempo kan doornemen, met fatsoenlijke resultaten.

Naschrift
Dr. Rob Neutelings - sectie Toegepaste Taalkunde, Technische
Universiteit Delft
Snellezen is erg nuttig. Snellezen bespaart een hoop tijd. Iedereen kan in principe
snellezen. Uit onderzoek van Just, Carpenter & Masson (zie voor een bespreking
nummer 3 van het tijdschrift Communicatief, jaargang 1993) blijkt dat lezers die een
snelleescursus volgen drie keer zo snel kunnen lezen als gewone lezers. Fantastisch,
maar een kritische beschouwing is op z'n plaats. De onderzoekers gaven ook lezers
die géén snelleescursus achter de rug hadden de opdracht ‘lees deze tekst zo snel
mogelijk door’. Deze lezers waren bijna even snel als de getrainde snellezers: 2,5
keer zo snel als gewone lezers. Dus voor de snelheid hoef je geen snelleescursus
te volgen. De ingewikkelde, vermoeiende oogbewegingsoefeningen die je daar leert,
richten weinig uit.
Hoe stond het met het begrip van de tekst? Dat was zowel bij de getrainde als
de ongetrainde snellezers kleiner dan bij de gewone lezers. Vergroting van de
leessnelheid gaat dus ten koste van het begrip. De getrainde en ongetrainde
snellezers hadden evenveel begrip van een tekst van een behoorlijk niveau. Wát
trainingsbureaus ook beweren (bijvoorbeeld JCI-trainingen: ‘De effectieve
leessnelheid van de deelnemers - het product van snelheid en begrip - met gemiddeld
100% toe laten nemen’, of Trainovator: ‘Tijdschriften kunnen tot 10x sneller
doorgenomen worden’), met wetenschappelijk onderzoek zijn dit soort beweringen
niet te onderbouwen. Het tegendeel wel.
Is het volgen van een leescursus zinloos? Nee. Oogbewegingsoefeningen zijn
zinloos. Leescursussen die ingaan op eigenschappen van teksten als structuur, de
vaste relatie tussen tekstdelen, en voorkeursplaatsen voor belangrijke informatie
zijn erg nuttig voor cursisten die efficiënt willen leren lezen.
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?Vraag en antwoord
Taaladviesdienst!
● Niet ontzeggen
? ‘Gebrek aan fantasie kan de Denen niet ontzegd worden.’ Hebben de
Denen nu wel of niet veel fantasie?
! Hier staat dat de Denen geen fantasie hebben. Als het tegenovergestelde bedoeld
is, had er moeten staan: ‘Gebrek aan fantasie kan de Denen niet verweten worden’
of ‘Een grote fantasie kan de Denen niet ontzegd worden.’ Ook dit zijn moeilijk
interpreteerbare zinnen. Het duidelijkst zou zijn: ‘Dat de Denen fantasie hebben,
kan niemand ontkennen’ of ‘Gebrek aan fantasie hebben de Denen niet.’
Ontzeggen betekent volgens Van Dale ‘zeggen dat iemand iets (een eigenschap)
niet heeft, ze bij hem niet erkennen’. Iemand een eigenschap niet ontzeggen betekent
dus dat die iemand de eigenschap volgens jou wél heeft. In ‘Gebrek aan fantasie
kan de Denen niet ontzegd worden’ wordt uitgedrukt dat het niet-hebben van fantasie
iets is wat de Denen kenmerkt.
Het is niet verwonderlijk dat u in de war raakte bij het lezen van deze zin, want
er komen maar liefst drie ontkenningen in voor: ontzeggen (‘niet erkennen’), niet en
gebrek aan (‘het niet bezitten van’). Twee ontkenningen in een zin kunnen de
interpretatie al bemoeilijken; bij drie ontkenningen raken we het spoor helemaal
gemakkelijk bijster.

● Grager-graagst
? Het Groene Boekje geeft alleen graag, grager, graagst. Moet dat niet
zijn: graag, liever, liefst?
! Zowel graag, grager, graagst als graag, liever, liefst bestaat. In het eerste geval
is graag een - verouderd - bijvoeglijk naamwoord met de betekenis ‘begerig’. Het
komt onder andere voor in de uitdrukking iemand graag naar iets maken, dat ‘zijn
kooplust opwekken’ kan betekenen.
Als bijwoord gebruikt betekent graag ‘op gretige wijze’ (‘Het eten ging graag naar
binnen’) en ‘met genoegen’, ‘met plezier’ (‘Ik kom graag tegemoet aan uw verzoek’).
De vergrotende en overtreffende trap van dit graag is liever, liefst.
Waarom graag, liever, liefst niet in het Groene Boekje voorkomt, weten we helaas
niet. In de meeste woordenboeken wordt zowel graag, grager, graagst als graag,
liever, (het) liefst vermeld. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (deel V, 1900)
geeft al aan dat bij het bijwoord graag naast grager, graagst ook de trappen van
vergelijking liever en liefst worden gebruikt. We gaan ervan uit dat de redactie van
het Groene Boekje graag, liever, liefst gewoon is vergeten.

● Terugkomen op/van
? Is op juist in de zin ‘Later kwam de minister op dit besluit terug,
waardoor het milieu toch weer de dupe werd?’
! Als bedoeld wordt dat de minister bepaalde maatregelen bij nader inzien introk,
dan is van duidelijker dan op. Terugkomen van betekent ‘herroepen’, ‘ervan afzien’.
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Van Dale (1995) vermeldt het voorbeeld van een besluit terugkomen; het besluit
wordt dan niet uitgevoerd.
Terugkomen op kan ‘weer beginnen te spreken over’ betekenen (‘We komen
terug op uw vraag’), maar ook ‘herzien’ (‘Ik wil terugkomen op mijn eerdere
verklaring’). Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, deel XVI,
1934) is het gebruik van terugkomen op in de betekenis ‘herzien’ ofwel toe te
schrijven aan verwarring met de betekenis ‘weer beginnen te spreken over’, ofwel
aan een uitbreiding van de betekenis: omdat men een onjuistheid in een zaak heeft
ontdekt, gaat men zich er weer mee bezighouden om deze ongedaan te maken.
Wij hebben een voorkeur voor terugkomen van een besluit als er bedoeld wordt
dat er van een besluit wordt afgezien. Terugkomen op een besluit kan gebruikt
worden in de betekenissen ‘weer beginnen te spreken over een besluit’ (neutraal)
en ‘weer beginnen te spreken over een besluit omdat men het ongedaan wil maken’.

● Alcoholis(tis)che vader
? Kun je spreken van een alcoholische vader of is alleen alcoholistische
vader juist?
! Alcoholisch (afgeleid van alcohol) kan volgens Van Dale (1995) en Verschueren
(1996) zowel ‘alcohol bevattend’ als ‘aan alcoholische dranken verslaafd’ betekenen.
Van Dale neemt in de zesde druk (1924) een alcoholische stukadoor op, en maakt
daar in de elfde druk (1984) een alcoholische advocaat van. Alcoholistisch (afgeleid
van alcoholisme/alcoholist) komt in geen van de drukken als lemma voor.
Wolters' Koenen (1996) en Kramers (1996) behandelen deze bijvoeglijke
naamwoorden anders. Alcoholisch krijgt daarin alleen de betekenissen
‘alcoholhoudend’ en ‘betrekking hebbend op alcohol’; bij alcoholistisch vermeldt
Kramers ‘betrekking hebbend op alcoholisme of alcoholisten’. Volgens deze
woordenboeken zouden we daarom van een alcoholistische vader en van
alcoholische dranken moeten spreken.
Wat ons betreft hebt u de keuze tussen een alcoholische vader en een
alcoholistische vader.
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Wat een dag hè, Arnold?
Ongewenste intimiteiten in zakelijke brieven [2]
Peter Burger en Jaap de Jong
‘Tot volgend jaar, Arnold.’ Zo eindigde de erg persoonlijk getoonzette
goodwillbrief van een marathonorganisator aan alle deelnemers. Wij
drukten de brief af in het januarinummer en vroegen u om reacties.
Die bleven niet uit: ‘Wat een brief zeg, Tjeerd. Wat heb ik daarvan
genoten, Tjeerd.’ Wanneer storen persoonlijke woorden in
massabrieven?
Wij ontvangen regelmatig persoonlijk getoonzette brieven van personen, bedrijven
en instellingen die ons helemaal niet kennen. Soms storen we ons daaraan, soms
niet. En soms heel erg. Dat wij niet de enigen zijn, bleek wel uit de hoeveelheid en
de heftigheid van de reacties die we kregen nadat we in het januarinummer (op
bladzijde 20) Onze-Taallezers om hun mening vroegen over zo'n brief.
Het ging om de brief die de 7500 deelnemers aan de Leidse 3M Marathon
ontvingen van organisator Tjeerd Scheffer. Zijn persoonlijke benadering (‘Wat een
dag hè, Arnold...’) lokte zo'n vijftig reacties uit, waaronder een aantal van lezers die
zelf hardlopen of direct-mailbrieven schrijven. Een enkeling beviel de persoonlijke
benadering wel, anderen grepen de gelegenheid aan om hun ergernis te spuien
over andere quasipersoonlijke (‘Beste Pelt, mevr. B.J. van’) post.

● Positieve reacties
De brief die de marathonlopers ontvingen, is een zogenoemde goodwillbrief. Goodwill
is het drupje olie dat de machinerie van het dagelijks zakendoen met relaties soepel
laat draaien, aldus het Handboek Bedrijfscorrespondentie (1993). Goodwillbrieven
kun je schrijven om een relatie te feliciteren met een promotie of jubileum; je kunt
ze ook versturen na afloop van een evenement. Een geslaagde goodwillbrief
verstevigt de band met de klant en benadrukt het imago van de verzender als een
leverancier van kwaliteitsproducten of -diensten. Dat eigenbelang mag echter niet
te duidelijk door de woorden heen schemeren. Een goodwillbrief is iets anders dan
een verkoopbrief, die als belangrijkste doel heeft de lezer over te halen om een
aankoop te doen, en waarin eigen lof dus minder stinkt.
Terugblikken op een marathon en vooruitkijken naar de wedstrijd van volgend
jaar - het is voor een organisator een uitstekende aanleiding voor een goodwillbrief.
De 3M-brief voldoet ook aan een aantal eisen van het goodwillgenre. Verscheidene
lezers spraken hun waardering uit voor de gedetailleerde vermelding van tijd en
plaats in het klassement. En er was één reactie die over de hele linie positief was,
van Jan Meijer, zelf hardloper. Hij vindt de brief vriendelijk en persoonlijk, een
pakkende vorm van klantenbinding. De toon treft hem niet als te familiair:
marathonlopers zijn net als motorrijders, die elkaar groeten bij het passeren; een
persoonlijke benadering en tutoyeren horen bij die cultuur.

● Hard weglopen
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Scheffer krijgt wel meer van zulke lovende reacties. Maar de oordelen van de
Onze-Taallezers zijn een stuk negatiever. Opvallend was de felheid van veel
ingezonden brieven, met kwalificaties als ‘walgelijk’, ‘infantiel’ en ‘Mag ik een teiltje?’
Zeer kernachtig was het kaartje dat ondertekend was met ‘mevrouw Boers’: ‘Wat
een brief zeg, Tjeerd. Van mij mag je nog van één ding genieten: mijn record hard
WEGlopen!’
Vanwaar die heftige reacties? Veel is terug te voeren op de vermenging van
genres die oud-journalist en copywriter Paul J. van Houten signaleert: niemand vindt
het vreemd als een verkoopbrief buitengewoon positief is over de daarin aangeboden
dienst, maar in een goodwillbrief misstaat die op-de-borst-klopperij.
Aan goodwillbrieven kun je globaal de volgende eisen stellen:
• Stel de lezer centraal.
• Wees oprecht, dus mijd opzichtige overdrijving, vleierij en dramatiek.
• Breng de toon in overeenstemming met de zakelijke relatie met de lezer.

De 3M-brief gaat vooral op de laatste twee punten de fout in.

● Opdringerige sponsor
De schrijver van de 3M-brief heeft veel moeite gedaan om de lezer centraal te
stellen. De brief bevat ongeveer twee keer zoveel verwijzingen naar de lezer als
naar de organisatie, en op opvallend veel plaatsen wordt hij direct en soms zelfs
met zijn voornaam aangesproken. Verder bevat de brief nuttige - en deels
persoonlijke - informatie, zoals de plaats van de ontvanger in het algemeen
klassement en de inschrijfprocedure voor de volgende marathon.
Desondanks vinden Onze-Taallezers dat de organisatie zich nog te veel op de
voorgrond dringt (‘Je weet wel, bij de 3M Marathon Leiden.’). Natuurlijk willen
sponsors graag in verband worden gebracht met een goede boodschap. Maar zes
keer in een brief 3M noemen, vinden nogal wat lezers te veel van het goede.
Tekstschrijver Lex van Nek: ‘Door de sponsornaam zo veelvuldig te noemen, lijkt
3M een nogal opdringerig
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bedrijf.’ M.G. Schuit-de Leeuw: ‘De brief is aan de loper gericht - en die weet
ongetwijfeld aan welke marathon hij heeft meegedaan.’

● Juich het uit
De oprechtheidseis leverde meer problemen op. Een aantal lezers zei alle persoonlijk
getoonzette massabrieven te wantrouwen. Met vele anderen vraagt Ludwien
Meeuwesen zich af: ‘Hoe kan men een persoonlijke brief krijgen van iemand die
hem/haar helemaal niet kent?’ ‘Iemand die mij van haar noch pluim kent,’ schrijft
Guido Kuppens uit Vlaanderen, ‘moet niet met zijn armen om mijn schouder komen
jijen en jouen: niet op straat, niet aan de telefoon, niet in een brief.’
Hoewel wij niet twijfelen aan het enthousiasme van de auteur, wekken de
overdrijvingen in de brief een onoprechte indruk. Tekstschrijver Linda van Pelt
spreekt van ‘een verdacht hoog EO-juich-het-uit-gehalte’. De Onze-Taallezers vinden
zinsneden als ‘Je tijd (...) was een heel goede’ overdreven vleiend. Marijke von
Bergh, die zelf marathons loopt: ‘Dat de toeschouwers van mij genoten hebben,
geloof ik niet, ze genieten hooguit van de echt goede lopers of van de ontzettende
kneuzen (leedvermaak) en verder van de muziek, braderie, kermis, etc. eromheen.
Dat je tijd per definitie een heel goede is, is te zot om woorden aan te verspillen.’

Illustratie: Reid, Geleijnse en Van Tol

Het stoort lezers dat de schrijver beter dan zijzelf meent te weten hoe ze zich
voelen. Luc Pay: ‘Wellicht heeft Arnold al enkele dagen danig de pest in dat hij op
slechts de 286ste plaats geëindigd is.’ Pay signaleert ook overdreven dramatiek.
‘Deze marathon was de beste in de rij, al is bij ons de allerbeste altijd de volgende’,
klinkt voor hem als het soort slagzin waarmee ‘overstreste of mislukte managers
psychisch worden opgepept’. Pathetisch noemt hij de zin: ‘Jij was een van die lopers,
Arnold.’
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● Kinderpartijtje
Het was echter de familiaire toon van de brief die de lezers het giftigst maakte. Zij
wilden zakelijker worden aangesproken en als volwassenen die over hun volle
verstand beschikken. Ze voelden zich betutteld door zinnen als: ‘En je mag dan best
je buurman, vriendin, collega of clubgenoot meenemen.’
‘Het toontje is werkelijk op het beledigende af’, schrijft A. Dollenkamp. ‘Zuster
Anorexia die een zwakzinnige patiënt bemoedert.’ Hoewel verscheidene lezers de
brief net een uitnodiging voor een kinderpartijtje vonden, is het overigens maar de
vraag of kinderen wel zo aangesproken willen worden. G.J. Clay: ‘Vanwege dit soort
taalgebruik van de dirigente wilde mijn zoon, toen zes, niet meer naar de
kinderkoorrepetities.’
Luc Pay vindt de aanspreking met de voornaam, het tutoyeren en het
jongerenjargon (‘Gaaf hè’) het geschreven equivalent van ‘de fysieke porren die je
tussen je ribben moet incasseren wanneer een volslagen onbekende, opdringerige
dronkaard je in een café absoluut, telkens opnieuw, diezelfde laatste nieuwe mop
wil vertellen’. Diezelfde opdringerigheid beluistert hij in retorische vragen als ‘Heb
je de ereboog van de 40-jarige hoofdsponsor 3M Nederland nog gezien?’, ‘waarop
Arnold dan meteen het antwoord Gaaf hè als pap in de strot wordt geramd.’
De opdringerigheid is net als de overdreven vleierij en dramatiek grotendeels
geretoucheerd in de herschrijving die tekstschrijver Thea Wamelink ons stuurde.
Zij feliciteert Arnold niet op voorhand met zijn tijd, maar schrijft: ‘Wij sturen je hierbij
een certificaat waarop je looptijd, je plaats in het algemeen klassement en die in de
verschillende categorieën zijn vermeld. Daar kun je je mooi op richten bij je training
voor de achtste 3M Marathon Leiden.’ Arnold mag de volgende keer nog steeds
zijn buurman meenemen, maar Wamelinks uitnodiging klinkt vriendelijker - en niet
minder geestdriftig: ‘Wij hopen dat jij er dan ook weer bij zult zijn. Misschien wel
samen met een vriendin, buurman, collega of clubgenoot die je enthousiast hebt
weten te maken met je verhalen over deze geweldige, sportieve happening.’
‘Een acceptabele herschrijving’, vond ook Tjeerd Scheffer, toen we hem de reacties
voorlegden. Hem bereikten tot nu toe op een enkele klacht na uitsluitend positieve
berichten. ‘Maar als juist die persoonlijke “touch” verantwoordelijk is voor zo veel
en zulke heftige negatieve reacties, moet ik toch in de volgende brief mijn toon
aanpassen. Maar ik zal mijn best blijven doen om geen grijzegehaktballenbrieven
te schrijven.’
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Biologen verlaten Babylon
Plantnamen in de nieuwe spelling
Harry Cohen - Brussel
Sommigen hebben extra last van de nieuwe spelling. Biologen
bijvoorbeeld. Zij worden immers vaker dan gemiddeld geconfronteerd
met de lastig toepasbare regel voor de tussen-n in samenstellingen
van een ‘diernaam en een plantkundige aanduiding’, en daarnaast en vaak: tegelijkertijd - ook nog met andere uitzonderingsregels. De
beroepsvereniging voor biologen besloot uiteindelijk dat het zo niet
meer kon, en paste de regels eigenhandig aan.
Nog tweeduizend achthonderd en drie nachtjes slapen en het Groene Boekje is tien
jaar oud. Dan wordt het bijgewerkt. Nieuwe woorden die intussen de taal zijn
binnengekomen, worden opgenomen, en alle in onbruik geraakte woorden en
schrijfwijzen gaan eruit. Het is echter niet de bedoeling iets aan de spellingregels
te veranderen. We zullen dus niet verlost worden van kinderpesters als hartenliefje
(naast hartelust) of gortenpap (naast rijstepap). Maar och, misschien zijn we straks
wel zo aan die nieuwe woordbeelden gewend dat pannekoek zonder -n- ons doet
denken aan een versnapering voor automobilisten met motorpech.

● Uitzondering
Inderdaad is een deel van de aanpassingsproblemen nu achter de rug. Nijvere
handen hebben de schoolboeken bijgewerkt, bedrijven hebben hun drukwerk
vervangen en een klein miljoen mensen heeft voor twijfelgevallen het Groene Boekje
bij de hand (zij het niet altijd de laatste druk). Maar er zijn ook groepen die nog
midden in de misère zitten. De plantkundigen bijvoorbeeld, die volgens het boekje
voortaan kattekruid naast kattenstaart moeten schrijven, en paardebloem naast
paardenstaart. Hoe komt dat? De hoofdregel zegt dat in samengestelde woorden
een tussen-n wordt geschreven als het eerste deel een zelfstandig naamwoord is
dat uitsluitend een meervoud op -en heeft. Woorden die met kat- of met paardbeginnen, voldoen aan deze voorwaarde en zouden dus een tussen-n moeten
krijgen. Maar een uitzonderingsregel wil dat die tussen-n niet geschreven wordt als
het eerste deel van de samenstelling een diernaam is en het tweede deel een
plantkundige aanduiding. Kat en paard zijn diernamen, kruid en bloem zijn
plantkundige aanduidingen, maar staart is dat niet. Vandaar. U vindt het allemaal
in detail op bladzijde 25 van het Groene Boekje (regel [1] en uitzondering 3).

● Overboord
Men kan zich afvragen waarom deze uitzonderingsregel - die de toepassing van
het nieuwe spellingsysteem er natuurlijk niet eenvoudiger op maakt - is opgenomen.
De Nederlandse Taalunie, waarvan de opdracht tot het samenstellen van het Groene
Boekje afkomstig is, laat zich daar niet over uit. In taalkundige kringen gaat het
gerucht dat het iets te maken heeft met de meer dan 130 jaar oude Woordenlijst
van De Vries en Te Winkel. Daarin stond een aparte regeling voor het schrijven van
een tussen-n in ‘samengestelde namen van planten, wier eerste lid een diernaam
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is’. Deze voorschriften zijn echter ruim veertig jaar geleden - samen met andere
ballast - overboord gezet. Heeft een of andere kwade geest ze bij de voorbereiding
van de spellingherziening-1995 weer opgevist? Wie er meer over weet, mag het
zeggen.
In de nieuwe spellingregeling wordt niet meer over plantnamen gesproken. De
hierboven bedoelde uitzonderingsregel is zo geformuleerd dat hij geldt voor álle
samenstellingen die uit een diernaam en een plantkundige aanduiding bestaan, dus
ook voor woorden die geen plantnaam zijn, zoals paardenvijg en muizetarwe (een
muizengif op basis van tarwe). Uit publicaties van de Taalunie blijkt echter dat zij
deze regel - in afwijking van de bewoordingen in het Groene Boekje - alleen op
plantnamen toegepast wil zien. Dus vinkezaad voor de plant met die gele bloemetjes,
maar vinkenzaad voor het vogelvoer. Welke weg bij het samenstellen van de
Woordenlijst is gekozen, is niet helemaal duidelijk. Bij muizetarwe heeft men zich
aan de officiële regeling gehouden, bij paardenvijg schijnt men de daarvan afwijkende
interpretatie van de Taalunie te hebben gevolgd.

● Apekool
Ook apekool wordt in dit verband wel genoemd, maar dat is een ander geval. Kool
is hier namelijk geen plantkundige aanduiding en uitzondering 3 is dus niet van
toepassing. Toch is de tussen-n weggelaten, ditmaal op grond van uitzondering 5,
die op bladzijde 25 van het Groene Boekje als volgt is geformuleerd: ‘Een van de
delen is niet (meer) herkenbaar als afzonderlijk woord in de oorspronkelijke
betekenis.’
Dit zijn voorbeelden van het etymologische gehakketak waar tegenwoordig elke
serieuze speller op zijn tijd aan mee moet doen. Zo hoor je soms groteske discussies
over de sla in kreeftensla en het bos in luizenbos.
Deze twee staan (met -n-) in de Woordenlijst, maar dat is natuurlijk niet het geval
met gelegenheidssamenstellingen zoals vooral kinderen die maken: olifante(n?)boom,
konijne(n?)struik. Tekenend is ook het volgende gesprek. A: Paddestoel heeft terecht
geen tussen-n; een pad is immers een dier. B: Ja, maar stoel is geen plantkundige
aanduiding. C (een
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taalkundige): Toch wel, kijk maar in de grote Van Dale, trefwoord stoel, betekenis
8. D (een plantkundige): Weten jullie wel dat paddestoelen in de wetenschap allang
niet meer tot het plantenrijk worden gerekend?

● Maretak
En daarmee zijn we terug bij de plantkundigen, die bezig zijn de spelling van
plantnamen (in Nederland alleen al zo'n tweeduizend) aan te passen. De hierboven
besproken uitzonderingsregels zijn niet het enige punt waar zij last van hebben.
Een ander probleem is dat het al dan niet schrijven van een tussen-n ook afhangt
van de vraag of het eerste deel van zo'n naam een zelfstandig naamwoord dan wel
een werkwoord is (regel [2]e, blz. 26 Groene Boekje). Wordt het fluitenkruid omdat
je van de steel een fluit kunt maken, of fluitekruid omdat je erop fluiten kunt?
(Antwoord: met tussen-n.) Is het krabbenscheer omdat de bladen van deze plant
op krabbenscharen lijken, of krabbescheer omdat die doornige bladen zo krabben?
(Conclusie plantkundigen: met tussen-n. De Woordenlijst laat de -n- weg, niet
vanwege de doorns, maar op grond van uitzondering 5.) De oplossing van dergelijke
kwesties vergt een onderzoek naar de oorsprong van benamingen die soms
honderden jaren geleden in verre landen zijn ontstaan!
Weer een ander struikelblok vormen de samenstellingen waarvan het eerste deel
een zelfstandig naamwoord is dat op een toonloze e eindigt. U kent dat gejojo wel:
secretaressebond naast bibliothecaressenbond, sirenegeloei naast sirenenzang.
Bij de omspelling van plantnamen moet deze kwestie telkens weer uitgezocht
worden, ook voor woorden die helemaal niet in de Woordenlijst staan, zoals malrove
en eppe. Maar zelfs als zo'n woord er wél in staat, moet er verder worden gespeurd;
zo bleek bijvoorbeeld de mare van maretak niet de mare van het Groene Boekje te
zijn.

● Adviezen
Wat doe je als beroepsgroep als je tegenover zo'n lawine van problemen komt te
staan? Je benoemt een commissie. Dat heeft de algemene beroepsvereniging van
biologen, het NIBI (Nederlands Instituut voor Biologie), inderdaad gedaan. De
commissie, samengesteld uit deskundigen op het gebied van biologische
naamgeving, kwam tot drie adviezen. Het NIBI-bestuur heeft eind vorig jaar een
(*)
oproep gedaan om deze adviezen te volgen. Hieronder volgt een vrije vertaling.

A. Negeer de uitzondering inzake diernamen. Schrijf dus, in afwijking van het Groene
Boekje, kattenkruid en paardenbloem. Evenzo duivenkervel, eendenkroos,
garnalenplant, schapengras, vossenbes. Ook vliegenzwam, maar dat is geen
afwijking van de spellingregels, doch veeleer een correctie van de Woordenlijst.
(Een zwam is geen plant en zwam is dus geen plantkundige aanduiding.)
B. Gebruik nooit een tussen-n in samengestelde plantnamen waarvan het eerste
deel op een toonloze e eindigt. Schrijf dus, in afwijking van het Groene Boekje,
(*)

Zie BIOnieuws van 13 december 1997, verenigingsorgaan van het NIBI, telefoon 030-232 12
76.
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kaardebol. En verder doddegras en mirtestruik, in afwijking van de schrijfwijze die
in de Woordenlijst gebruikt zou zijn als deze woorden waren opgenomen.
C. Dit advies gaat over het gebruik - van hoofdletters. We gaan er hier niet op in.
Bij het beoordelen van deze oproep dient men in het oog te houden dat het NIBI
niet de algemene afschaffing van bepaalde spellingregels propageert. Het beveelt
alleen aan om een bruikbaarder systeem te volgen bij het schrijven van ‘biologische
namen’. Dit begrip omvat niet alleen de we- ● tenschappelijke benamingen van
planten, maar ook die van dieren, van fungi (alles wat we in het dagelijks leven
schimmels, gisten, zwammen of paddestoelen noemen) en van lagere organismen.
Ook de namen van delen van planten, dieren, enz. vallen eronder (cassavewortel,
antilopenek).

● In de praktijk
De drie adviezen worden op diverse plaatsen al in de praktijk gebracht.
• Van Heukels' flora van Nederland verschijnt dit jaar een bijdruk in de
NIBI-spelling, met een overzicht van de omgespelde termen.
• In Encarta 98 - Winkler Prins editie, de Nederlandse versie van de bekende
encyclopedie op cd-rom, beantwoordt de spelling van biologische namen nu al aan
het NIBI-systeem. Alleen paddestoel is nog zonder -n-, maar dat wordt in de volgende
editie rechtgetrokken.
• Het Biologische Basisregister van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de
meest geraadpleegde namenverzameling op dit gebied in Nederland, gaat
stapsgewijs over op NIBI. Alle gegevens uit ‘gezaghebbende bronnen’ (dus straks
ook de nieuwe Heukels') worden opgenomen. Voorlopig werkt men met twee
parallelle registers.
• Het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden werkt eveneens aan
een verzameling van biologische termen, geheel in NIBI-spelling. Het publiek krijgt
toegang tot dit bestand in het binnenkort te openen Natuurinformatiecentrum en
straks ook via Internet.
• Vermeldenswaard is verder dat de grote Van Dale (1995) en De Nieuwe
Spellinggids een spellingsysteem hanteren waarvan de uitkomsten in de meeste
gevallen overeenkomen met wat het NIBI-bestuur voor ogen staat.
Het NIBI heeft zijn drie adviezen vorig jaar met de Taalunie besproken. Men vond
het daar allemaal heel interessant, maar kon er voorlopig niets mee doen. Wel werd
beloofd de voorstellen te betrekken bij de voorbereiding van de nieuwe editie van
de Woordenlijst. Zijn de Nederlandse biologen hun tijd tweeduizend achthonderd
en drie dagen vooruit?

Het bos in
Uitzondering 5 wil dat samenstellingen geen tussen-n krijgen als een
woorddeel in zijn oorspronkelijke betekenis niet meer herkenbaar is
(klerelijer, flierefluiter). Een nogal subjectief criterium, dat niet bij elke
taalgebruiker tot dezelfde uitkomsten leidt.
Bij de omspelling van biologische namen past de NIBI-commissie dit
voorschrift wel toe, maar ze beoordeelt elk geval zelfstandig en neemt
dus niet blindelings de spelling van de Woordenlijst over. In de
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Woordenlijst staat bijvoorbeeld paddestoel zonder -n-, maar de commissie
vindt pad en stoel duidelijk herkenbaar in hun oorspronkelijke betekenis
en schrijft dus paddenstoel. Iets dergelijks zagen we ook bij
krabbe(n)scheer.
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Spellingwijzer Onze Taal
Jan Renkema - projectleider Spellingwijzer Onze Taal
In het officiële Groene Boekje is lang niet altijd te vinden hoe het nu
precies moet in de nieuwe spelling, en ook niet waaróm het zo moet.
Nog dit jaar verschijnt er een spellinggids die een andere opzet heeft.
Het Genootschap Onze Taal is een van de initiatiefnemers. Eindelijk
eens een keer goed nieuws over de nieuwe spelling.
Kun je het onderwerp spelling nog wel ter sprake brengen zonder dat iemand de
schouders ophaalt? Het enige voordeel van de spellingwijziging is dat we niet altijd
over het weer, de file-ellende, het gat in de ozonlaag of pulp-tv hoeven te praten
wanneer we uiting willen geven aan een algemeen gevoel van onbehagen.

● Positieve actie
Over de spelling is (te) veel geschreven, maar er is ook (te) veel onbekend gebleven.
Bijna niemand weet bijvoorbeeld dat het officiële Spellingbesluit alleen maar
betrekking heeft op de onderwerpen uit de Leidraad in het Groene Boekje en zo'n
16.000 woorden uit de Woordenlijst (die in totaal zo'n 110.000 woorden bevat). Het
gaat om de 16.000 woorden die destijds in de Staatscourant zijn afgedrukt. Met
andere woorden: uitgevers die een spellingboek met méér dan die 16.000 woorden
als ‘officieel’ op de markt brengen, geven een afwijkende betekenis aan dit woord.
Er is in dit blad veel kritiek geleverd op de nieuwe spelling. Corriejanne Timmers
en Harry Cohen hebben in diverse artikelen laten zien wat er allemaal mis is met
de officiële Woordenlijst, Liesbeth Koenen en Rik Smits schreven dat de nieuwe
regels voor de tussen-n onhanteerbaar zijn, en de praktische onbruikbaarheid van
het Groene Boekje werd aangetoond door twee redacteuren van Kramers
Woordenboeken. Voor wie alle achtergronden wil kennen, blijft het boekje
Spellingchaos van Wim Daniëls en Felix van de Laar (1996) onmisbaar.
Maar er is ook ‘positieve actie’ ondernomen. In het najaar van 1996 verscheen
in Onze Taal een oproep om mee te werken aan een beter en gemakkelijker te
gebruiken spellingboek. Meer dan honderd vrijwilligers hebben zich toen gemeld.
Daarna is het redactieteam aan de gang gegaan. Eind 1998 verschijnt als resultaat
de Spellingwijzer Onze Taal, niet alleen voor de taalliefhebber, maar ook voor de
secretaresse en de ambtenaar, voor de scholier en de student.

● Brede ondersteuning
De Spellingwijzer Onze Taal wordt gepubliceerd onder auspiciën van het
Genootschap Onze Taal. De werkzaamheden worden gecoördineerd vanuit de
Letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Brabant. Deze faculteit biedt niet
alleen wetenschappelijke ondersteuning, maar verzorgt ook de automatisering, de
contacten met alle vrijwilligers en de controlewerkzaamheden. Dit project levert
bovendien een databestand op waarmee onderzoekers bijvoorbeeld kunnen nagaan
hoeveel uitzonderingen de Spellingwijzer bevat op de regel
•
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Het Groene Boekje helpt u niet als u bijvoorbeeld wilt weten of er
een spatie gewenst is in twee derde of waar een streepje gewenst
is in jeu de boules-baan.
•
voor de tussen-n, of welke woorden van het type Tantaluskwelling geen hoofdletter
hebben (zoals dieselmotor) of een streepje (zoals Lorentz-kracht).
Aan dit project nemen - naast het legertje vrijwilligers - diverse spellingdeskundigen
uit Vlaanderen en Nederland deel. Dit ‘spellingteam’ bestaat onder anderen uit
mensen die in welk Vlaams of Nederlands dictee dan ook slechts enkele fouten
maken en uit mensen die veel ervaring hebben met spellingonderwijs. Verder zijn
er selecteurs aangezocht om woorden met een spellingprobleem te selecteren uit
bestaande woordenboeken en spellinggidsen.
Twee uitgevers, Contact en Wolters-Noordhoff, hebben zich bereid verklaard om
samen dit degelijk uitgevoerde boek voor een aantrekkelijke prijs op de markt te
brengen.

● Lex dura
Uitgangspunt voor de Spellingwijzer Onze Taal is het Spellingbesluit, dat in feite al
uit 1994 dateert. Niemand is daar volledig gelukkig mee. Met dit besluit is het net
als met het gezamenlijk - internationaal - vaststellen van de maximumsnelheid. In
dit geval is de Nederlands-Vlaamse ‘politiek’ uitgekomen op 111,3 en verplicht ze
de weggebruikers ook nog eens om af en toe uit de auto te stappen omdat
uitzonderingsbordjes te ver van de weg staan. Het is helaas niet anders. In het Latijn
hebben we daar een mooie spreuk voor: ‘lex dura, sed lex’: de wet is hard (in dit
geval een beetje bizar), maar het is de wet.
De Spellingwijzer bestaat uit een inleiding en een woordenlijst. De inleiding bevat
meer onderwerpen dan de officiële Leidraad. In de officiële
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tekst mochten alleen de onderwerpen worden behandeld waarover de gezamenlijke
ministers een besluit hadden genomen. Dit betekent dat de Leidraad u niet verder
helpt als u bijvoorbeeld wilt weten of er een spatie gewenst is in twee derde of waar
een streepje gewenst is in jeu de boules-baan. Na contact met zeer diverse
belangengroeperingen zijn in de Spellingwijzer Onze Taal alle mogelijke
spellingproblemen zo overzichtelijk mogelijk geordend en van een toelichting
voorzien.

● Meer of minder?
Het tweede deel van dit boek bestaat uit een lijst van ongeveer 35.000 woorden.
Uitgangspunt voor deze lijst vormen de ruim 16.000 woorden uit de Staatscourant;
die zijn voorzien van aanvullende (grammaticale) informatie en van een verwijzing
naar een of meer spellingregels. Deze lijst is aangevuld met woorden die om een
of andere reden een spellingprobleem (kunnen) hebben. Het gaat dus niet om
woorden die iedereen goed schrijft, zoals eigen, hard of knippen. Ook zijn er geen
reeksen samenstellingen opgenomen waar de gebruiker weinig aan heeft: dus niet
bijvoorbeeld dertig samenstellingen met kabinet, maar achter kabinet staat dat er
alleen samenstellingen met een s zijn gevonden (kabinets...: kabinetsbesluit) en
wordt met een extra voorbeeld nog aangegeven dat er dus ook een s staat voor de
sisklank: kabinetschef. Op deze manier kan met een heel compacte lijst worden
volstaan, terwijl die in feite meer informatie biedt dan de bestaande spellingboeken.
Heel belangrijk is ook dat achter élk woord een of meer verwijzingen staan naar de
spellingproblemen die in de inleiding worden behandeld. Zo krijgt een taalgebruiker
direct toegang tot achtergrondinformatie en andere voorbeelden.
In een van de komende nummers zal een bon staan waarmee u de
Spellingwijzer met korting kunt bestellen. Het genootschap weet dat veel
leden zich zorgen maken over de kwaliteit van de bestaande lijsten.
Daarom wil het iedereen in de gelegenheid stellen kennis te nemen van
een goede toelichting op spellingproblemen in de Nederlandse
woordenschat.
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Mi, maak me geen eiers!
Het Algemeen Cités
Ward Ramaekers - Antwerpen
Veel jongeren uit Belgisch Limburg spreken een opmerkelijke taal:
het Algemeen Cités. Het draagt de sporen van het Grieks, Spaans,
Marokkaans en Turks, maar vooral van het Italiaans. En van het
Nederlands en Limburgs. Een introductie op een smeltkroestaal.
Een groot deel van de jonge Belgische Limburgers spreekt geen Nederlands, geen
Limburgs, maar Algemeen Cités. Dit is de taal van jonge trendsetters uit de cités
(d.w.z. de arbeiders- en migrantenwijken) van de mijnbouwsteden in
Belgisch-Limburg, zoals Maasmechelen en Genk. Het is een bastaardtaal, rijk aan
schuttingwoorden, met de grammatica van het Limburgs, de melodie van het Italiaans
en de woordenschat van beide. Van Italiaanse herkomst is ook de gewoonte om,
te pas en te onpas en in allerlei betekenissen, de werkwoorden zetten en maken te
gebruiken. Behalve Italiaanse zijn er Griekse, Spaanse en hier en daar Marokkaanse
of Turkse invloeden aan te wijzen. De woordenschat is beperkt; vaak kan de precieze
bedoeling van wat er gezegd wordt alleen uit de intonatie afgeleid worden.

Enkele regels voor beginners in het Cités
•
•
•
•

•
•
•
•

De r is een rollende r.
Spreek de w ongeveer uit als oew; bijvoorbeeld: Oewaarom?
De i van vis neigt naar de u van mus.
Spreek een s aan het begin van een lettergreep en gevolgd door een of meer
medeklinkers uit als sj; bijvoorbeeld: Tony is een sjtier. • Spreek zw uit als
zjoew; bijvoorbeeld: Anita heeft me zjoewaar gekloot.
Het verdient aanbeveling de eind-n en vooral de eind-t niet uit te spreken: je
‘wacht’ niet; je wach.
Er is maar één bepaald lidwoord: de, en bijna altijd ook maar één aanwijzend
voornaamwoord: die; bijvoorbeeld: De meisje. Hebt ge die meisje gezien?
Je zegt niet: ‘een schoon meisje’ of ‘welk huis?’ Je zegt: een schone meisje.
En: welke huis?
Je zegt niet: ‘Ik ben mijn haar aan het kammen. Ik was aan het wachten.’ je
zegt: Ik ben mijn haar aan kammen. Ik was aan wachten.

Het Cités klinkt vurig en zangerig - met de bergen en dalen, het krimpen en rekken
van het Italiaans - maar tegelijkertijd wordt het uitgesproken met de mondhoeken
naar beneden, en velen klinkt het brutaal, macho of bedreigend in de oren. Of
gewoon onverstaanbaar. En er is ‘besmettingsgevaar’: Belgische jongeren nemen
de taal van de jonge migranten nogal gemakkelijk over.
Hieronder een beknopt lexicon Algemeen Cités.
Afgang maken: zich blameren, afgaan als een gieter.
Afleggen: laten af- of uitstappen, iemand op zijn of haar bestemming afzetten.
Andere keer: 1 volgende keer, straks, ooit; 2 nooit; A: Wanneer geeft ge me die
geld terug? B: Andere keer.
Ballen krijgen: ontstemd raken; Ik krijg ballen van die jongen.
Begaaide: 1 afstotelijk iemand; 2 iemand die geestelijk min of meer gestoord is.
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Bordel maken: 1 zich op een luidruchtige, lichtelijk aanstellerige manier gedragen;
2 ruziën; Als ik op school ben, ik maak altijd bordel.
Bot in de nek: verbastering van botta in testa, Italiaans voor ‘een slag voor het
hoofd’.
Breek me de ballen niet: letterlijke vertaling van het Italiaanse non mi rompere
le scatole of non mi rompere le palle; niet scasseren (zie aldaar).
Che? [kèh]: 1 wat?, hoe?, hoezo?; 2 wat moet je?; 3 welk?, welke?; A: Wanneer
geeft ge me eindelijk die geld terug? B: Che geld?
Cité: Frans voor ‘stadscentrum’, verschoven naar ‘mijnarbeiderswijk’, (bij
uitbreiding) ‘arbeiderswijk in een voormalige mijngemeente of -stad’.
Cités: taal van (de bewoners van) een cité.
De van de: je van het, het beste van het beste.
Die andere: 1 uitdrukking die weergeeft dat iemand op een melige manier geestig
is; 2 dat iemand onzin vertelt; 3 dat iets wat is of wordt gezegd, niet oké is, dat het
belachelijk of bespottelijk is; A: Michael Jackson is de van de. B: Die andere.
Ei: 1 hé; 2 hè.
Eieren maken, eiers maken: ergernis opwekken; Die jongen maakt me eieren.
Flamoen: van Flamano, een verbastering van Fiammingo, Italiaans voor ‘Vlaams’;
1 Vlaming; 2 (geringschattend) boer.

Onze Taal. Jaargang 67

95
Gaan: gaan naar; Gaan we Antwerpen?
Ga kakken: letterlijke vertaling van het Italiaanse va a cacare; 1 uitdrukking die
weergeeft dat iemands aanwezigheid niet (langer) gewenst is; 2 uitdrukking van
ongeloof; Uw broer heeft een nieuwe BMW? Ga kakken.
Gianni [dzjannie]: 1 Italiaanse ‘johnny’ of ‘johnny’ met Italiaans bloed; 2 (bij
uitbreiding) ‘johnny’ uit een cité.
Goeie: oké; A: Ik bel u nog. B: Goeie.
Goeie?: alles goed?
Hou uw lip, zwijg uw lip, zwijg uw mond: hou je mond.
Ik peer u ene: pas op of ik geef je een muilpeer.
Ik zweer u: letterlijke vertaling van ti giuro, Italiaans voor ‘ik verzeker je’; uitdrukking
van strijdbaarheid; ik meen het; Ik zweer u, die hippie, ik maak die dood.
Itak: naar analogie met polak, al of niet geringschattend; Italiaan, Italiaanse of
persoon met Italiaans bloed; Polakken zijn flamoenen, itakken niet.
Kippenstijl: iets wat niet cool is, wat van geen stijl getuigt.
Kraken: 1 ontmaagden; 2 seks hebben met.
Laat staan: 1 laat zitten, geen dank; 2 niet ruziën, (bij uitbreiding) hou op.
Maken: passe-partoutwerkwoord; (onder meer) seks hebben met; Ik ga die meisje
maken.
Mi: afkorting van minchia (zie aldaar).
Minchia [mienkja]: Siciliaans voor ‘lul’; 1 uitroep van ergernis; 2 van strijdbaarheid;
3 van verbazing; 4 van bewondering; Minchia, hebt ge die meisje gezien?
Nigger: jongen, man, makker; Tony, nigger, goeie?
Paraculo: Italiaans voor gladjanus, verschoven naar ‘homofiel’; Prince is een
paraculo.
Patat: 1 iemand die zeer mooi is, aantrekkelijk, begeerlijk; 2 iets wat zeer mooi
is, groot, snel, enz.; Een patat van een auto.
Scassement: 1 zeur, iemand die zich zeer actief toont op het gebied van
scasseren (zie aldaar); 2 iets wat aanleiding geeft tot ergernis.
Scasseren: verbastering van scassare, Italiaans voor ‘stukmaken’; 1 ergernis
opwekken; 2 onzin vertellen; A: Ik ga trouwen. B: Scasseer niet. (Of: Scasseer me
de eieren niet.)
Schijt omhoog: 1 loop naar de maan, ‘fuck off’; 2 vertel geen onzin; A: Ech waar,
ik ga trouwen. B: Schijt omhoog.

Onze Taal. Jaargang 67

Scoperen: verbastering van scopare, Italiaans voor ‘borstelen’ en (bij uitbreiding)
‘de liefde bedrijven met’.
Sjik: 1 aangenaam; 2 mooi; Een dakspoiler. Sjik.
Stijl: mooi, cool; Diadora is stijler dan Adidas.
Stijl maken: stijl hebben.
Stijlmaker: 1 iemand die ‘stijl maakt’ (zie aldaar), die opvalt, die niet onopgemerkt
voorbijgaat; 2 iemand die lichtelijk aanstellerig gedrag vertoont.
'Sto cazz [sjto kats]: afkorting van questo cazzo, Italiaans voor ‘die lul’; 1
uitdrukking van ergernis; 2 uitdrukking die weergeeft dat iemand ergens geen zin
in heeft, ergens niet mee instemt; ‘vergeet het’; A: Leent ge me uw auto? B: 'Sto
cazz.
Vaffanculo: afkorting van va a farlo in culo, Italiaans voor ‘heb anale seks’;
uitdrukking van ergernis, ‘fuck you’.
Varia; 1 onwettige activiteiten; 2 werkloos zijn en al of niet op zoek zijn naar een
baan; 3 1 en 2 tegelijk.
Wat een bordel: wat een toestand, wat een ellende.
Weet ge, zo: 1 uitdrukking die weergeeft dat hetgeen is of wordt gezegd, algemeen
bekend is; 2 dat het vanzelfsprekend is; natuurlijk; A: Werkt ge? B: Weet ge, zo,
varia.
We zien ons: letterlijke vertaling van het Italiaanse ci vediamo; tot ziens, dag, de
groeten.
Zetten: passe-partoutwerkwoord; (onder meer) geven; Zet me een Big Mac.
Zuiver: vertaling van claro, Spaans voor ‘zeker, uiteraard’.
Bij de Arbeiderspers verscheen onlangs de roman Mijnland van Johan
Dirkx, waarin het Algemeen Cités een belangrijke rol speelt.
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Nieuwe wet: verplicht Nederlands leren
Marc van Oostendorp
Vanaf 1 juli 1998 is de nieuwe Wet Inburgering Nieuwkomers van
kracht. Deze wet geeft buitenlanders die zich in Nederland vestigen
het recht én de plicht om in een cursusprogramma van zeshonderd
uur de Nederlandse maatschappij en de Nederlandse taal te leren
kennen. Hoe zinnig is zo'n wet? En hoe wordt hij in de Nederlandse
gemeenten uitgevoerd?
Bij sommige mensen werkt een scène in de recente film Titanic op de lachspieren.
Het schip is aan het zinken en de passagiers proberen uit alle macht de uitgang te
bereiken. Een man, kennelijk een niet-Engelstalige buitenlander, doet moeite de
daartoe strekkende instructies te ontcijferen. Dat lukt hem niet op tijd: het valt niet
mee de ingewikkelde Engelse tekst met behulp van een zakwoordenboekje te
begrijpen als je in paniek bent.
De Leidse gemeenteambtenaar Jack Leijten kon niet lachen toen hij die scène
zag. Op zijn werk bij de dienst Sociale Zaken komt hij te vaak mensen tegen voor
wie de taalproblemen misschien geen dodelijke afloop hebben, maar wel een
ernstige. ‘Daar zijn mensen bij die de veiligheidsinstructies niet kunnen lezen van
de machines waar ze elke dag mee werken. Die mensen moeten echt Nederlands
leren, en ze willen ook niets liever. Alleen krijgen ze de kans niet altijd.’

● Faciliteiten
In het ambtelijk jargon worden de mensen die zich minder dan een jaar geleden
vanuit het buitenland in Nederland hebben gevestigd ‘nieuwkomers’ genoemd. Met
ingang van 1 juli 1998 biedt de landelijke overheid gestructureerde hulp aan deze
mensen. Op die dag wordt namelijk de nieuwe Wet Inburgering Nieuwkomers
ingevoerd, die de nieuwkomers het recht geeft in het eerste jaar van hun verblijf
zeshonderd lesuren te volgen. In die tijd maken ze kennis met de Nederlandse
samenleving en de Nederlandse arbeidsmarkt, maar kunnen ze zich vooral de
Nederlandse taal eigen maken. In overleg met een ambtenaar van Sociale Zaken
wordt voor elke nieuwkomer een eigen programma vastgesteld. Een ingenieur begint
nu eenmaal met een ander kennisniveau dan een loodgieter.
De nieuwe wet impliceert overigens niet alleen rechten voor de nieuwkomers ze hebben ook de plicht om aan het inburgeringsprogramma deel te nemen. Wie
weigert, riskeert uiteindelijk een boete. Volgens Jack Leijten zal die drang zelden
of nooit nodig zijn. ‘Wij komen nooit iemand tegen die geen Nederlands wil leren.’
Leijtens collega Ina Fokkema, die bij de gemeente Leiden werkt als adviseur
volwasseneneducatie, valt hem daarin bij. ‘Vooral de laatste jaren hebben
nieuwkomers vaak een goede opleiding genoten in het land waar ze vandaan komen.
En ze willen graag leren. Een systeem van dwang en boetes kan dan ook averechts
werken. Leerplicht is voor niemand leuk.’ Fokkema wijst wel op een mogelijk positief
gevolg van de plichten die nieuwkomers opgelegd krijgen. ‘De gemeenschap kan
niemand verplichtingen opleggen zonder ervoor te zorgen dat die ook kunnen worden
•
Door nieuwkomers te verplichten in te burgeren, verplicht de overheid
zichzelf om voor de faciliteiten te zorgen.
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•
nagekomen.’ Door nieuwkomers te verplichten in te burgeren, verplicht de overheid
zichzelf om voor de faciliteiten te zorgen.

● Naar buiten staren
Ook John Makobo heeft geen vertrouwen in verplicht onderwijs. Zelf is hij volgens
de regels al geen nieuwkomer meer: hij kwam in 1995 uit Ghana naar Nederland.
Hoewel er toen nog geen wettelijke plichten bestonden, heeft hij deelgenomen aan
een inburgeringsprogramma dat sterk lijkt op het programma dat deze zomer in de
gemeenten begint. Hij spreekt nu vloeiend Nederlands. ‘Wie niet wil, leert ook niks.
Je kunt vanuit zo'n klaslokaaltje toch ook naar buiten staren en wegdromen? Alleen,
de meeste mensen willen wel graag leren. Iedereen wil met zijn baas kunnen praten.’
Is hij tegen de nieuwe wet? Makobo aarzelt. ‘Daar heb ik geen mening over, hoor.
Dat is een zaak voor de Nederlanders.’ Die afstandelijkheid betekent overigens niet
dat hij nog niet voldoende ingeburgerd is. ‘Het betekent alleen maar dat ik niet overal
een mening over heb.’

● In de serre
De uitvoering van de nieuwe wet komt in handen van de gemeenten. In Leiden is
men al sinds 1992 bezig met inburgeringsprogramma's, en de wet valt daar volgens
Leijten en Fokkema dus in vruchtbare aarde. Een probleem is dat waarschijnlijk niet
alle gemeenten het inburgeringsprogramma even voortvarend zullen aanpakken.
Clemens Bennink is leraar ‘Nederlands als tweede taal’ op een scholengemeenschap
voor volwassenenonderwijs in Tilburg. Hij zegt dat ook de gemeente Tilburg de
zaken goed voor elkaar heeft, maar
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dat dit niet per se voor omliggende dorpen geldt. ‘Die zeggen tegen hun mensen:
ga maar naar de stad. Of ze laten het opknappen door een jonge juffrouw met een
schoolbord in de serre.’
Over één ding zijn de ambtenaren, de nieuwkomer en de leraar het eens: de
nieuwe plichten zijn minder belangrijk dan de nieuwe rechten. Het aantal uren dat
een nieuwkomer kan besteden aan zijn eerste kennismaking met de Nederlandse
taal en cultuur wordt nu uitgebreid van vijfhonderd naar zeshonderd. Dat is nog lang
niet voor iedereen voldoende - wie als analfabeet naar Nederland komt, moet in die
tijd ook leren lezen en schrijven. ‘Maar wie zich na de eerste cursus verder wil
oriënteren, zullen we ook zoveel mogelijk helpen’, zegt Leijten. ‘Door het
inburgeringsprogramma weet zo iemand in ieder geval dat hij welkom is.’

van woord tot woord
Grond
Marlies Philippa
Het is niet altijd gemakkelijk om met beide benen op de grond te blijven staan. Als
je de grond ingeboord wordt of als iemand je de grond in trapt, voel je al snel de
bodem onder je voeten wegzinken. Je gaat door de vloer. En waar beland je dan?
Ondergronds, in een onderaardse tunnel, in de kelder of in het souterrain.

● Vreemde reizen
Souterrain is een buitengewoon doorzichtig woord. Het is samengesteld uit het
Franse sous ‘onder’ en terrain ‘terrein’. Het betekent dus gewoon ‘onder de grond’.
Andere ‘ondergrondse’ woorden kan men soms minder simpel duiden, al zijn er die
met graven te maken hebben, zoals graf en loopgraaf, maar ook gracht. Dit laatste
woord heeft zich ontwikkeld uit graft. Je graaft een graft. Zo'n overgang van -ft naar
-cht is typisch Nederlands. Vergelijk het Duitse Luft maar met het Nederlandse lucht.
En het Engelse soft met zacht.
De verleden tijd van graven is groef. Daaruit zijn de groef en de groeve ontstaan.
Een groeve is een soort mijn. Terwijl de woorden graf en groef van eigen bodem
stammen, hebben we mijn ontleend aan het Franse mine, dat van Keltische
oorsprong is. Zo bestaat in het Iers - een Keltische taal - het woord mein ‘erts’. In
Frankrijk woonde vroeger ook een Keltisch volk, de Galliërs - wat alle Asterixlezers
weten - en in het Frans zijn dan ook heel wat Gallische woorden bewaard gebleven.
Deze talen zijn gegrond op het Latijn. Evenals het Nederlands nam het Engels een Germaanse taal op Keltisch grondgebied - mine over van het Frans. Het Engelse
mine komt dus niet rechtstreeks uit het Keltisch. Woorden maken soms vreemde
reizen!

● Watertunnels
Het Engelse woord voor gracht is canal. In het Nederlands heeft kanaal een net iets
andere betekenis dan gracht. Grachten zijn er alleen binnen de steden, maar kanalen
ook daarbuiten. Bovendien hoeft een kanaal niet per se gegraven te zijn: er kan ook
een zee-engte mee worden aangeduid. Het Russisch heeft het woord als kanál van
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ons overgenomen in de tijd van Peter de Grote. Het Engelse canal en het
Nederlandse kanaal zijn beide afkomstig van het Franse canal, dat zich ontwikkeld
heeft uit het Latijnse canalis, een afleiding van canna ‘riet, pijp’ - een soort tunnel
dus. Het woord tunnel zelf kennen wij pas sinds 1834. Het komt van het Engelse
tunnel, dat vanaf 1782 gebruikt werd in de betekenis ‘onderaardse gang’. Daarvoor
betekende het ‘gewelf’. Het Engels heeft het van het Franse tonnelle, dat later
tonneau geworden is. Tonnelle is met het achtervoegsel -elle afgeleid van tonne,
een Franse ontlening aan het middeleeuws-Latijnse woord tunna ‘wijnvat’, waar ook
onze ton vandaan komt. Tunna was oorspronkelijk Gallisch.

● Romeinse bouwkunst
Bij kelder hebben we te maken met een Latijns leenwoord uit de Romeinse tijd. De
Romeinen waren meesters in de bouwkunst en dat kunnen wij nog in heel wat
woorden terugvinden. Bijvoorbeeld in straat, mum, venster, kamer, zolder en kelder.
Zoals donder ontstaan is uit donner (en dat weer uit Donor), zo hebben ook zolder
en kelder een secundaire d. Ze zijn via soller en keller respectievelijk ontstaan uit
de Latijnse woorden solarium ‘plat dak waar de zon op schijnt’ en cellarium ‘koele
plaats om de spijzen te bewaren’. De c werd in die tijd in het Latijn nog als een k
uitgesproken. Als dat niet zo was geweest, dan hadden wij nooit een k kunnen
hebben in kelder en keizer. Maar bij Caesar zeggen wij een s en bij cel ook. Dat
komt omdat men de naam van de eerste keizer in latere eeuwen anders uitsprak
en omdat cel ook pas in een latere tijd ontleend is aan het Latijnse cella. Toen duidde
de c voor een e geen k-klank meer aan.
Vloer is te vergelijken met het Duitse Flur ‘gang, veld’ en met het Engelse floor
‘bodem, verdieping’. Ook in het Middelnederlands heeft vloer ‘verdieping’ betekend.
Het woord bodem, ten slotte, is verwant met het Latijnse fundus ‘bodem, grond’,
dat in het Frans geleid heeft tot fond en waarvan funderen en fundament zijn afgeleid.
Drink je een glas ‘ad fundum’ uit, dan doe je het in één teug; je gaat tot de bodem.
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Schelden doet (geen) pijn
Vincent van der Linden - Utrecht
Is schelden leuk? Sommigen vinden blijkbaar van wel. Zo stond er
in Onze Taal van april 1995 een artikel van Joris van de Leur waarin
hij een lans breekt voor het gebruik van scheldwoorden. Maar er zit
ook een andere kant aan de zaak.
De eerste keer dat ik met literair schelden werd geconfronteerd, was op de
middelbare school, toen de leraar Nederlands met lof sprak over Lodewijk van
Deyssel, die in een beschouwing in plaats van bisschop het woord bijtschaap had
gebruikt, een vondst die blijkbaar letterkundige waardering verdiende. Ik geloof dat
ik het toen al niet begreep. Weinige jaren later gebeurde het dat de columnist
Jacques Gans voor de kadi werd gesleept omdat hij in een veelgelezen dagblad
een politieman die zijn vuurwapen had gebruikt een schietdiender genoemd had.
De rechter oordeelde, met Van Dale in de hand, dat schietdiender hetzelfde was
als ‘politieagent die een vuurwapen gebruikt’ en dat hier dus geen sprake was van
belediging. Maar de lezers wisten natuurlijk wel beter. Gans had die schietdiender
(gniffel, gniffel) mooi op zijn plaats gezet.

● Publiekelijk
Mensen vinden het natuurlijk aardig als anderen met wie ze het (al of niet terecht)
oneens zijn, aan wie ze een hekel hebben of tegen wie ze wrok koesteren, belachelijk
worden gemaakt of voor schut worden gezet. De slachtoffers denken daar beslist
anders over. Of men scheldwoorden of scheldpartijen waardeert, hangt in hoge
mate af van de vraag of men aan de kant staat van de schelder of van de
bescholdene.
Nu is het natuurlijk geen ramp als men van zijn medemens in de dagelijkse omgang
een scheldwoord krijgt toegevoegd - ofschoon het, in tegenstelling tot wat het
spreekwoord beweert, wel degelijk pijn doet en soms diep kan kwetsen.
Onaangenamer is het wanneer het gebeurt ten overstaan van publiek, voor een
volle zaal, op de televisie, of in een veelgelezen blad. Het effect wordt nog versterkt
als de schelder iemand is die in aanzien staat.
In vrijwel elke krant treft men korte stukjes aan die vroeger met ‘cursiefje’ werden
aangeduid en die tegenwoordig ‘column’ heten. Daarin wordt meestal een nogal
persoonlijk commentaar gegeven op een toestand of recente gebeurtenis. Sommige
columnschrijvers hebben een zekere faam en staan ook als letterkundige hoog
aangeschreven. Zulke artikeltjes hebben vaak een hoge leesdichtheid, wat voor
een deel te danken is aan het feit dat ze kort zijn, dat de auteurs ervan ongezouten
‘de waarheid’ kunnen schrijven - in de redactionele kolommen wordt meer reserve
in acht genomen - en ze vaak populaire meningen verkondigen over onderwerpen
of personages die algemeen in de aandacht staan. En dat doen ze met een soort
ironie of sarcasme, waardoor het gerecht een kruidiger smaak krijgt.

● Ad hominem
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Nu zijn er columnschrijvers, recensenten en ook auteurs van boeken die graag eens
een scheldwoord gebruiken tegenover personen of groepen die ze belachelijk
proberen te maken of in een kwaad daglicht willen stellen. Het kan terecht zijn dat
ze zich boos maken, want in alle 's heren landen worden op alle niveaus wel dubieuze
beslissingen genomen en mensonvriendelijke activiteiten tentoongespreid. Het is
ook in ieders belang dat misstanden aan de kaak worden gesteld. Het juiste patroon
daarvoor is, zo lijkt mij, dat er argumenten naar voren worden gebracht die de
domheid of de boosaardigheid van zo'n persoon of actie aantonen.
Het gebruik van scheldwoorden is in een dergelijk verband een teken van onmacht
en dient er dan blijkbaar toe het gebrek aan feitelijke argumenten te verhullen of de
gebruikte argumenten met oneigenlijke middelen (schijnbaar) te versterken. Het zijn
zogenoemde argumenten ‘ad hominem’, en dat zíjn geen argumenten. De
scheldwoorden die een scribent voor iemand verzint, zeggen dan ook niet zozeer
iets over de bescholdene dan wel over de schelder.
Men kan natuurlijk bewondering hebben voor een auteur vanwege de woorden
die hij weet te vinden, voor de creativiteit waarmee hij nieuwvormingen bedenkt, en
in het algemeen voor iemands taal en stijl. Maar op het moment dat deze middelen
gebruikt worden om een standpunt of persoon in diskrediet te brengen, is er geen
sprake van waardevrije kunst. Dan is er engagement en komen er ook andere
aspecten om de hoek kijken dan het artistieke niveau en het literaire vakmanschap
van de auteur.

● Demagogie
Wanneer een schrijver op grond van zijn letterkundige of journalistieke verdiensten
over de macht beschikt zijn woorden onder veler ogen te brengen, en daar gebruik
(of misbruik) van maakt om zijn visie door middel van scheldwoorden te propageren,
is er geen sprake meer van een redelijk betoog, maar van demagogie en van verbale
discriminatie. Hém doet het schelden geen pijn. De gewraakte idee, persoon of
bevolkingsgroep - plus degenen die daarmee sympathiseren - is er ook geen haar
beter of slechter door dan tevoren; maar er is wel beledigd. En inhoudelijk is er
volgens mij geen grein verschil of de bescholdene nu voor ‘stomme lul’ of voor
‘achterstevoren geslepen potlood’ wordt uitgemaakt.
Ik wil dan ook benadrukken dat waar een schrijver gebruikmaakt van
scheldwoorden, hoe slim of virtuoos ook, een of meer anderen de dupe zijn - ook
al lachen de omstanders zich rot of zuchten ze van literaire ontroering.
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Het proefschrift van...
Karin Robbers
Afrikaans
Marc van Oostendorp
De Leidse neerlandicus Karin Robbers zat eens een boek van de populaire
Zuid-Afrikaanse auteur Matthee te lezen toen ze op een merkwaardige bijzin stuitte.
‘As hulle weer wou dorp toe,...’, las ze. Vooral de volgorde van wou en dorp toe trok
Robbers' aandacht. Een Nederlandse schrijver zou het werkwoord helemaal
achteraan plaatsen, en schrijven ‘dat zij weer naar het dorp toe wilden’. De volgorde
die Matthee hier neerschreef, zouden zijn Nederlandstalige collega's nooit gebruiken.
Robbers sloeg er een paar grammatica's van het Afrikaans op na, maar ze vond
nergens informatie over deze zinsconstructie.

● Onbevangen
Robbers was toen al bezig aan haar proefschrift over de zinsbouw van het Afrikaans,
waarop ze eind vorig jaar promoveerde. Het overkwam haar in de loop van haar
onderzoek vaker dat een vreemde constructie - die ze in geen enkele bestaande
grammatica terugvond - haar pad kruiste.
Hoe kan dat nu? ‘Voor Zuid-Afrikaanse taalkundigen zijn die zinnen te alledaags’,
zegt Robbers. ‘Ze vallen hun niet eens meer op. Een buitenstaander kijkt er wat
onbevangener tegenaan.’ Een probleem bij de bestudering van het Afrikaans is
lange tijd geweest dat de taal en het land waar ze gesproken werd, geïsoleerd
waren. Maar weinig geleerden waren bereid zich te laten meeslepen door een
Afrikaanse zinsconstructie.
Gelukkig begint dit nu te veranderen. Dat komt volgens Robbers ook de studie
van het Nederlands ten goede. ‘Jacob Cats, een zeventiende-eeuwse Nederlandse
dichter, kon nog schrijven: “Een waterlandsche Trijn sat eens ajuyn en schelde.”
Die constructie met en is uit het moderne Nederlands helemaal verdwenen, en
vervangen door een constructie met te: “Trijn zat uien te schillen.” Uit de schaarse
schriftelijke bronnen die we nog hebben, kunnen we het precieze gebruik van deze
vorm in het zeventiende-eeuwse Nederlands nauwelijks nog achterhalen.’
Afrikaanstaligen kennen de constructie nog wel: ‘Sy sit 'n boek en lees’, zeggen
zij. Het voordeel van een Afrikaner boven Jacob Cats is dat we de eerste tenminste
nog eens wat kunnen vragen. Robbers is achter veel details van de constructie
gekomen door in Zuid-Afrika met Afrikaners te spreken en door ze in de jaren erna
te bestoken met vragen in e-mailberichten.

● Grote woorden
Ze begon haar onderzoek bij de plaats van het verbogen werkwoord. In de zinnen
De man komt morgen in Johannesburg, Morgen komt de man in Johannesburg en
In Johannesburg komt de man morgen staat komt steeds direct achter het eerste
zinsdeel. Het onderwerp van de zin staat bovendien altijd pal naast het werkwoord.
Robbers: ‘Dat geldt ook voor de Afrikaanse vertalingen van deze zinnen. In een
Afrikaanse hoofdzin moet, net als in een Nederlandse, het verbogen werkwoord
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dan ook onmiddellijk na het eerste zinsdeel komen. In de zin “Toe sit sy 'n boek en
lees” staat het werkwoord ook op de tweede plaats.’
In plaats hiervan kan men aan de andere kant van de evenaar echter ook zeggen
‘Toe sit en lees sy een boek’. Het onderwerp sy lijkt dan niet meer pal naast het
eerste verbogen werkwoord te staan. Robbers denkt dat de Afrikaners in deze
gevallen sit-en-lees als één groot woord beschouwen, dat in zijn eentje op de tweede
plaats in de zin staat, met het onderwerp er pal naast. In het Nederlands kennen
we dat soort ‘grote woorden’ niet. Daarom kunnen wij niet zeggen: ‘Toen zat en las
zij een boek.’

● Legpuzzel
Het viel niet mee om de feiten boven tafel te krijgen. De Afrikaners bleken vaak
nogal wat schroom te hebben om met een buitenstaander over hun taal te praten.
Robbers: ‘Ik sprak een keer met de secretaresse van een Afrikaanse hoogleraar.
Ik wilde horen wat zij van een bepaalde zin vond, maar zij weigerde dat te zeggen.
“Dat weet ik niet, dat moet je aan de professor vragen”, zei ze steeds. “Of anders
hebben we in de kast nog wel een grammatica staan.” Maar ik was helemaal niet
geïnteresseerd in de taal van die professor of in die van dat dikke boek. Ik was
geïnteresseerd in háár taal!’
In het verleden hebben taalkundigen in kaart gebracht op welke plaatsen in de
zin het werkwoord kan staan in Nederlandse en Vlaamse dialecten. Robbers'
onderzoek heeft een paar stukjes aan die legpuzzel toegevoegd: het Afrikaans heeft
een aantal mogelijkheden waarover geen enkel hedendaags Nederlands of Vlaams
dialect nog beschikt. De talen zijn uit dezelfde bron ontstaan. Door ze nu, na een
paar honderd jaar, weer naast elkaar te leggen, krijgen we een goed inzicht in de
flexibiliteit van menselijke taal. De politieke veranderingen in Zuid-Afrika zijn zo ook
de wetenschap ten goede gekomen.
Karin Robbers, Non-finite Verbal Complements in Afrikaans. Den Haag,
Holland Academic Graphics. HIL Dissertations in Linguistics 33. ISBN 90
5569 036 8
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Etymofilie
‘Loop met je pis naar Bijsterveld’
Ewoud Sanders
Er zijn talloze manieren om iemand te laten weten dat zijn of haar aanwezigheid
niet gewenst is. In Rotterdam zeiden ze vroeger onder meer loop of ga met je pis
naar Bijsterveld. Behalve ‘sodemieter op’ en ‘loop naar je grootje’ kan dit ook ‘laat
je nakijken’ betekenen.
Wie was Bijsterveld? Op zoek naar het antwoord stuit je al snel op twee
Bijstervelden. De oudste komt al in zeventiende-eeuwse kluchten en oude
straatliedjes voor. Zo zong men vroeger in Zandvoort:

Hoe slecht is 't nu met mij gesteld,
Ik leef als heer van Bijsterveld
Ik heb geen geld noch enig pand.
Elders stuitten we op een ‘Sant van Bijsterveld’. Uit het Woordenboek der
Nederlandsche Taal blijkt dat Bijsterveld hier wordt gebruikt als denkbeeldige
plaatsnaam, te vergelijken met Botterdam, Kalisdijk en Plompaardijen. Het betekent
‘schraal en onvruchtbaar stuk land’ en met heer van Bijsterveld wordt dan
‘armoedzaaier’ of ‘vagebond’ bedoeld. Dit is dus niet de goeie.

Pieter van Bijsterveld met ‘zeiksnor’. Foto: Collectie gemeentearchief Rotterdam

Bij het gemeentearchief in Rotterdam weten ze meteen welke Bijsterveld het wel
is. Het gaat om Pieter van Bijsterveld, ook wel bekend als de Rotterdamse ‘piskijker’.
Van Bijsterveld was een lokale beroemdheid,
•
Van Bijsterveld staat te boek als kruidkundige, chemicus, waterkijker,
piskijker en urinoloog. Hij noemde zichzelf ‘uroscoop’.
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•
maar vreemd genoeg staat er nauwelijks iets over hem op papier. Bij het
gemeentearchief beschikken ze slechts over een aantal oude knipsels. Daaruit valt
het volgende op te maken.
Pieter van Bijsterveld werd in 1870 geboren. Hij begon zijn loopbaan als
‘wonderdokter’ in Vlaardingen. Hij staat te boek als kruidkundige, chemicus,
waterkijker, piskijker en urinoloog. Hij noemde zichzelf ‘uroscoop’. Een
wetenschappelijke opleiding had hij niet. Met behulp van urineonderzoek
diagnosticeerde hij moeilijk vast te stellen kwalen. Omstreeks 1895 vestigde hij zijn
‘Instituut voor bloed- en urine-onderzoek’ in Rotterdam. In de decennia daarna
publiceerde hij minstens twee pamfletten. In 1911 verscheen bij uitgeverij Kok in
Kampen zijn pamflet Medica-politica. Hij pleit hierin voor politieke bemoeienis met
de medische wetenschap. Hij doet dit vanuit christelijk oogpunt, want, zo schrijft hij:
‘Ware gezondheid, levensblijdschap en levensenergie (waaraan onze tijd zoo arm
is), is alleen daar mogelijk, waar God de ziel geniet.’ In 1922 publiceerde hij Verbleekt
onze banier?: een woord ter ernstige overweging aan alle Antirevolutionairen.
Ook internationaal maakte Van Bijsterveld naam. De Franse staatsman G.
Doumergue benoemde hem tot ridder in het Legioen van Eer. Waarom is niet bekend.
Aanvankelijk hield Van Bijsterveld praktijk in de binnenstad. Maar in 1940, na het
bombardement op Rotterdam, verhuisde hij naar de Graaf Florisstraat in
Rotterdam-West. Naar aanleiding van een andere publicatie, waarin Van Bijsterveld
zijdelings ter sprake kwam, schreef een vroeger buurjongetje mij het volgende:

Uit de periode '45-'50 heb ik enige persoonlijke herinneringen aan Van
Bijsterveld. Loop met je pis naar Bijsterveld was destijds een veel
gehoorde verwensing, en het scheldwoord zeiksnor en de daaruit volgende
verwensing krijg een zeiksnor was bij ons in de buurt vrij algemeen. Tot
1950 had dokter Van Bijsterveld in Rotterdam zijn praktijk als ‘waterkijker’.
Hij hield spreekuur in een groot pand in de Graaf Florisstraat, vlak bij de
toenmalige huishoudschool. Ik woonde na de oorlog als ca. twaalfjarig
jochie met mijn ouders enkele huizen verder. In mijn herinnering was het
een zwaargebouwde man, met een enorme geelachtige knevel; volgens
mijn vriendjes was die gele kleur te danken aan het feit dat hij altijd met
zijn neus boven de pisflesjes hing. In de ochtenduren, als ik naar school
moest, stond er altijd een rij patiënten voor zijn deur te
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wachten, meest boeren van de Zuid-Hollandse eilanden. Als hij na zijn
spreekuur naar buiten kwam, gekleed in een dure jas met bontkraag,
knikte hij altijd vriendelijk naar ons, spelende kinderen, en stapte dan in
zijn auto, waarvan de deur al door zijn chauffeur werd opengehouden.
Bij de boom voor het huis lag dan meestal een hoeveelheid weggeworpen
lege pisflesjes.
Pieter van Bijsterveld verdiende een vermogen aan zijn praktijk. Bij zijn dood berichtte
het Rotterdams Nieuwsblad: ‘Zijn jaarlijks inkomen werd de laatste tijd op een cijfer
met vijf nullen geschat.’ Hij had het zo druk dat er bij zijn nummer in het telefoonboek
stond: ‘Wenst niet opgebeld te worden.’
Van Bijsterveld stierf op 28 september 1950, na een ziekte van enkele weken.
Hij was toen 79 jaar. Bij zijn begrafenis, in Crooswijk, waren honderden
belangstellenden aanwezig, waaronder veel oud-patiënten. Zevenhonderd van hen
legden vervolgens geld bij elkaar voor een zwartmarmeren grafmonument, dat
anderhalf jaar later werd onthuld.
De uitdrukking loop met je pis naar Bijsterveld werd in 1974 opgenomen in het
Bargoens woordenboek. Door oudere Rotterdammers wordt zij nog wel gebruikt,
maar ze lijkt haar langste tijd te hebben gehad. Tegenwoordig hoor je vaker loop
met je pis naar de dokter.
Met dank aan alle lezers van Onze Taal die reageerden op mijn oproep
om te melden waar en wanneer zij welke verwensingen leerden kennen.
Reacties zijn nog steeds welkom.

(Vergeten woorden...)
Hans Heestermans
De gans rijden
Dr. C. Kruyskamp, van 1941 tot 1976 hoofdredacteur van de grote Van Dale, was
een zeer eigenzinnig man. Zo weigerde hij om in ‘zijn’ woordenboek ‘onzinwoorden’
als boterberg en boerenmetworst op te nemen. Waarom? Kruyskamp hield veel van
de taal, maar niet van het moderne taalgebruik. Hij was in hart en ziel een
negentiende-eeuwer. Veel van de moderne woorden beschouwde hij dan ook als
een aanslag op de negentiende-eeuwse cultuur. In zijn inleiding op Van Dale (1976)
schrijft hij: ‘Van Dale is in oorsprong een negentiende-eeuws woordenboek, en
hoezeer de bewerker er in de opeenvolgende drukken naar gestreefd heeft het
inderdaad bij te werken en te moderniseren, dat oorspronkelijke karakter is toch
opzettelijk en weloverwogen gehandhaafd. In de negentiende eeuw immers heeft
de Nederlandse taal haar grootste expansie bereikt. Het is bij uitstek de eeuw van
het geschreven en gedrukte woord, de eeuw van de gecultiveerde stijl.’ In die tijd
ontstaat er ‘een enorm reservoir van uitdrukkingen, zegswijzen, wendingen, kortom
van taalmogelijkheden’ waaruit de taalgebruiker ‘slechts te putten heeft om ze weer
te actualiseren’.
Er is heel wat op deze eigenzinnige opvatting af te dingen, maar Kruyskamp had
in één opzicht wel gelijk: er leeft ondergronds zo'n grote hoeveelheid uitdrukkingen,
zegswijzen en spreekwoorden dat het jammer is dat we ze niet uit die ondergrond
opdelven en weer gaan gebruiken. Wat dacht u bijvoorbeeld van dan gooien we de
boter tegen de zolder, ‘dan zullen we eens even flink feest gaan vieren’? Of van de

Onze Taal. Jaargang 67

boter gevreten hebben, ‘het altijd gedaan hebben, overal de schuld van krijgen’?
Mooi toch?
Een heel fraaie is de gans rijden met iemand, ‘iemand voor de gek houden’. Fraai,
maar gruwelijk wat de etymologie betreft.
Er bestond een afgrijselijk volksvermaak dat nog niet zo lang geleden is afgeschaft.
Het vond plaats op carnavalszondag. De deelnemers ervan reden op paarden. In
een laan werd tussen twee bomen een touw gespannen waaraan een levende gans,
met de kop naar beneden, werd opgehangen. In het boek De volksvermaken van
J. ter Gouw (1871) staat te lezen: ‘De uitgerekte hals van 't arme dier werd met zeep
besmeerd; en dan kwamen de ruiters elk op hun beurt in galop onder het touw
doorrijden, en grepen den gans bij den kop, en trokken wat ze konden. (...) Zes
ganzen moesten op die wijze den kop ik verloren hebben, eer 't spel ophield.’
Dat ‘spel’ heette ‘gansrijden’. De uitdrukking de gans met iemand rijden is hieraan
ontleend. De gans ondergaat een gruwelijke en pijnlijke lichamelijke kwelling. Daarbij
vergeleken is ‘voor de gek houden’ maar een pindanootje.
Gruwelijk of niet, plastisch zijn ze, deze uitdrukkingen. Alle drie.
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Geschiedenis op straat
Bolwerk
Riemer Reinsma
Een bolwerk is hetzelfde als een bastion: een onderdeel van een verdedigingswerk.
Het was een vijfhoekig, uitspringend deel van de wal van een vesting, fort of schans.
Op plattegronden van oude steden zijn de oude bastions vaak nog te herkennen
als driehoekige uitstulpingen in de singelgracht. De herinnering aan deze oude
verdedigingswerken is bewaard gebleven in ongeveer veertig straatnamen: van
Appingedam tot Zierikzee, van Hoorn tot Huissen.

● Hol en bol?
Bolwerken begon men in de vijftiende eeuw te bouwen. Het woord is voor het eerst
aangetroffen in 1477. Men vermoedt dat het is gevormd uit het Middelnederlandse
woord bol (‘boomstronk’) en werk. Het zou dan oorspronkelijk niet de aanduiding
zijn geweest voor een aarden fortificatie, maar voor een palissade, een omheining
van palen. Er is in het verleden nogal wat verwarring geweest over de etymologie
van bolwerk. Het tweede lid van de samenstelling laat weinig te raden over, maar
bol? Simon Stevin, meer deskundig op het gebied van vestingen dan op dat van
etymologie, schijnt in de veronderstelling te hebben geleefd dat het hier om bol in
de betekenis ‘hoofd, kop’ gaat. En of tijdgenoot Constantijn Huygens de herkomst
doorgrondde, is evenmin zeker. In ieder geval speelde hij in zijn puntdicht ‘Fortificatie’
met een heel andere betekenis van bol. Hij kent er zelfs een andere woordsoort
aan toe:
Wy maken Steden sterk met holl' en
bolle wercken,
Met voll' en drooge gracht: wat
winnen wy met stereken (= ‘versterkingen aanbrengen’)?

Bolwerken deden vaak dienst als kerkhoven. Het keurboek van Leiden (1658) schreef
dat zelfs dwingend voor: ‘Men sal de begravinge van de afgestorven Lichamen
binnen dese Stadt doen (...) alleenlijck op de Begraefplaetsen op de Bol-wercken
deser Stede.’ Ook de schrijver Jonathan (pseudoniem van J.P. Hasebroek) maakte
melding van dit gebruik. In zijn boek Waarheid en droomen (1840) schreef hij: ‘Men
stopt ze (= de lijken van de armen) in eene greenenhouten kist, draagt ze, alsof de Hemel vergeve mij! - alsof hun overschot een kreng ware, waarvan men het
gezigt aan anderen behoort te sparen, langs achterstraten naar een afgelegen
bolwerk.’

● Terugontlening
In de negentiende eeuw begon men overal in Europa de bolwerken en masse af te
breken. En nu sloeg de ironie toe. In tweevoud zelfs. Ten eerste werden de dreigend
ogende militaire bouwwerken meestal omgevormd tot vredige wandellanen, zodat
ze geheel in hun tegendeel verkeerden. Zo werden de bolwerken van Haarlem,
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nadat ze in 1821 geslecht waren, door de landschapsarchitect Zocher omgeschapen
tot wandelplantsoenen.

Naarden-Vesting
Foto: Stadsarchief Naarden

Maar ook de geschiedenis van het woord zelf vertoont een paradox. In de dertiende
eeuw moet het Middelnederlandse woord bolwerk naar het Franse taalgebied
‘geëxporteerd’ zijn. Daar werd het na verloop van tijd vervormd tot boulevard. Dit
woord had toen dezelfde betekenis als zijn Nederlandse tegenhanger en duidde
dus een aarden verdedigingswerk aan. Begin negentiende eeuw waren de bolwerken
echter nutteloos geworden en men begon ze, ook in Frankrijk, te slopen en er
wandellanen op aan te leggen. Het woord boulevard kreeg in het Frans een nieuwe
betekenis: ‘wandellaan rondom een stad, op de plaats waar de stadswal lag’; in
deze betekenis werd het voor het eerst gebruikt in een Franse bron uit 1803. En nu
nam de taalgeschiedenis een curieuze wending: in Nederland ‘leenden’ we het
Franse woord terug in de nieuwe betekenis ‘wandellaan’.
Zelden zijn bolwerken nog in hun oorspronkelijke gedaante te zien. Een van de
weinige uitzonderingen die zich aan hun bestemming als wandelplantsoen hebben
weten te onttrekken, vinden we in Naarden: zes ongenaakbare, steile vijfhoeken
rijzen hier imposant op uit de vestinggracht en weten zelfs nu nog de suggestie te
wekken van militaire grimmigheid.
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woordenboek van de poëzie
Schotelvodden en lappen
Guus Middag
Een grijze, regenachtige meidag in Parijs. Herman de Coninck liep somber peinzend,
vervreemd, van doodsgedachten vervuld langs de Seine en keek om zich heen en
noteerde, in zijn gedicht ‘Parijs, 1 mei’ (in Schoolslag, 1994):
Boven regent het, wind verplaatst
grijs.
Een meeuw schotelvodt zich verloren
over de Seine.

‘Schotelvodt’? Dat moet een vervoeging zijn, derde persoon enkelvoud
tegenwoordige tijd, van een werkwoord schotelvodden. Ik schotelvod, jij schotelvodt,
wij hebben geschotelvod? Het werkwoord is in geen enkel woordenboek te vinden.
Het zal wel moeten worden opgevat als een nieuwvorming, afgeleid van het
zelfstandig naamwoord schotelvod.

● Afwaspraktijk
Een schotelvod is volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal een nog alleen
gewestelijk gebruikt woord voor een lap waarmee men het vaatwerk omwast.
Schotelvod is een ander woord voor ‘schoteldoek’, en dat is weer een ander woord
(in Zuid-Nederland, Groningen en Friesland nog steeds in gebruik) voor ‘vaatdoek’.
Schotelvod en schoteldoek (en ook vaatdoek) ontlenen hun benaming aan een
vroegere afwaspraktijk, toen er bij het wassen en drogen onderscheid werd gemaakt
tussen de meer edele delen van de vaat (de glazen en de theekopjes, gereserveerd
voor de zogenoemde theedoek) en de rest waarbij het er niet zo op aankwam: de
schotels e.d., waarvoor de schoteldoek of vaatdoek gebruikt werd. Daarnaast werd
de schoteldoek ook zonder problemen gebruikt als lap om de gootsteen mee af te
vegen, een dubbelfunctie die tegenwoordig om hygiënische redenen niet meer
wenselijk wordt gevonden. Voor de afwasfunctie zijn inmiddels afwasborstels en
schuursponsjes uitgevonden, zodat voor schoteldoek en -vod en vaatdoek alleen
nog het gore gootsteenwerk is overgebleven.

● Smoezelig
De zich schotelvoddende Parijse meeuw van De Coninck was daar boven de Seine
dus niet aan het theedoeken, maar aan het vaatdoeken. Wat zouden we ons bij
zo'n vaatdoekvlucht moeten voorstellen? Vanuit ornithologisch standpunt is het
geen gebruikelijk beeld voor de karakteristieke vliegbewegingen van de meeuw.
Vermoedelijk speelt de gevoelswaarde van het woord schotelvod hier eerder mee.
Morsig weer, sombere gedachten, eenzaamheid, een verloren meeuw: dat kan al
uit zichzelf het beeld oproepen van een natte en viezige lap, een vod, achteloos
achtergelaten op het aanrecht. En ter bevestiging van deze smoezelige associaties
kan ook nog gewezen worden op enkele andere betekenissen van schotelvod,
allemaal negatief: dienstmeisje voor het vuile werk; slons, slordige vrouw; ontuchtige
vrouw, slet (omdat iedereen zich aan haar afveegt en haar dan weer wegwerpt?);
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man zonder karakter (een slappeling, zo slap als een vaatdoek?). Erg sierlijk zal de
vlucht van de meeuw in ieder geval niet geweest zijn. Noteren wij dus voorlopig in
het woordenboek van de poëzie: ‘zich schotelvodden [letterlijk “zich vaatdoeken”]:
zich onhandig en onsierlijk, als een vaatdoek, vliegend bewegen, gezegd van
meeuwen, inzonderheid van meeuwen bij somber weer boven de Seine in Parijs.’

● Achterhoede
In het lemma kan eventueel nog worden verwezen naar een andere alledaagse
vogel, de kraai, gesignaleerd in een ander buitenland, Italië, die in zijn vlieggedrag
opmerkelijke overeenkomsten vertoonde met deze Parij se meeuw. In Toscane zag
Willem van Toorn ooit door een verrekijker (in ‘Een kraai bij Siena’):
Hoe een kraai vliegt over de heuvels
bij Siena: een verkreukelde zwarte lap
boven het koperen landschap.

Ook hier wordt weinig gracieus gevlogen, en ook hier wordt een beeld gekozen uit
de achterhoede van de schoonmaakattributen: een lap, en nog wel een verkreukelde
lap. Van Toorn vermoedt verderop in het gedicht dat de kraai, van huis uit geen
groot vlieger, bij het zien van de sierlijke zwaluwen heeft gedacht ‘waarom zij wel
verdomme?’ en toen maar gewoon is opgestegen. Gemakkelijk gaat het niet, en
vermoedelijk ‘werkt (hij) zich rot (...) met die averechtse vleugels’, maar het lukt
hem, de zwarte lap: ‘hij lapt het toch maar.’ Van Toorn verbindt dus, net als De
Coninck, het zelfstandig naamwoord op eigen wijze met een werkwoord.
Lappen, in de uitdrukking het (hem) lappen, komt volgens het WNT van lappen
in de betekenis ‘knoeierig naaien, repareren, oplappen’. Maar voor deze gelegenheid
leidt Van Toorn het werkwoord graag af van het substantief lap. Noteren wij dus in
het woordenboek van de poëzie bij het lemma lappen de uitdrukking het lappen:
‘moeizaam vliegen, als een lap, na zich met veel kunst- en vliegwerk omhoog
begeven te hebben; gezegd van zwarte vogels, in het bijzonder van kraaien in de
heuvels bij Siena; vergelijk ook het verwante schotelvodden, gezegd van witte
vogels, zoals de meeuw.’
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Taal in beeld

Foto: mw. M.T. Wiebes - Voorburg

Wie dit bord op een camping in Haren (Groningen) ziet, zal zich afvragen waar
het zelfstandig naamwoord na natte is gebleven. Weggevallen? Vergeten? Nee,
het blijkt om een nieuw woord te gaan, gevormd naar analogie van droogte.

Neologismen in Vlaanderen [2]
Herman J. Claeys - Brussel
In Vlaanderen ontstaan geregeld nieuwe woorden die halt houden
bij de noordelijke rijksgrens. Lexicograaf Herman J. Claeys doet een
greep uit de meest in het oog springende Vlaamse nieuwvormingen.
Kredietkaart De creditcard wordt verdrongen door de elektronische betaalkaart
met of zonder pincode, die je overal gebruiken kunt waar een geschikte terminal of
automaat staat opgesteld. De creditcard wordt in België vaak kredietkaart genoemd,
ook door sommige banken. De Post noemt haar Visa/Postcheque en Diners
Club/Postcheque officieel kredietkaarten. Daarnaast verstrekt De Post een
postchequekaart waarmee de houder zowel geld kan opnemen als betalingen kan
verrichten.
Watergladheid Zowel door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) als door
de verkeersdienst van de Rijkswacht wordt geregeld gewaarschuwd voor
watergladheid. Dit is in Vlaanderen een ver ingeburgerd purisme voor aquaplaning.
Het is een doorzichtig woord, dat als voordeel heeft dat iedereen die het op zijn
autoradio hoort meteen precies weet welk gevaar er dreigt.
Bevek In België bestaan er beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal
die investeren in roerende waarden of in liquiditeiten. Zo'n bevek is een soort met
waarden gevulde ‘korf’ die wordt beheerd door specialisten volgens een vooraf
bepaald beleid, en waarin een groot aantal beleggers participeren. Als het om
roerende waarden gaat, onderscheidt men aandelenbeveks en obligatiebeveks.
Gaat het om termijndeposito's of andere liquiditeiten, dan spreekt men van
thesauriebeveks.
Rope-skippen Het aloude kinderspel touwtjespringen heeft een acrobatische variant
die door volwassenen als competitiesport wordt beoefend: rope-skippen. To skip
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betekent ‘huppelen, (touwtje)springen’, en skippingrope ‘springtouw’. De sporttak
ropeskipping werd in 1969 uitgevonden door de Amerikaan Richard Cendali, en
heeft zich van de Verenigde Staten uit over de wereld verbreid. Er zijn nu reeds
wereldkampioenschappen, Europese en landelijke kampioenschappen. Naar
aanleiding van het Belgische landskampioenschap stond in het dagblad De Morgen
over de double dutch free style het volgende te lezen: ‘Daar springt dan nog een
derde bij, die in twee touwen nog eens rope-skipt met een ander touw.’
Kinderkribbe en peutertuin Een kinderbewaarplaats is een crèche. Dit Franse
woord betekent ook ‘voederbak, krib’, met inbegrip van de kribbe in de stal van
Bethlehem, waar volgens de christelijke legende het kindje Jezus gebakerd werd.
Vandaar dat in Vlaanderen voor crèche in de bete-
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kenis ‘kinderbewaarplaats’ het purisme kribbe gebruikt wordt. Hoewel dit woord
sinds decennia in onderwijskringen bestreden wordt, werd het onlangs min of meer
gewettigd door de Vlaamse overheid, die de erkende crèches subsidieert: in haar
brochure ‘Verder met Vlaanderen’ heeft ze het niet over crèches maar over
kinderkribbes. Een ander ingeburgerd gallicisme is peutertuin voor peuterdagverblijf,
een leenvertaling van jardin d'enfants. Op tal van crèchegevels prijkt het woord als
opschrift, en het is ook een term in officiële lijsten van de verschillende Vlaamse
onderwijsorganisaties.
Lijnkaart en treinkaart Toen het streekvervoer in België gefederaliseerd werd, is
er een nieuw betaalmiddel ingevoerd waaraan geen strippen meer te pas komen:
een magnetische betaalkaart vergelijkbaar met een telefoonkaart. De Vlaamse
Vervoersmaatschappij - die als pr-naam ‘De Lijn’ voert - noemt dit plaatsbewijs
lijnkaart. De kaart is geldig op het hele bus-, metro- en tramnet in Vlaanderen, zowel
voor streek- als voor stadsvervoer. Daarnaast bestaan er aparte magnetische kaarten
die enkel in (alle) steden geldig zijn: de stadskaart en de voorstadskaart.
Bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen had men vroeger voor
het woon-werkverkeer treinabonnementen voor een bepaald traject. Sinds enkele
jaren heten die treinkaart. Logischerwijs zou men kunnen denken dat een lijnkaart
enkel geldig is op één bus- of tramlijn, en dat een treinkaart bruikbaar is op het hele
spoorwegnet. In beide gevallen is het omgekeerde waar.
Zelfontwaarder De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn heeft in al haar
bussen, trams en trolleys twee soorten elektronische toestellen staan waarin de
reiziger zijn magnetische lijnkaart, stadskaart of biljet moet steken bij het instappen:
een (hoofd)ontwaarder bij de bestuurder en een zelfontwaarder bij elke ingang. De eerste wordt door de bestuurder met
een toetsenbord bediend, de tweede door de reiziger die reeds een vervoerbewijs
bezit. De zelfontwaarder heeft een leesvenstertje waarop pictogrammen en cijfers
verschijnen die informatie geven over het aantal zones en het afgeschreven bedrag.
Ook bij de ‘draaikruisen’ van de zeventig Brusselse metrostations staan elektronische
zelfontwaarders voor magneetkaarten opgesteld.
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InZicht
Raymond Noë
InZicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent niet dat
de redactie ze aanbeveelt.
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.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

● Rechtstaal
‘Betere taal is beter recht’, aldus literator en rechtskundige Jacob Israël de Haan,
die zich eind vorige eeuw al inzette voor toegankelijker en duidelijker wetteksten.
Daarin was hij bij lange na niet de eerste en ook zeker niet de laatste, want de
beruchte ontoegankelijkheid van juristentaal, de taal van het recht, is bijna zo oud
als het recht zelf. In Taal en toga wordt specifiek voor de strafrechtpraktijk
aangegeven waar de muur van vaktaal tussen burger en jurist geslecht kan worden
en of dit al of niet wenselijk is. De daaruit volgende richtlijnen voor schrijvende
juristen worden in het boek toegepast op tekstfragmenten uit de rechtspraktijk.

Taal in toga. Over toegankelijke (straf)rechtstaal van mr. drs. J.V. Nolta
is verschenen bij Kluwer en kost f 39,95.
ISBN 90 268 3088 2

● Taalergernissen
Een van de langstlopende programma's op de Nederlandse radio is ‘Wat een taal!’
- over taal in het algemeen en het Nederlands in het bijzonder. In januari werd de
twintigste jaargang afgesloten (zie ook het januarinummer van Onze Taal). Dit
jubileum was de aanleiding voor een bloemlezing uit de vaste rubriek ‘Fout volgens...’,
waarin 47 bekende taalgebruikers hun hart luchten over lelijke, foutieve en ergerlijke
taalverschijnselen. Zo wordt er gemopperd over stop- en modewoorden en wordt
de vloer aangeveegd met jargon en ander typisch taalgebruik van diverse
beroepsgroepen. Herman Brusselmans over reclametaal: ‘Commercie en begrijpelijk
(...) taalgebruik, die gaan samen als de oksels van een non en een ontharingsmiddel.’

Wat een taal! Taalergernissen van bekende taalgebruikers werd
samengesteld door Jannie Verheijen. Het is verschenen bij Contact en
kost f 24,90.
ISBN 90 254 2460 0

● Haags
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Plat Haags is het populairste dialect van Nederland. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat Kèk mè nâh, een boekje over de verschillende Haagse dialecten, inmiddels al
aan de negende druk toe is. Die negende druk wijkt af van de voorgaande. Het
boekje is wat betreft de recentste Haagse taalontwikkelingen aangevuld door RJ.
Rueb en werd geïllustreerd door Marnix Rueb (de geestelijk vader van stripfiguur
Haagse Harry). Bovendien is de tekst opgenomen van het Haags Dictee, dat in
januari werd gehouden. Zelfs voor Hagenezen was dit dictee te moeilijk: de winnares
had ‘slechts’ 22 fouten.
De negende druk van Kèk mè nâh. Plat en bekakt Haags van Ad van
Gaalen en Frans van den Mosselaar wordt uitgegeven door BZZTôH en
kost f 19,50.
ISBN 90 5501 354 4

Illustratie van Marnix Rueb in Kèk mè nâh, van Ad van Gaalen en Frans van den Mosselaar.

● Vlaams
De Vlaming spreekt ander Nederlands dan de Nederlander. Verboden op het werk
te komen bevat zo'n 1400 woorden die specifiek Vlaams zijn of in Vlaanderen iets
anders betekenen dan in Nederland. De woorden worden geïllustreerd met
voorbeeldzinnetjes en krijgen waar nodig een korte toelichting. De lijst wordt
voorafgegaan door een beknopte uitleg over de belangrijkste Vlaams-Nederlandse
verschillen in uitspraak, woordgebruik en zinsopbouw. De ‘andere’ eigenaardigheden
die de Vlamingen in de ondertitel van het boek worden toegedicht, komen overigens
nauwelijks aan de orde.

Verboden op het werk te komen. Vlaamse taal- en andere
eigenaardigheden van Ton van der Wouden wordt uitgegeven door SIWU
en kost f 24,90.
ISBN 90 74900 13 5

● Koloniale taalpolitiek
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De Nederlandse taalpolitiek was een belangrijk bestuursinstrument in de voormalige
overzeese gebiedsdelen. Hoe het taalen het onderwijsbeleid werden vormgegeven
en welke invloed dit heeft gehad, wordt beschreven in Koloniale taalpolitiek in Oost
en West. Een groot deel van het boek behandelt de situatie in Indonesië, waar tamelijk ongebruikelijk - gekozen werd voor het intact laten van de inheemse culturen.
Slechts een bovenlaag van de bevolking kreeg de Nederlandse taal en cultuur
aangeboden. In Suriname en op de Antillen werd gekozen voor assimilatie
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van de bevolking en was het Nederlands de voertaal. Beide methoden hebben in
de desbetreffende landen hun sporen achtergelaten en beïnvloeden ook nu nog de
taalpolitiek aldaar.

Koloniale taalpolitiek in Oost en West. Nederlands-Indië, Suriname,
Nederlandse Antillen, Aruba, onder redactie van Kees Croeneboer, wordt
uitgegeven door Amsterdam University Press en kost f 49,50.
ISBN 90 5356 261 3

● Middelnederlands
Handboek, naslagwerk en verplichte kost voor neerlandici die geïnteresseerd zijn
in de ontwikkeling van de Nederlandse syntaxis, dat zijn een aantal kwalificaties
voor Middelnederlandse syntaxis van A.M. Duinhoven. Het eerste deel (uit 1988)
behandelde de naamwoordgroep; het nu verschenen deel twee gaat in op de
werkwoordgroep. In bijna 600 pagina's worden de werkwoordconstructies van het
Middelnederlands uitvoerig beschreven. Naar aanleiding van het eerste deel merkte
M.C. van den Toorn op dat het ongelooflijk is dat eenmanswerk van dit kaliber nog
mogelijk is.

Middelnederlandse syntaxis. Synchroon en diachroon. 2: De
werkwoordgroep van A.M. Duinhoven wordt uitgegeven door Martinus
Nijhoff en kost f 125,-.
ISBN 90 68 90512 0

● Taalverandering
Een levende taal is constant in ontwikkeling. Het hoe en waarom van die ontwikkeling
wordt uitgelegd in Taalverschillen, een inleiding op de studie van taalverandering.
Aan de hand van voorbeelden en opdrachten wordt de lezer duidelijk gemaakt hoe
uitspraak, woordvormen, woordbetekenis en grammatica veranderen en welke
aspecten daarop van invloed kunnen zijn. Ten slotte wordt ook ingegaan op de
verwantschap tussen talen, het ontstaan van nieuwe talen en op de aloude vraag
of er ooit één oertaal heeft bestaan.

Taalverschillen. Een werkboek over variatie en verandering in taal van
Pieter van Reenen en Michael Elias is verschenen bij Uitgeverij Coutinho
en kost f 29,50.
ISBN 90 6283 070 6

● Puzzelen
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Puzzelwoordenboeken zijn (voor niet-puzzelaars wat wonderlijke) ‘omgekeerde’
woordenboeken waarin woorden via alfabetisch en systematisch gerangschikte
woordomschrijvingen terug te vinden zijn. Zo'n woordenboek is de Grote
puzzelencyclopedie. De onlangs verschenen vijftiende druk van dit lijvige, tweedelige
boekwerk is geheel herzien en aan de nieuwe spelling aangepast. Van dezelfde
maker(s) verscheen ook een cd-rom met kruiswoordraadsels, waarop de liefhebber
de puzzels met allerlei digitale extra's te lijf kan gaan.
De Grote puzzelencyclopedie van Dr. Verschuyl wordt uitgegeven door
Kosmos-Z&K en kost f 69,90.
ISBN 90 215 3261 1
De cd-rom Verschuyl Puzzelspel, uitgegeven door Kosmos-Z&K, kost f
49,90.
ISBN 90 215 9356 4

● Contactadvertenties
Twintigduizend contactadvertenties verschijnen er jaarlijks in de landelijke dagbladen.
De contactzoekers beperken zich, al of niet noodgedwongen, tot een afgewogen
gebruik van persoonlijke kernwoorden (zoals Kees van Kooten, die als Koos Koets
een waslijst van eigenschappen en wensen terugbracht tot de tekst ‘Man met baardje
zoekt vrouw’). Al die advertenties schetsen daardoor een mooi compact tijdsbeeld.
Met de nadruk op dit aspect worden in Op zoek naar een kanjer de geschiedenis
en de ontwikkeling van de contactadvertentie beschreven. Het boek is een herziene
en uitgebreide herdruk van Langs deze mij onsympathieke weg uit 1990.

Op zoek naar een kanjer. Contactadvertenties in Nederland van Wil
Zeegers is verschenen bij Bert Bakker en kost f 39,90. ISBN 90 351 1817
0

● Vertaalhulpen
Zo langzamerhand heeft bijna elk woordenboek ook een elektronische versie.
Onlangs verschenen alle modernetalenwoordenboeken van Kramers op één cd-rom.
Behalve de ‘gebruikelijke’ extra's zoals zoekfuncties en koppeling aan de
tekstverwerker geeft Kramers de mogelijkheid tot het opnemen van commentaar in
de lemma's zelf en kan het programma gekoppeld worden aan andere
Windows-toepassingen. Bovendien kan de uitspraak van de woorden beluisterd
worden.
Een andere vertaalhulp is Prisma Idioom, een cd-rom met vertalingen van
uitdrukkingen en zegswijzen vanuit het Nederlands in de drie moderne talen en vice
versa. Ook hier uitgebreide zoekfuncties, de mogelijkheid tot het verwerken van
commentaar en koppeling met WP of Word. Bij veel uitdrukkingen kan de uitspraak
beluisterd worden.

Kramers Talen cd-rom is een uitgave van Elsevier bedrijfsinformatie en
kost f 149,50.
ISBN 90 6882 332 9
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Prisma Idioom Engels, Duits, Frans wordt uitgegeven door Het Spectrum
en kost f 75,-.
ISBN 90 5344 188 3

● 200 jaar neerlandistiek
Met de benoeming van Matthijs Siegenbeek tot hoogleraar in de ‘Hollandsche
welsprekendheid’, in 1796, erkende de universitaire wereld officieel het belang van
de studie van het Nederlands. Destijds zagen velen dat als ‘eene bedenkelijke
nieuwigheid’, maar desondanks ontwikkelde de neerlandistiek zich van bijvak voor
aankomende juristen en theologen tot hoofdvak, en vandaag de dag bestrijkt zij een
grote diversiteit aan vakrichtingen en specialismen.
De benoeming van Siegenbeek werd vorig jaar herdacht door de Internationale
Vereniging voor Neerlandistiek. In het verlengde hiervan wordt in ‘Eene bedenkelijke
nieuwigheid’ vanuit verschillende invalshoeken de ontwikkeling van de neerlandistiek
belicht, waarbij onder meer de taalbeheersing, de literatuurstudie en het Nederlands
als schoolvak aan bod komen.

‘Eene bedenkelijke nieuwigheid’. Twee eeuwen neerlandistiek, onder
redactie van Jan W. de Vries, is verschenen bij Uitgeverij Verloren en
kost f 29,-.
ISBN 90 6550 578 4

● Nederlands als tweede taal
Het Nederlandse-taalonderwijs aan nietmoedertaalsprekers (NT2) verloopt nog niet
probleemloos. De politiek moet aan de vraag naar dergelijk onderwijs zien te voldoen
en binnen de kring van neerlandici discussieert men over de te volgen werkwijze(n).
Een belangrijke factor hierbij zijn de culturele verschillen met (en binnen) de
doelgroep. In 1995 hield de Landelijke Vereniging van Neerlandici een symposium
over het NT2-onderwijs. Het beleid, de methodes en de culturele verschillen werden
elk door drie sprekers belicht, waarna de lezingen door deskundigen van
kanttekeningen werden voorzien. Onlangs verscheen het symposiumverslag, waarin
lezingen en commentaar zijn samengebracht.

Nederlands als tweede taal, de lezingenbundel van het gelijknamige
symposium, is verschenen bij de Stichting LWN en kost f 27,50. U kunt
de bundel bestellen door dit bedrag over te maken naar Postbankrekening
3934927 van de Stichting LWN, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam, of
door een e-mailbericht te sturen naar: lvvn@let.uva.nl.
ISBN 90 73479 04 5
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Ruggespraak

advertentie in Ski Bulletin
Schoorlse brandweer is brandmeldingen zat
SCHOORL - De openbare brandmeldingen hebben de vrijwillige
Schoorlse brandweer ook In het afgelopen jaar weer danig in de
greep gehouden. (...) In het overgrote deel van de meldingen keert
de brandweer onverrichter zake terug.

De Duinstreek
Wij vragen met spoed een gemotiveerd
persoon
die in het bezit is van een rijbewijs voor het reinigen van containers.

Advertentie in Rijn en Gouwe
Schaatsen voor kinderen Afrika

Leeuwarder Courant
De burgemeester ging na het telefoongesprek met de officier van dienst
naar bed en merkte pas 's ochtends dat het in de Oosterparkwijk volledig
uit de hand was gelopen.

NRC Handelsblad
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Vrouwen tussen de dertig en zestig jaar krijgen voortaan één keer in de
vijf jaar een uitnodiging voor een uitstrijkje. In deze leeftijdscategorie komt
baarmoederhalskanker het meest voor bij vrouwen.

De Toren
Justitie hoeft door cellengebrek minder mensen weg te sturen
Trouw
Op de Flight Safety afdeling van Transavia Airlines weten ze te melden
dat een radiografisch bestuurbaar autootje en de Game Boy de apparatuur
in de cockpit beïnvloeden. Met name de computers die de automatische
piloot besturen, zijn zeer gevoelig. Ze zijn dus, evenals de draadloze
telefoon, verboden aan boord van een vliegtuig.

Automatisering Gids
reclamefolder
De Canadezen Wotherspoon en Overland veroverden zilver en brons
en pakten ook nog de plaatsen vier en vijf.

Haagsche Courant
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Erik van der Spek
Politici in spagaat
Metaforen in verkiezingsprogramma's
De afgelopen maanden reisde het verkiezingscircus door het land,
ter voorbereiding van de grote voorstelling op 6 mei. ledere avond
zochten onze verkiesbare politici weer ergens in het land naar een
nieuwe verpakking van hun voornemens. Beeldspraak speelde daarbij
een belangrijke rol, net als in verkiezingsprogramma's. Want: ‘de
burger is geen blok aan het been voor politiek en overheid, maar
een partner met pit’.
Toen de verkiezingsstrijd in volle gang was, bloeide in de debatten de beeldspraak.
Maar ook in de verkiezingsprogramma's - documenten die in de rust van de
studeerkamer tot stand zijn gekomen, en waarvan de formulering nauwkeurig is
gewogen - speelde beeldspraak een voorname rol. Dat hoeft niemand te verbazen:
de échte politieke controverses zijn beperkt in aantal, en het grote publiek wordt er
niet warm of koud van. Waar de inhoud op de tweede plaats komt, zullen politici
meer aandacht moeten geven aan de vorm. Beeldspraak is daarbij een belangrijk
hulpmiddel: metaforen en vergelijkingen kunnen verfrissend zijn en een nieuw licht
werpen op een bekend verschijnsel.
Wat verraden metaforen over de ideeën van de politicus die ze heeft bedacht?
Wat zeggen metaforen over de politieke kleur van de schrijver of spreker? We
kennen de ‘hoeksteen’ (van de samenleving) van het CDA,
•
Sportmetaforen brengen iets van de dynamische kanten van sport
over op een enigszins sleets onderwerp.
•
maar gebruikt het CDA andere metaforen dan de VVD? Hieronder een poging tot
een (voorlopig) antwoord: een vergelijkend warenonderzoek naar beeldspraak in
de verkiezingsprogramma's van de vijf grootste partijen, PvdA, VVD, CDA, D66 en
GroenLinks. We leggen, om met Gerrit Komrij te spreken, de woordenbrij in een lek
mandje en vangen druppel voor druppel op.

● Koorddansers
Is er een circus in de stad? Dan zijn er ook koorddansers, heeft men bij GroenLinks
wellicht gedacht. ‘Een overheid op maat balanceert voortdurend op het slappe koord
tussen bemoeizucht en nalatigheid’, vermeldt het verkiezingsprogramma. ‘Op het
moment is de overheid de daarvoor benodigde evenwichtskunst lang niet altijd
meester.’ Als koorddansers dreigen te vallen, span je een vangnet, maar daar blijkt
bij D66 iets anders mee bedoeld te zijn: ‘Als de sociale zekerheid een springplank
is voor mensen die zelf in hun onderhoud kunnen voorzien, dan ontstaat meer
financiële ruimte voor het vangnet voor mensen die recht hebben op zorg.’
Politici zijn koorddansers, maar vaker zijn het sporters. Zo vermeldt het
PvdA-programma Een wereld te winnen dat het kabinet-Kok ‘alles uit de kast heeft
gehaald’ om een evenwicht tussen economische doelmatigheid en sociale
rechtvaardigheid te bereiken. Ook GroenLinks pleit tegen een overheid die zich ‘aan
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de zijlijn van het maatschappelijk leven opstelt’. De sportmetafoor strekt zich ook
uit tot de burger: ‘Werken lijkt tegenwoordig wel een topsport. Je moet in goede
conditie zijn en steeds hogere prestaties leveren.’ Een analyse die gedeeld wordt
door D66: ‘Het is nog vaak alles of niets op de arbeidsmarkt. Of je bedrijft topsport,
of je staat langs de lijn.’

Illustratie: Frank Dam

● Systematische verbanden
Sportmetaforen zijn populair in de politiek. Dat is niet zo gek: politieke concepten
zijn vaak moeilijk grijpbaar en vragen om concretisering en verlevendiging.
Bezuinigingen, bestuurlijke vernieuwing, arbeidstijdverkorting - het zijn allemaal
belang-
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rijke onderwerpen, maar ze bezorgen de lezer niet meteen een strak gevoel. Vandaar
de behoefte aan, zoals Jan Kuitenbrouwer het omschrijft, ‘kwiek en fit klinkende
eufemismen voor bezigheden die de neiging hebben bloedklontering en
aderblokkades te veroorzaken’. Sportmetaforen brengen iets van de dynamische
kanten van sport over op een enigszins sleets onderwerp. En bovendien: wie sport
zegt, zegt competitie, teamgeest, winnen of verliezen, moge de beste winnen. Niet
voor niets gebruikte het CDA in 1986 advertenties waarin onder anderen Yvonne
van Gennip, Joop Zoetemelk, Evert van Benthem en Nelli Cooman opriepen om op
het CDA te stemmen.

Als politici en politieke commentatoren keer op keer metaforen uit de sport gebruiken,
zien ze blijkbaar een systematisch verband tussen politiek en sport. Dergelijke
systematische verbanden - de metaforenkenners Lakoff en Johnson noemen het
‘conceptuele metaforen’ - doen zich ook op andere terreinen voor. Zo wordt de
overheid regelmatig gezien als geneesheer, wiens taak het is om de zieke
maatschappij, of aangetaste onderdelen daarvan, beter te maken. Ook hiervan
vinden we voorbeelden in de verkiezingsprogramma's. De VVD (Investeren in de
toekomst) spreekt over de ‘sterk verbeterde conditie waarin Nederland in
financieel-economisch en sociaal opzicht verkeert’, maar benadrukt dat ‘sanering
van overheidsfinanciën’ noodzakelijk blijft. Ook de coalitiepartners hechten aan een
‘gezonde’ en ‘vitale’ economie.

● Gezicht van de overheid
Politieke partijen hanteren vaak verschillende metaforen om eenzelfde begrip toe
te lichten. Een voorbeeld is de wijze waarop de vijf partijen de rol van de overheid
omschrijven. De metafoor van de overheid als bedrijf (de ‘BV Nederland’), vier jaar
geleden nog zo populair, blijkt op zijn retour. Bij de PvdA is de overheid een
sympathieke persoon, een bondgenoot. Deze persoon is niet allesbepalend, maar
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‘voert de regie’. Ook eist zij ‘het primaat van de politiek op’: ‘niet met een arrogant
gezicht (...) maar door productieve relaties aan te gaan met burgers, bedrijven en
organisaties’.
Het beeld van de overheid is bij het CDA minder uitgekristalliseerd. In dit
verkiezingsprogramma wordt de overheid eerst voorgesteld als partner, vervolgens
als borg (die moet voorkomen ‘dat Nederland afglijdt’) en tot slot als sluitsteen, een
soort laatste schakel in het proces van ‘maatschappelijke zelfregulering’. D66 ziet
een overheid die ‘opereert als marktmeester, investeringen stimuleert, netwerken
organiseert en machtsposities doorbreekt’. Bij GroenLinks, tot slot, is de overheid
‘een werktuig van de burgers om gemeenschappelijke zaken te regelen’.

● Ontsporingen
Een overheid die zowel partner, borg als sluitsteen kan zijn, wekt het vermoeden
dat de schrijvers geen helder beeld voor ogen hebben gehad. Uit de voorbeelden
blijkt dat de samenstellers van de programma's soms moeite hebben hun metaforen
in de hand te houden - of, anders gezegd, er de consequenties van te doorzien. Zo
staat in het programma van GroenLinks te lezen: ‘In de discussies worden deze
afzonderlijke stellingen bovendien vaak zo aan elkaar vastgeklonken, dat veel politici
geen beleidsruimte meer zien. Zo wordt een keurslijf gecreëerd, waarvoor het bewijs
aanvechtbaar is of ontbreekt.’ Het resultaat is dus een onbewijsbaar keurslijf,
opgebouwd uit vastgeklonken stellingen - geen beeld dat gemakkelijk beklijft.
Ook D66 maakt zich schuldig aan vreemde capriolen, zoals in de discussie over
een ‘groen BNP’: ‘Dat is een steun in de rug voor radicalere wegen die nodig zijn
om duurzaamheid te bereiken.’ Leefde Van Mierlo nog maar.

● Partijgebonden beeldspraak
Zeg mij wat uw metaforen zijn, en ik zal u zeggen wie gij zijt. Kun je een politieke
partij herkennen aan haar metaforen? Dat zal niet meevallen (zie de metaforentest
op de volgende bladzijde). Wat wel meteen opvalt bij vergelijking van de
verkiezingsprogramma's is het verschil in taalgebruik in het algemeen. De VVD is
zakelijk, direct, to the point. Het CDA is verreweg het vaagst, met zinnen als:
‘Identiteitsgebonden zorgverlening is een kwaliteitsaspect van grote waarde en
verdient een eigen plaats
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in de planning.’ Ook een pastoraal klinkende stelling als ‘in de zorg gaat het om de
mens’ kan alleen van het CDA afkomstig zijn. Daar staat tegenover dat het
PvdA-programma opvalt door (ik zou bijna zeggen: ‘grossiert in’) clichés, zoals: ‘En
zoals het klokje thuis anders ging tikken, deed het dat ook op de arbeidsmarkt.’ En
dus: ‘Het arbeidsbestel dient bij de - geëmancipeerde - tijd gebracht te worden.’
Op het gebied van beeldspraak zijn er een paar geurvlaggen die de aanwezigheid
van een bepaalde zuil verraden. Ik noemde al de hoeksteen. Een ander klassiek
voorbeeld is het rentmeesterschap, ook dit jaar weer in het CDA-programma
opgenomen (maar wel, in het licht van de tijd, ‘gedeeld rentmeesterschap’, want
overheid en bedrijfsleven zijn immers ‘partners’). Maar beeldspraak kan snel door
een andere partij worden overgenomen: zo is de overheid als hoeder - iets wat je
toch associeert met het CDA - opgenomen in het programma van GroenLinks.
Het PvdA-programma, tot slot, is opgehangen aan de metafoor van de balans.
Het gaat daarbij om het evenwicht tussen economische doelmatigheid en sociale
rechtvaardigheid. Maar met alleen een balans red je het niet; er blijkt ook een
magneet nodig te zijn: ‘In een weloverwogen balans kunnen de negatieve effecten
zo veel mogelijk worden beperkt, terwijl de positieve elementen elkaar versterken.
Overheid en markt vormen geen tegenstelling, hooguit tegenpolen. Maar geen
magneet, of er zitten twee polen aan.’ En even verder: ‘Heel gedifferentieerde en
genuanceerde combinaties zijn denkbaar om de optimale magneetwerking te krijgen.’
Geen wonder dus dat de PvdA het zoekt in ‘een cocktail van instrumenten’.
Ons mandje is leeg, de beelden zijn vervlogen. Wat overblijft is de ijzeren waarheid
uit het PvdA-programma, die nog lang zal blijven rondzingen in politiek Nederland:
‘Wat telt is wat werkt, met het oog op wat je wilt bereiken.’
Uitslag metaforentest: 1 PvdA, 2 GroenLinks, 3CDA, 4 VVD en 5 D66.

Metaforentest
Hieronder vindt u vijf metaforen uit de verkiezingsprogramma's van CDA, D66, PvdA,
VVD en GroenLinks. Welke is van wie?
1. De markt is geen panacee voor alle kwalen.
2. Nederland zit in een ongemakkelijke spagaat. (De economie bloeit en de
werkgelegenheid groeit (...) Maar datzelfde beleid heeft ook tot armoede en
uitsluiting geleid.)
3. De positie van de huisarts als poortwachter wordt versterkt.
4. De onvoldoende capaciteit van de autowegen leidt tot ernstige congestie.
5. De samenleving wordt een dagje ouder.

Reacties
■ Employability
R.P. Versteeg - accountmanager verzekeringsmaatschappij, Elst (Gld.)
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Op blz. 10 van het januarinummer vertaalt Frank Jansen het woord employability
met ‘inzetbaarheid’. Op zichzelf is dat natuurlijk juist, maar het valt op dat dit
modewoord voor verschillende uitleg vatbaar is.
De voorzitter van onze raad van bestuur zegt dat ‘employability ervan uitgaat dat
de werknemer, met hulp van de werkgever, zelf verantwoordelijk is voor zijn
ontwikkeling en marktwaarde’. Maar in het februarinummer van FiscAlert staat het
volgende:
Af en toe duiken nieuwe termen op, zoals employability. Niemand lijkt precies te
weten wat dat betekent. De inhoud die eraan wordt gegeven is vaak afhankelijk van
het standpunt dat men vertegenwoordigt. Werkgevers zien het als tijdelijke (flexibele)
arbeidscontracten, bereidheid van werknemers om over te werken, verplichte
scholing, bereidheid van werknemers overgeplaatst te worden en
verantwoordelijkheid van werknemers voor de onderneming. Werknemers en
vakbonden daarentegen zien employability als verbetering van arbeidsvoorwaarden,
meer ATV, flexibel verlof, flexibel pensioen, recht op scholing en recht op
meebeslissen.
Het kabinet ziet in deze term de van werknemers te verwachten flexibiliteit om
van baan of zelfs van beroep te wisselen gedurende hun actieve periode (aldus
Kok).
Employability is onmiskenbaar een maatschappelijke trend. Werknemers die niet
bereid zijn om zich flexibel in te zetten voor het bedrijf, verliezen hun recht op een
baan voor onbepaalde tijd. Daar staat tegenover dat werkgevers die niet investeren
in de ontwikkeling en het welzijn van hun werknemers en de arbeidsomstandigheden,
financieel worden gestraft door een hogere WAO-premie en verzuimkosten.
In alle verklaringen zit weliswaar een kern van overeenkomst, maar er zijn ook
enkele opmerkelijke verschillen. Dat wilde ik even aan de lezers voorleggen.
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■ Woordgeslachten onnuttig?
Lex van Boetzelaer - Zeewolde
Wim Zonneveld beweert in zijn artikel ‘Mannelijk, vrouwelijk of onzijdig?’ (Onze Taal
januari) dat woordgeslachten geen nut hebben. Hij baseert zijn conclusie op
psycholinguïstisch onderzoek. Vanuit een ander gezichtspunt valt er op die
gevolgtrekking wel iets af te dingen. Er zijn namelijk woorden die zowel in de de-vorm
als in de het-vorm kunnen voorkomen, maar met een verschillende betekenis.
Voorbeelden daarvan zijn: bos, afval, punt en steen, waarbij de de-vorm een veel
duidelijker afgebakend geheel aangeeft dan de het-vorm: de bos (bloemen) en het
bos (om in te wandelen). Het geslacht heeft in deze gevallen dus wel degelijk nut.
Ik vraag me af of dit betekenisonderscheid met de en het een ontwikkeling is die
zich ook naar andere woorden zal gaan uitbreiden.
Overigens zijn er ook weer woorden met deze twee vormen te vinden waarbij
deze regel niet opgaat, zoals eigendom.

■ Nieuwe woorden
Marc van Oostendorp - Woerden
Joop van der Horst beweert in het boek Taalalmanak dat de Nederlandse
woordenschat elke dag met hooguit één woord wordt uitgebreid. Frank Jansen
reageert hierop in het februari/maartnummer van Onze Taal: volgens hem komen
er dagelijks minstens zestig woorden bij. Jansen en Van der Horst ‘bewijzen’ hun
stellingen door nummers van NRC Handelsblad en enkele andere kranten door te
nemen, en de woorden die ze vinden te vergelijken met de woorden in gedrukte
woordenboeken. Woorden op Internet-locaties worden bijvoorbeeld niet
meegerekend, terwijl deze gemakkelijk te tellen zijn.
In zijn artikel geeft Jansen 54 voorbeelden van ‘nieuwe’ woorden die hij gevonden
heeft in een aantal katernen van landelijke kranten die verschenen op 14 november
1997. Ik heb de proef op de som genomen. De 54 woorden die Jansen noemt, heb
ik ingevoerd in enkele bekende zoekmachines op Internet. Vervolgens heb ik alle
documenten weggefilterd die op of na 14 november 1997 verschenen. Ik vond
bijvoorbeeld twee van de door Jansen geraadpleegde artikelen uit de NRC in de
webeditie van deze krant terug, maar deze telde ik dus niet mee. Uiteindelijk hield
ik 23 woorden over die volgens Jansen op 14 november 1997 nieuw waren maar
die op die dag al kortere of langere tijd via Internet gevonden konden worden: dat
is 43 procent. Daarbij valt nog aan te tekenen dat deze drie zoekmachines zeker
niet alle pagina's op Internet geïndexeerd hebben.
Jansens conclusie wordt door deze bevindingen niet zonder meer ondermijnd.
Misschien staan er elke dag minder nieuwe woorden in de krant als we Internet in
de beschouwingen betrekken, maar daar staat tegenover dat alle
Internet-communicatie zelf waarschijnlijk ook weer veel nieuwe woorden het licht
doet zien. Het is dan best mogelijk dat we alles bij elkaar nog steeds op een getal
uitkomen dat groter is dan 60.

Een KB slaan
O.L.E. Jongmans - Wateringen
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Toen ik in 1972 op de afdeling Waterstaatsrecht van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat kwam te werken, verrasten oudere ambtenaren mij door te spreken van
een KB slaan als ze bedoelden: een Koninklijk Besluit tot stand brengen. Waarom
ze dat een KB slaan noemden, werd niet duidelijk; het heette nu eenmaal zo, van
oudsher. In de leer- en handboeken over staatsinrichting die ik toen raadpleegde,
vond ik de uitdrukking niet terug, laat staan een verklaring. Toch was het vrij
algemeen spraakgebruik, en tot in de tweede helft van de jaren negentig heb ik het
een steeds kleiner wordende groep ambtenaren nog horen zeggen.
Later stuitte ik in een leerboek Latijn op een mogelijke aanwijzing. Daarin stond
de uitdrukking foedus icere ‘een verdrag sluiten’. Volgens het woordenboek betekent
dat icere ‘treffen, slaan, stoten’. Er stond bij: ‘(daar bij een verdrag een offerdier
geslacht werd) foedus icere een verdrag sluiten’. Dat slaan heeft hier dus de oude
betekenis ‘slachten’.
Wat is nu het verband met een KB slaan? Ik vermoed het volgende. Het Romeinse
recht heeft zeer lang geldigheid gehad in Nederland. De studie van het Romeinse
recht was en bleef daardoor van groot belang. Men gebruikte daarvoor de
oorspronkelijke Latijnse leerboeken en naslagwerken, die ook in de oorspronkelijke
taal werden gelezen. Maar ook was het, vooral tijdens de Renaissance, niet
ongebruikelijk dat men voor vreemde woorden goede Nederlandse equivalenten
zocht of maakte.
Terug naar foedus icere. Het ligt in de rede dat deze uitdrukking later ook is gaan
betekenen ‘een formeel besluit tot stand doen komen’. Deze betekenis kan, in het
kader van genoemde vernederlandsing, via een letterlijke vertaling van icere, hebben
geleid tot de uitdrukking een besluit slaan. Ik vraag mij af of het gewoon toeval is
dat zowel icere als slaan van de oorspronkelijke betekenis ‘slachten’ is afgezwakt
naar slaan, of dat in het Nederlands voor slaan is gekozen omdat icere in het Latijn
inmiddels ook ‘slaan’ was gaan betekenen. In dat geval zou dan ook gekozen zijn
voor een niet alleen letterlijke, maar ook historiserende vertaling.
Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat mét het verdwijnen van de beoefening van het
Romeinse recht, en mét het verdwijnen van de wetenschap dat slaan oorspronkelijk
ook ‘slachten’ betekende, de notie verloren is gegaan dat de uitdrukking een KB
slaan in nauw verband staat met foedus icere.
Ik ben benieuwd of er lezers zijn die mijn veronderstelling verder kunnen
onderbouwen of bevestigen - of argumenten tégen deze verklaring kunnen
aanvoeren.
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?Vraag en antwoord!
Taaladviesdienst
● Ontdooien
? Ontluizen betekent ‘van luizen ontdoen’ en ontvetten ‘van vet ontdoen’. Hoe
komt ontdooien aan zijn betekenis ‘doen wegdooien’, ‘smelten’?
! Ont- geeft aan het werkwoord dat erop volgt weliswaar vaak de betekenis ‘ontdoen
van ...’, maar niet altijd. Zo kan ont- ook het tegenovergestelde uitdrukken van de
handeling waar het werkwoord naar verwijst. Ontsluiten bijvoorbeeld betekent
‘openen’ en ontspannen ‘tot rust (doen) komen’. Ontkomen en ontgroeien hebben
het betekenisaspect ‘verwijdering’ in zich: ‘het zich verwijderen (letterlijk of figuurlijk)
van iets’.
In ontbranden, ontwaken en uw voorbeeld ontdooien voegt ont- het
betekenisaspect ‘het begin van - of het overgaan tot - de werking uitgedrukt door
het werkwoord’ toe. Dit wordt ‘een inchoatief betekenisaspect’ genoemd: er wordt
uitgedrukt dat de handeling die het grondwoord weergeeft (branden, wakker zijn en
smelten) begint: ‘beginnen te branden’, ‘wakker worden’ en ‘beginnen te smelten’.
Andere voorbeelden zijn ontbijten (‘beginnen te bijten’), ontstaan (‘beginnen te
bestaan’) en ontsteken (‘doen branden’).

● Uitneembaar
? In onze familie woedt een discussie over uitneembaar wandmeubel. Bedoeld
is natuurlijk ‘een wandmeubel dat je uit elkaar kunt nemen’, maar kun je ook
volhouden dat het een wandmeubel is dat je ergens uit kunt nemen?
! Uitneembaar kan beide betekenissen hebben, maar in dit geval ligt de betekenis
‘uit elkaar genomen kunnende worden’, ofwel ‘demontabel’ inderdaad het meest
voor de hand. Van Dale (1995) geeft het voorbeeld een uitneembare boekenkast.
In bijvoorbeeld een koffiezetapparaat met uitneembaar waterreservoir betekent
uitneembaar wél ‘eruit genomen kunnende worden’.
Uitneembaar wekt eerder associaties met de laatste betekenis dan met de eerste;
in het eerste geval zou iets als uit-elkaar-neembaar immers meer voor de hand
liggen. Uitneembaar in uitneembaar wandmeubel is dan ook eigenlijk een verkorting
van uiteenneembaar. Dit soort verkortingen komt vaker voor. De Algemene
Nederlandse Spraakkunst (1997) noemt als voorbeelden scharrelei (scharrelkipei),
hulpakte (hulponderwijzersakte) en naaimandje (naaigereimandje). Andere
voorbeelden zijn washandje (washandschoentje) en bierviltje (bierglasviltje).

● Moreel/moraal
? In zijn column ‘Taalteken’ in de Haagsche Courant hekelt de heer Joekes
het gebruik van moraal in de zin ‘De uitslag was goed voor de moraal van het
CDA.’ Is moraal hier echt fout?
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! Moreel is hier eigenlijk beter. Moraal heeft volgens Van Dale (1995) betekenissen
als ‘de heersende zeden en gebruiken’, ‘iemands voorstelling van goed en slecht’
en ‘zedenles’ (de moraal van het verhaal...), en die zijn hier geen van alle bedoeld.
Moreel betekent onder andere ‘geestkracht’ en ‘strijdlust’. In de zin ‘De uitslag was
goed voor het moreel van het CDA’ wordt uitgedrukt dat dankzij de uitslag het
zelfvertrouwen bij het CDA groter is.
Toch komt ook moraal voor met de betekenissen ‘zelfvertrouwen’, ‘lust en moed
om door te zetten’. De woordenboeken noemen moraal in deze betekenis een
sportterm, maar keuren het niet af. Uit het Wielerwoordenboek van Marc De Coster
(1989) blijkt dat het een wielerterm is: ‘moraal: gallicisme naar het Franse moral.
Bedoeld wordt eigenlijk “moreel”’.
De moraal van het CDA is al met al niet fout, zeker niet als degene die de zin
uitsprak het CDA bewust wilde voorstellen als een groep sporters op weg naar een
eindprestatie: de verkiezingen.

● Geworden
? De voltooide tijd van ‘De fusie wordt besproken’ is volgens mij ‘De fusie is
besproken geworden.’ Geworden wordt echter meestal weggelaten. Mag dat
wel?
! Ja, dat mag. Inderdaad hoort bij het hulpwerkwoord van tijd (is) in deze zin strikt
genomen nog het voltooid deelwoord geworden. Toch blijft dit deelwoord hier in de
standaardtaal gewoonlijk achterwege. We ervaren de toevoeging ervan meestal als
omslachtig. ‘De fusie is besproken’ verdient de voorkeur.
Dat neemt niet weg dat we een enkele keer een zin aantreffen als ‘Die beslissing
is na rijp beraad genomen geworden.’ De Algemene Nederlandse Spraakkunst
(1997) zegt hierover: ‘Het al dan niet uitdrukken van geworden zou ingegeven
kunnen zijn door de wens om een zeker nuanceverschil tot uitdrukking te brengen.
Toevoeging van geworden kan de zin immers weer meer het karakter van een
“dynamisch passief” geven.’ Hiermee wordt bedoeld dat geworden de gedachte
oproept aan degene(n) door wie de beslissing werd genomen. In ‘Die beslissing is
na rijp beraad genomen’ zijn de uitvoerders van de handeling geheel op de
achtergrond geraakt.

● Het scherp(st) van de snede
? Is ‘Zij discussieerden op het scherpst van de snede’ goed?
! Nee. Juist is: ‘Zij discussieerden op het scherp van de snede’ (‘de discussie ging
hard tegen hard’). Scherp is hier geen bijvoeglijk naamwoord - waar we de
vergrotende en overtreffende trap scherper en scherpst van kunnen vormen - maar
het zelfstandig naamwoord het scherp. Van Dale geeft bij het scherp de betekenis
‘snede of punt van een wapen of werktuig’. Het scherp van de snede is het
allerscherpste punt van een wapen of werktuig.
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De Toonder Taaltoptien
Ewoud Sanders
In april stond dan echt het laatste Bommelverhaal in de krant. Welke
sporen heeft Marten Toonder de afgelopen ruim vijftig jaar nagelaten
in de taal? Een overzicht van ingeburgerde Bommelwoorden en
-uitdrukkingen.
Onlangs stopte NRC Handelsblad met de herhaling van de Bommelverhalen.
Daarmee wordt een tijdperk afgesloten dat voor Marten Toonder, Tom Poes en Ollie
B. Bommel begon in 1941. In de tussenliggende decennia heeft Toonder, sinds
1995 erelid van het Genootschap Onze Taal, veel invloed op het Nederlands gehad.
Die invloed wordt soms erg overdreven, maar zeker is dat hij een flink aantal woorden
en uitdrukkingen aan het Nederlands heeft toegevoegd. Welke daarvan worden nu
het vaakst gebruikt? Of anders gezegd: wat is de blíjvende invloed van Toonder op
onze taal?
Nu steeds meer kranten digitaal beschikbaar zijn, bestaat de mogelijkheid om dit
min of meer objectief vast te stellen. Dat wil zeggen: je kunt op een aantal bekende
Toondercreaties zoeken in de elektronische bestanden van onder meer NRC
Handelsblad, Het Parool, Trouw, Algemeen Dagblad, het Algemeen Nederlands
Persbureau en een groot aantal regionale dagbladen. Niemand weet precies hoeveel
woorden er in al die kranten staan, maar alleen al de NRC beschikt met zeven
digitale jaargangen over een bestand van ruim tweehonderd miljoen woorden. Alles
bij elkaar vis je dus in een gigantische vijver. Hier volgen de voornaamste conclusies
van een momentopname: de Toonder Taaltoptien.

1. Kommer en kwel
De meest gebruikte Toondercreatie. Kommer en kwel werd op 20 april 1960 door
Marten Toonder in het Nederlands geïntroduceerd, in Heer Bommel en de
Hachelbouten. De gangbare - en reeds in de 16de eeuw aangetroffen - verbinding
was kommer en gebrek. Wordt de laatste jaren opvallend vaak gebruikt in berichten
over politiek, Afrika en landbouw. Staat wel in Van Dale, maar zonder de vermelding
dat Toonder deze uitdrukking in omloop heeft gebracht.

2. Heer van stand
De hoge frequentie van heer van stand komt onverwacht. Deze aanduiding lijkt erg
verbonden aan Ollie B. Bommel, maar ze komt in kranten zeer regelmatig voor,
bijvoorbeeld in artikelen over chique kennismakingsadvertenties, de kunsthandel,
kasteelheren, de VVD, bekakt pratende ministers en de adel. Onze belangrijkste
woordenboeken hebben dit nog niet opgemerkt en laten deze verbinding onvermeld.
Enkele bekendheden die onlangs tot ‘heer van stand’ werden gebombardeerd: J.
Heldring, Michael Laudrup en de terrorist Carlos (al is het bij deze laatste beter te
zeggen dat hij als zodanig behandeld wil worden).
•
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Jeltsin zei in 1996 over een ambitieuze generaal: ‘De een is net als
de ander, als u begrijpt wat ik bedoel.’
•

3. Oplettende lezertjes
Dat oplettende lezertjes hoog zou scoren, komt niet onverwacht, want iedereen die
schrijft, snakt naar ze. Overigens komen oplettende lezers veel vaker voor dan
lezertjes, dat vindt men óf te Bommelliaans óf te betuttelend. De verbinding komt en ook dat was te verwachten - opvallend vaak voor in boekbesprekingen. Eén
citaat, over een door Harry Mulisch samengestelde tentoonstelling getiteld
Zielespiegel: ‘De oplettende lezer ziet natuurlijk meteen dat de sinds kort “verplichte”
tussen-n ontbreekt.’

4. Minkukel
Minkukel werd op 23 februari 1963 door Marten Toonder geïntroduceerd, in Tom
Poes en het Kukel. Wat kukel precies betekent, wordt in het verhaal niet onthuld.
Volgens Toonder betekent het zoiets als ‘gevoel, fantasie of liefde’, maar het is vaak
uitgelegd als IQ, vandaar ook minkukel in de betekenis ‘domkop, domoor’. Volgens
Jan Bruggeman, 's lands grootste Bommeldeskundige, wordt minkukel opmerkelijk
vaak gebruikt in ondertitels bij films. Misschien zit er iemand bij de vertaalafdeling
van de NOB met een voorliefde voor dit woord. Uit een bericht in het Eindhovens
Dagblad blijkt dat Boudewijn Büch zichzelf als een minkukel presenteert, ‘zij het als
een pedante’. Maar, voegde de krant er geruststellend aan toe: ‘Het voordeel van
optreden in Helmond is natuurlijk dat de hele zaal vol minkukels zit.’

5. Denkraam
Denkraam debuteerde op 7 januari 1950 in het Nederlands, in Tom Poes en Kwetal,
de Breinbaas. Toonder gebruikte denkraam in de betekenis ‘verstand, brein, geest’,
maar in de omgangstaal werd het al snel gebezigd voor ‘denktrant, kader waarbinnen
iemands denken zich afspeelt’.
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In kranten wordt het opvallend vaak gebruikt in combinatie met een bijvoeglijk
naamwoord. Men spreekt bijvoorbeeld over ‘het theoretisch denkraam’ (van Einstein),
maar denkraam is ook gecombineerd met astraal, burgerlijk, neogotisch, marxistisch
en middeleeuws. Mooi ‘stapeltje’ uit de NRC: ‘ons rozige ideologische denkraam’.

6. Als u begrijpt wat ik bedoel
In het Algemeen Dagblad stond onlangs: ‘Laat ik het zo zeggen: er zijn mensen die
nooit ouder worden, als u begrijpt wat ik bedoel.’ Je vraagt je af, als je die tientallen
vindplaatsen in kranten doorleest, of de sprekers beseffen dat ze Bommel citeren
of dat ze gewoon willen weten of hun gesprekspartner wel begrijpt wat ze bedoelen.
Dit is lang niet altijd duidelijk. Wordt vaak gebruikt na ongewone beeldspraak (‘mollige
boeken’) of als iets op twee manieren uit te leggen is. De zegswijze is ook
opgetekend uit de mond van mensen die Bommel waarschijnlijk niet kennen; Jeltsin
zei in 1996 over een ambitieuze generaal: ‘De een is net als de ander, als u begrijpt
wat ik bedoel.’

7. Geld speelt geen rol
Geld speelt wél een rol, dat weet iedereen die het niet heeft. Maar voor een man
als Bommel is het niet belangrijk, en sindsdien ook voor veel anderen niet, al was
het maar spreekwoordelijk. Wordt nogal eens aangetroffen in berichten over
prestigieuze reclamecampagnes, politieke campagnes van Amerikanen en peperdure
films: ‘Geld speelt geen rol in de nieuwste verfilming van Homerus' Odyssee’, schreef
een krant onlangs. En over de laatste Nederlandse kerstinkopen meldde een dagblad:
‘Exclusief is in, geld speelt geen rol.’

8. Zielknijper
Zielknijper werd op 27 februari 1952 door Marten Toonder in het Nederlands
geïntroduceerd, in Tom Poes en de Partenspeler. Zielknijper is daar voorzitter van
de voogdijraad van de stad Rommeldam. In latere verhalen - het personage komt
in totaal in 27 vertellingen voor - is Zielknijper psycholoog en draagt hij de titel ‘drs.’
en vervolgens ‘dr.’ Van Dale vermeldt zielknijper sinds 1992 in de schertsende
betekenis ‘psychiater’. Al eerder, in 1865, gebruikte Multatuli ‘Zielknijper’ als naam
voor een dominee in wat De geschiedenis van Woutertje Pieterse is gaan heten. In
de NRC stond eind vorig jaar: ‘Voer voor zielknijpers te over!’ Hier sluipt een
personage van Toonder in een boektitel van Mulisch, namelijk Voer voor psychologen
uit 1961.

9. Verzin een list
‘Tom Poes, verzin een list!, riep Kamerlid Feenstra (PvdA) minister Jorritsma (Verkeer
en Waterstaat) toe.’ Dat schreef het ANP onlangs. Bijna altijd staat Tom Poes aan
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het begin van de zin, soms aan het eind en regelmatig ontbreekt hij helemaal. ‘Verzin
een list, moet de minister van Financiën gedacht hebben en hij werd op zijn wenken
bediend’, schreef de NRC eind 1996. W.A.F.G. Vermeend, staatssecretaris van
Financiën, wordt wel ‘Tom Poes’ genoemd, omdat hij zo goed is in het verzinnen
van (financiële) listen. We komen de uitdrukking vooral tegen in politieke
berichtgeving, ook over buitenlandse politiek. Eén keer aangetroffen: ‘een provocatie,
met een nogal hoog “Tom Poes-verzin-een-list-gehalte”’.

10. Mijn goede vader
Hoeveel mensen spreken zonder gêne over hun ‘goede vader’? Of beter: hoeveel
mensen hebben echt een ‘goede vader’ gehad? Tussen al die honderden miljoenen
woorden kwam deze verbinding slechts dertien maal voor en dan nog was ze soms
overduidelijk ironisch bedoeld. Zo gebruikte Ischa Meijer het een keer, terwijl die
een bedroevend slechte relatie met zijn vader had. Verder is het eens opgetekend
uit de mond van Wim Kok. Die verklaarde in 1993 in de NRC: ‘Als mijn goede vader
- die al tien jaar dood is - nog had geleefd, dan zou hij zeker tot degenen hebben
behoord die samenwerking met de VVD een hele stap vinden.’
Hiermee zijn we al bij de redelijk obscure Toondercreaties aanbeland. Anders dan
menigeen denkt, komt de uitdrukking een eenvoudig doch voedzaam maal nog
minder vaak voor. Maar dat kan ook aan de Nederlandse keuken liggen.

‘Als u begrijpt wat ik bedoel’

Een boekje over de taal van Marten Toonder, met ‘Bommellexicon’
Marten Toonder schreef in zijn vele Bommelverhalen opvallend
creatief Nederlands. Daarom werd hij benoemd tot erelid van het
Genootschap Onze Taal.
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Wat is eigenlijk ‘de taal van Toonder’, en hoe denken kenners
daarover? Het genootschap stelde ter gelegenheid van Toonders
erelidmaatschap een boekje samen. Inleidende artikelen van onder
anderen Kees Fens, Seth Gaaikema en Jan Wolkers gaan vooraf aan
een alfabetisch Bommellexicon met 270 tekstcitaten uit zo'n 80
Bommelverhalen. Daarin staan bekende vondsten als verturving,
breinbaas, denkraam en (min)kukel, onbekendere als wurrel, noppig,
kaatselaar, kiezelaar, kortbesloten en kwijtsels, en staaltjes van de
typische taal van onder anderen Kwetal en de markies de Canteclaer
van Barneveldt.
Het boekje telt 110 pagina's en is voor f 1 7,50 (inclusief verzendkosten)
te bestellen bij het Genootschap Onze Taal, door overboeking van dit
bedrag op Postbankrekening 4265902 van Onze Taal o.v.v. ‘Bommelboek’.
Bestelling en betaling in België: door overboeking van 320 Bfr. op
girorekening 000-1635566-49.
GENPOOTSCHAP
ONZE

taal
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Interview
Cor van Bree kent de geschiedenis van onze taal als geen ander,
van het oer-Hollandse Ingweoons tot de turbotaal van tegenwoordig.
Hij predikt tolerantie tegenover fouten, maar toch: ‘als taalkundige
accepteer ik wat ik als mens afkeur’. Een gesprek over vijftien eeuwen
taalverandering.
Jan Erik Grezel

Cor van Bree
Van 1968 tot september vorig jaar was Cor van Bree verbonden aan de
Rijksuniversiteit Leiden, de laatste vijftien jaar als hoogleraar Historische
Taalkunde en Taalvariatie. Hij schreef o.a. Historische grammatica van
het Nederlands (1987), maar ook talloze artikelen over taalvariëteit en de
invloeden van talen op elkaar bij taalcontact. Voor zijn proefschrift
verrichtte hij onderzoek naar het gebruik van de ‘Ik heb de band
lek’-constructie in streektalen. In de toegankelijke Aula-pocket
Geschiedenis van het Nederlands (1994) zijn de hoofdstukken over de
19de en 20ste eeuw van zijn hand. Ter gelegenheid van zijn afscheid
werd hem een feestbundel aangeboden die een goed overzicht geeft van
het brede vakgebied: Taal in tijd en ruimte (1997), onder redactie van A.
van Santen en M. van der Wal.

Cor van Bree: ‘Elke variant is gerechtvaardigd’
Hij geeft nog gastcolleges maar officieel heeft hij al afscheid genomen van de
universiteit. Gemakkelijk? ‘Nee. Niet dat ik de macht mis, helemaal niet, maar wel
de verantwoordelijkheid - voor het vak en de vakgroep. Dat ik daar niet meer voor
hoef te zorgen, dat is een rare gewaarwording.’
Sinds 1982 stond hij aan het hoofd van de vakgroep Historische Taalkunde van
de Leidse universiteit. Generaties studenten zullen de ‘ablaut’ (de klinkerwisseling
in bijvoorbeeld binden-bonden) en de ‘Germaanse klankverschuiving’ (bijv. pater
wordt fadar) associëren met de bedachtzame Van Bree. En ook het Gotisch, tot
voor kort een verplicht vak voor neerlandici en germanisten. In de sanering van het
curriculum is het Gotisch gesneuveld.
Betreurt u dat?
‘Nee, als keuzevak bestaat het nog. Het trekt studenten die dol zijn op etymologie.
Het Gotisch heb je beslist nodig als je je met historische grammatica bezighoudt.
Bijvoorbeeld hij wil zonder t. Oorspronkelijk betekent dat “hij zou willen”. In het
Gotisch wordt het al gebruikt voor “hij wil”. In die vorm is het een verleden tijd, maar
het wordt gebruikt voor de tegenwoordige tijd. Of neem de sterke werkwoorden van
het moderne Nederlands. Dat is een chaos. In het Gotisch kun je nog terugvinden
hoe mooi en overzichtelijk het systeem geweest is.’

● Ingweoons
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Van Bree wijdde zijn afscheidscollege aan het Ingweoons, ook geen alledaags
onderwerp. Het Ingweoons is het kustdialect dat rond 500 in Vlaanderen, Zeeland
en Holland moet zijn gesproken. Het was sterk verwant met het Engels en het Fries.
Er is geen geschreven materiaal van overgeleverd.
‘Het Ingweoons is verdwenen door het contact met Frankische dialecten. Bij
taalcontact is er meestal een prestigevariant: de ene taal wordt hoger aangeslagen
dan de andere. Dat heeft sociaal-economische oorzaken. En wat gebeurt er? De
woordenschat van de toonaangevende taal neemt men makkelijk over, de zinsbouw
niet. Zinsbouw blijkt een stabiel element. Neem het Stadsfries, de taal van
Leeuwarden, Sneek en Franeker. Dat is ontstaan uit een Hollands dialect dat Friezen
overnamen van Hollandse immigranten. De woordenschat is Hollands, maar de
zinsbouw is nog Fries. Met het Ingweoons moet net zoiets gebeurd zijn. In de
Karolingische tijd (9de eeuw) hebben de Ingweonen het Frankisch overgenomen,
want dat was de prestigevariant. Maar je mag aannemen dat ze de stabiele
elementen uit het Ingweoons zijn blijven gebruiken.’ Zijn er aanwijsbare
Ingweoonse resten in het huidige Nederlands? ‘Die vind je vooral in dialecten.
Bepaalde woorden, woordvormen en klanken zijn niet vanuit de ontwikkeling van
het Nederlands te verklaren: elder voor “uier” in het Hollandse dialect én de taal van
Midden-Engeland, pit of pet in plaats van put. Het zijn veelal agrarische woorden
en wat ik maar noem “terreinwoorden”. Ook in het standaard-Nederlands komen
“ingweonismen” voor: woorden als eiland, big, en de -s bij het meervoud, in het
Engels de normale uitgang, in het Duits de uitzondering! In aardrijkskundige namen
vind je ook Ingweoonse relicten: gaast (in plaats van geest, “dorre grond”) in
Gaasterland, en zwaag (“weide”) in Beetsterzwaag.’

● Legpuzzel
‘Het Ingweoons is een reconstructie, zoals het hele bouwwerk van de historische
taalkunde één grote reconstructie is. Maar wel op basis van veel gegevens: de
spellingwijze, de klankwaarde, wat “normaal” is bij taalverandering, en het gemak
waarmee je woorden uitspreekt. Zo probeer je de legpuzzel van onze
taalgeschiedenis
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stukje bij beetje compleet te maken.’

Cor van Bree: ‘Prestige bepaalt hoe taalveranderingen verlopen.’
Foto: Raymond Harper

‘Soms is er een bijzondere verklaring voor een verandering, zoals “de
onzichtbarehandtheorie”. Je hebt bijvoorbeeld het woord engels. Dat was honderd
jaar geleden nog dubbelzinnig: het betekende “uit Engeland afkomstig” én “als van
engelen”. Die tweede betekenis is verdwenen. Hoe komt dat? Mensen gingen het
woord in de betekenis “engelachtig” (dat we nu gebruiken) vermijden uit angst voor
onbegrip door die dubbele betekenis. Maar het is nooit de bedoeling geweest het
woord te laten verdwijnen. Het is alsof een onzichtbare hand dat woord uit de taal
heeft weggenomen.’

● Dat en wat
Van Bree richtte zich steeds meer op het sociale en economische aspect van taalen betekenisverandering. ‘Daar zijn studenten vooral ook in geïnteresseerd. Hoe
komt het dat hoes verdrongen is door huis? Dat is de invloed van de Vlamingen en
Brabanders geweest die in de zestiende eeuw naar Holland kwamen. Die mensen
stonden hoog in aanzien. En dus namen de Hollanders hun uitspraak over.’
‘Prestige bepaalt hoe taalveranderingen verlopen. Hun als onderwerp (“Hun
spreken goed Nederlands”), ik weet niet zeker of dat in Holland is ontstaan, maar
het verspreidt zich nu van hieruit naar andere gebieden. Een ander voorbeeld: de
opmars van de w in plaats van de d in voornaamwoorden: “het boek wat ik lees” zal
de standaard worden, voorspel ik. Dat is een eeuwenlang proces: nu zijn bijna alle
d's al vervangen. De betrekkelijke voornaamwoorden die en dat lijken het laatste
bastion.’
Wat zijn volgens u de belangrijkste veranderingen in het Nederlands op dit
moment?
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‘Die liggen op het gebied van woordgebruik. Engelse leenwoorden (waar ik geen
bezwaar tegen heb), veel letterwoorden (wie weet nog waar VPRO voor staat?) en
brokstukken van woorden: info, expo. Vreemde samenstellingen, zoals bij nieuwe
producten: halvamel. Hier in de buurt noemde een kapper z'n zaak “hairotheek”. En
dan de turbotaal en de eigen taal van de jeugd: “onwijs”, of is het nu juist weer
“wijs”?’

● Tolerant
‘Tegenwoordig mag er meer. Men is gelukkig toleranter, ook op het gebied van
fonologische afwijkingen, bijvoorbeeld het ontstaan van tweeklanken in “een hele
grote neus” (“een heile groute nuis”). Jan Stroop, de dialectoloog uit Amsterdam,
zegt zelfs dat de standaardtaal aan het verdwijnen is en dat er steeds meer varianten
naast elkaar komen.’ Houdt u zich als taalgebruiker aan regels, ook als u een
verandering ziet aankomen?
‘Dat blijkt soms lastig. Ik heb bijvoorbeeld lang geprobeerd te zeggen: “een aantal
mensen heeft”. Maar de laatste tijd zeg ik “hebben”. Daar wil ik dan wel consequent
in zijn.
Ouderen gaan niet zo snel mee in taalveranderingen als jongeren en vallen juist
vaak weer terug op de taal van hun jeugd. Een Zeeuwse vriendin van mij, die jaren
in Amsterdam heeft gewerkt, zei laatst: “Ik ben wiste fietsen” (“wezen fietsen”). Ze
had het zelf niet in de gaten. Ik had dat van haar nog nooit gehoord.’
Klachten over taalverloedering komen vooral van ouderen. Houden ze te
krampachtig vast aan wat ze vroeger op school geleerd hebben?
‘Die mensen vergeten dat je vanuit taalkundig oogpunt nooit van verloedering
kunt spreken. Elke taalverandering en elke variant is gerechtvaardigd. Taalgebruik
kent twee principes: handel sociaal zo succesvol mogelijk en doe dat met zo weinig
mogelijk woorden.’
Bent u dan niet té tolerant? U hebt zelf toch ook uw taalnormen?
‘Als taalkundige accepteer ik wat ik als mens afkeur, dat is waar. Ook ik hanteer
het rode potlood. Maar als taalhistoricus weet ik dat ik “fouten” moet relativeren.
Taalverandering begint vaak met zogenaamde fouten.’
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Het Gotisch
Het Gotisch was de taal van de uit Scandinavië afkomstige Goten die in
de eerste eeuwen na Christus in Oost-Europa woonden. Toen de
Europese volkeren in de vierde eeuw op drift raakten, vestigden de Goten
zich rond de Pyreneeën en in Italië. Uiteindelijk gingen ze daar op in de
oorspronkelijke bevolking. Het Gotisch stierf uit.
Het Nederlands en het Gotisch hebben een gemeenschappelijke voorloper
in het Gemeengermaans. Wie zich in het oer-Nederlands wil verdiepen,
kan niet om het Gotisch heen. Er zijn slechts enkele Gotische
tekstfragmenten overgeleverd. Het belangrijkste bestaat uit driekwart van
het Nieuwe Testament, door bisschop Wulfila in de vierde eeuw vertaald
uit het Grieks. Daarvoor ontwikkelde hij een eigen schrift: hij wilde niet
de heidense runen van de Germanen gebruiken. Hieronder de Gotische
versie van Mattheüs 6:9-13 (het Onze Vader) in Latijnse transcriptie. De
‘Þ’ staat voor de ‘thorn’, een stemloze ‘th’:
9 Atta unsar Þu in himinam, weihnai namo Þein. 10 qimai Þiudinassus
Þeins, wairÞai wilja Þeins, swe in himina jah ana airÞai. 11 hlaif unsarana
Þana sinteinan gif uns himma daga. 12 jah af let uns Þatei skulans sijaima,
swaswe jah weis afletam Þaim skulam unsaraim. 13 jah ni briggais uns
in fraistubnjai, ak lausei uns af Þamma ubilin; unte Þeina ist Þiudangardi
jah mahts jah wulÞus in aiwins. amen.
(9 Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; 10 uw
Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de
aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood; 12 en vergeef ons onze
schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 13 en leid ons niet
in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.)
Gotisch mag dan uitgestorven zijn, van de Groningse hoogleraar en
Goten-gek W.J. Buma ging het verhaal dat hij het op congressen met
vakgenoten ook sprák. Van Bree gebruikte het alleen voor de grap
weleens. ‘Dan zei ik tegen mijn collega Camiel Hamans: Friu esÞ harduba
(het vriest hard). Dat was eigengemaakt Gotisch, want in de bijbel vriest
het natuurlijk niet.’

● Norm
‘Taaldocenten moeten zich bewust zijn van de betrekkelijkheid van de norm. Ik vind
het een doodzonde als de taal die kinderen van huis uit hebben meegekregen op
school wordt neergehaald. Dan krijg je wat Labov noemt “linguistic insecurity”.
Kinderen gaan zich onzeker voelen over hun taalgebruik, en niets is zo funest voor
je taalbeheersing als dat gevoel.’
‘In het Westlands zeggen ze bijvoorbeeld “Al is het morgen mooi weer, dan gaan
we naar het strand.” Dat betekent dan: “Als het morgen mooi weer is...” In het
Middelnederlands kom je die constructie al tegen, dus die heeft oude rechten. De
Westlandse kinderen moeten volgens mij leren dat je met “Al is...” in het Nederlands
iets heel anders uitdrukt dan in het Westlands, en níét dat het fout is wat ze zeggen.’
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‘Vorig jaar gaf de Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts hier een gastcollege.
Zij beklaagde zich erover dat de kinderen in Vlaanderen zo slecht uit hun woorden
komen in vergelijking met Nederlandse kinderen. Toen ben ik als het ware
ópgesprongen en heb ik gezegd: “Dat snap ik: als je voortdurend hoort dat je zo
slecht Nederlands spreekt, durf je op den duur niet meer.” Zo werkt dat.’
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Geschiedenis op straat
Doelenstraat
Riemer Reinsma
Het is bijna een natuurwet: waar een Doelenstraat is, zijn schutterijen geweest - en
in enkele gevallen zijn ze er nog steeds. De beroemdste Doelen is die van Rotterdam,
maar de naam van deze schouwburg is misleidend. Het ‘echte’ doelengebouw van
de Rotterdamse schutters stond een paar honderd meter oostelijker, bij de Doelstraat
en het Doelwater.
In 32 plaatsen in ons land komt de Doelenstraat voor. Maar niet overal: in de
provincies Groningen en Drenthe schittert hij door afwezigheid. Een doelen was (of
is) een schietbaan waar men oefende; later was het ook de benaming voor het
verenigingsgebouw. U leest het goed: ‘een doelen’. Dat men het meervoud op een
zeker moment als enkelvoud ging opvatten, lijkt gemakkelijk te verklaren: er stonden
diverse schietschijven (of andere objecten waarop geschoten moest worden), en
het is goed voorstelbaar dat de naam van de rij schietschijven overging op de
schietbaan als geheel, en op het bijbehorende gebouw. Waarna dit nieuwe woord
een stapelmeervoud kreeg: doelens.
Het is niet de enige grammaticale eigenaardigheid van doelen. In Nuenen bestaat
de straatnaam Den Doel. Het lidwoord herinnert ons eraan dat doel vroeger ook
mannelijk was. Op deze manier werd het woord ook nog gebruikt door de schrijver
P.C. Hooft. In zijn De Nederlandsche historiën beschrijft hij dat er in 1566 buiten
Haarlem een hagenpreek gehouden gaat worden. De vroedschap zit met deze
illegale bijeenkomst in haar maag en durft geen geweld te gebruiken zonder eerst
te hebben overlegd met de schutters. ‘Dies (= daarom) werd elke schuttery op
haaren doel ontbooden.’
Ook met de betekenis van het woord doel(en) werd gegoocheld. Het is nauwelijks
voorstelbaar dat het schuttersbedrijf niet tot obscene toespelingen zou hebben
geleid. En inderdaad: het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt een oude
uitdrukking de witte doele(n), waarmee ‘het bed’ wordt bedoeld. In de klucht De
Swarte Minnaers (± 1660) van J. van Breen zegt een man:
Meysje, wat benje een rechtschaepen Tas (= meid);
Ik wou dat ik met jou in de witte Doelen was.
Schutterijen zijn er al geweest vanaf het begin van de veertiende eeuw. Ze
ontstonden het eerst in de steden, waar ze het midden hielden tussen brandweer,
politie, garnizoen en gezelligheidsvereniging. De gezelligheid diende men vooral
met de befaamde jaarlijkse schuttersmaaltijden. Al naar gelang van het soort wapens
dat men hanteerde, waren er vijf soorten schutterijen te onderscheiden. De
handboogschutters hadden Sint-Joris als beschermheilige, de voetboogschutters
Sint-Sebastiaan. Toen de vuurwapens waren uitgevonden, kwamen er ook
kloveniersgilden; hun wapen was de klover, een soort geweer. De vijfde categorie
werd gevormd door schutterijen die stootwapens gebruikten, zoals zwaarden en
hellebaarden.
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De Doelen in Amsterdam (1536)
Foto: Historisch-topografische Atlas van het Gemeentearchief van Amsterdam

Geschoten werd er op schietschijven, maar - vooral beneden de Moerdijk - ook
op ‘schutsbomen’ of ‘wippen’. Dit waren hoge staken waarop houten vogels waren
gezet. Om onnaspeurbare redenen waren dat meestal papegaaien. In Noordwijk,
waar aan de Doelensteeg nog altijd een schietbaan ligt, schoot men ook weleens
op een zwaan.
In de achttiende eeuw raakten de schutterijen in verval, maar tussen 1815 en
1901 kwam er een nieuwe bloeiperiode. De schuttersclubs maakten nu deel uit van
de militaire organisatie in ons land. Na de Eerste Wereldoorlog werden veel oude
gilden opnieuw opgericht. Dit keer werden ze een kruising tussen sportvereniging
en gezelligheidsvereniging.
Een van de weinige doelens die van de Middeleeuwen tot nu onafgebroken in
gebruik zijn geweest, is de genoemde baan in Noordwijk. Volgens het
Straatnamenboek van Noordwijk van A.H. Meijer dateert de baan van 1420, al is er
door de jaren heen wel het een en ander aan veranderd. Het plaatselijke
schuttersgilde - dat met de voetboog schiet - is nog volop actief.
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Eurotaal
Harry Cohen - Brussel
Vorige maand besteedde Onze Taal ruim aandacht aan kunstmatige
talen: aan hulptalen (zoals het Esperanto) en aan fantasietalen uit
imaginaire werelden (zoals Orwells ‘Newspeak’).
Bij wijze van toegift hieronder nóg twee bijzondere, zij het totaal
verschillende kunsttalen: Europanto en Spokaans.
Het Europanto begon onder Europese ambtenaren als fantasietaal
(en vooral als grap), maar lijkt intussen trekken te krijgen van een
hulptaal. Zo ver zal het Spokaans het nooit schoppen - het is niet
waarschijnlijk dat er ooit méér sprekers zullen zijn dan die ene die
er nu is.
Op het hoofdkwartier van de Europese Unie in Brussel werken mensen uit vijftien
landen, die elk jaar duizenden documenten produceren. Ondanks de verschillen in
moedertaal kunnen zij elkaars geschriften lezen, want elk stuk van enig belang
wordt in alle werktalen van de Unie vertaald. Maar hoe zit het met de mondelinge
communicatie? Ambtenaren telefoneren met elkaar, vergaderen, maken een praatje
op de gang, ontmoeten elkaar in de cafetaria. In die situaties spreekt men met
anderstalige collega's gewoonlijk Frans of Engels, zoals in alle internationale
organisaties. Onderling spreken Nederlanders natuurlijk Nederlands, maar ook dan
heet de personeelswinkel economat, de wachtdienst permanence, de typekamer
pool, de bode huissier, de dienstreis missie en de euro-VUT volontariaat. Ook neig
je in zo'n veeltalig milieu meer tot het gebruik van vaktermen die internationaal
verstaan worden: reglement voor ‘verordening’, politiek voor ‘beleid’, NATO voor
NAVO.

● Talenjazz
Bij de Duitse ambtenaren is het niet anders. Bij een recent onderzoek naar dit
verschijnsel bleek bijvoorbeeld dat een stagiair(e) in Duitse EU-kringen Stagiaire
genoemd wordt, terwijl in Duitsland ‘Praktikant(in)’ de gebruikelijke aanduiding is.
Ook zeggen de Brusselse Duitsers Equipe of Team voor ‘Arbeitsgruppe’, Jury voor
‘Prüfungsausschuss’ (= examencommissie) en Scotch voor ‘Tesafilm’ (= doorzichtig
plakband).
Bij de Finnen en de Grieken en de andere kleintjes gaat het natuurlijk net zo. Een
lappendeken van mengtalen dus. Vertaler Diego Marani vond dat fascinerend toen
hij in 1985 zijn carrière in Brussel begon. Omdat hij zelf vijf talen beheerst, kon hij
de patronen gemakkelijk doorzien. Hij voegde er fluks nog wat eigen elementen
aan toe en fabriceerde zo een supermengtaal, die hij ‘Europanto’ noemde. Bij wijze
van grap ging hij verhaaltjes in die taal schrijven, eerst alleen voor vrienden, later
ook voor een personeelsblad. De nieuwigheid sloeg aan - hij kreeg zelfs brieven
van onbekenden in Europanto - en gaandeweg kreeg zijn idee een zekere cultstatus,
ook buiten het wereldje van de eurocraten. Sinds december 1996 heeft Marani een
column in het Brusselse weekblad Le Soir Illustré. Niet iedereen zal zijn humor
waarderen (geintjes over schoonmoeders en bustematen, zotte kookrecepten,
koddige toespelingen op Belgische toestanden), maar zijn stukjes onderscheiden
zich door dat nieuwe uitdrukkingsmiddel, de ‘talenjazz’, zoals hij het noemt.
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Forevisions pour el 1998
In 1998 Sadam zal resigne from president des Irak und sich lance in de
cosmetic industry mit eine nova brand van perfumes, l'Eau de Saddam,
de only eau van toilet aan base van tear gaz.
Happige Novo Jaaro!

● Alstuplease

Illustratie: Reid, Geleijnse en Van Tol

Hoe zit dat Europanto in elkaar? Het opvallendste kenmerk is de woordenschat.
De bijdragen voor Le Soir
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Illustré bevatten een kern van Franse woorden met daaromheen een krans van
Engels, Duits, Nederlands, Italiaans en Spaans. Uit elke taal schijnen zo veel mogelijk
de woorden gekozen te zijn die internationaal in gebruik zijn of althans door
anderstaligen begrepen kunnen worden (auto, cineaste, motor, politik, radio).
Samenstellingen blijken vaak elementen uit verschillende talen te bevatten (allesbody,
alstubitte, alstuplease, glacecream, sweetissimo, todag, velocyclo, vrouwette, yesvohl
- geen onbekend procédé in een stad waar In De Belle Vue een café en Vitess'ke
een dienstverleningsbedrijf is). Het Nederlands is vooral vertegenwoordigd door
korte woordjes die niet verbogen of vervoegd kunnen worden (aan, alles, altijd, dat,
de, deze, dus, een, elk, in, meer, naar, om, op, over, te, tegen, van), maar daarnaast
vinden we ook dingen, drinken, gaan, gezond, inbegrepen, jenever, kind, laten,
maken, nemen, rode, sommige, wereld, wit, zwart.
Tot zover de woordenschat. Hoe zit het met de grammatica? De zinnen zijn zo
simpel gehouden dat er weinig te vervoegen of te verbuigen valt. (De auteur zegt
zijn stijl aan taalcursussen en horoscopen te hebben ontleend.) Hier en daar een
buigings-e (nexte zommer), een enkele meervouds-s (die avioplanos), dat is het
zo'n beetje. De zinsbouw is meer Duits/Nederlands dan Frans, dus met de bijvoeglijke
naamwoorden vóór het zelfstandig naamwoord (uno robusto und massivo wall).
Ook over de spelling valt weinig te zeggen. De meeste woorden behouden de
schrijfwijze van de taal waar ze aan ontleend zijn, maar doorgaans zonder accenten
en trema's. Hier en daar wordt de spelling van Engelse en Franse woorden bij de
uitspraak aangepast. ‘Schoonmoeder’ is bijvoorbeeld belmer of belmere (Frans:
‘belle-mère’), ‘buurman’ wordt neibor (Engels: ‘neighbour’). Daarnaast treffen we
fantasiespellingen aan als phisycale. Nog minder valt er te berichten over de
uitspraak: Europanto is momenteel alleen voor schriftelijke communicatie bedoeld.

● Esperanto-ideaal
Ondanks deze primitieve onderbouwing zijn er nogal wat mensen die wel iets in
Europanto zien. De co•
Er zijn waarnemers die het uitbundige welkom voor het Europanto
zien als een uiting van het verlangen naar een gemeenschappelijke
taal voor de Europese Unie.
•
lumn in Le Soir Illustré is nog steeds populair en het blad overweegt zelfs de uitgave
van een boek en een gezelschapsspel in de nieuwe taal. De auteur is reeds enige
malen opgetreden voor de Franse televisie en geïnterviewd door de BBC. Een
Zwitserse krant bracht een uitvoerige rapportage en er heeft zich al een Canadese
student gemeld die Europanto tot onderwerp van zijn scriptie wil maken. Dit alles
bewijst natuurlijk niet dat het hier om meer dan een modeverschijnsel gaat, maar
er zijn waarnemers die dit uitbundige welkom zien als een uiting van het verlangen
naar een gemeenschappelijke taal voor de Europese Unie - naast de nationale
talen. Natuurlijk zou het Engels die functie kunnen vervullen, maar voor veel mensen
is dat onaanvaardbaar. Vandaar misschien dit enthousiasme voor een ‘neutraal’
intra-Europees communicatiemiddel, hoe primitief ook. Het oude Esperantoideaal
op Europese schaal?
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Komme de safety van your auto teste
What besogne: teine auto, 1 cineaste, meine boss, meine belmere, 1
marble croix, der dog van meine neibor, de radio van meine neibor, 1
velocycle, 1 grosso bouquet floreal, 1 wall.
Choise uno robusto und massivo wall und posizionne sich mit die auto
aan circa zwei kilometros van distanze. Meine boss und meine belmere
mit der dog y de radio van meine neibor und der bouquet floreal on die
auto charge. Allume der motor und de cineaste invite el guidone te nemen.
Because de una neue phisycale lex, qui only in Belgica valide esse, los
cineastos altijd tegen los walls tendent te go. Dus, wachte until uno grosso
blast entende, neme el velocycle, charge la marble croix sur el
portepaquets und go naar el wall te voir que happened.

● Spontaan groeien
Hoe dit ook zij, Diego Marani bewaart zijn kalmte. Tot voor kort bleef hij herhalen
dat het allemaal als grap bedoeld was. Alle verzoeken om inlichtingen werden
geduldig beantwoord, maar hij is nooit ingegaan op de suggestie dat de tijd voor
een woordenlijst en een grammatica nu toch wel gekomen was. Sterker nog, hij liet
weten dat de taal van zijn column alleen maar de Brusselse variant is van een
systeem dat er in elk taalgebied anders uit kan zien.
Eind vorig jaar verscheen voor het eerst een principiële beschouwing van zijn
hand. Marani legt uit dat het Europanto van Le Soir Illustré geen taal is, maar
hoogstens de aanzet tot het intra-Europese communicatiemedium dat sommige
idealisten voor ogen staat. Zo'n taal zal noodgedwongen stoelen op het Engels,
maar dan een geïnternationaliseerd Engels dat is losgekomen van zijn
Brits-Amerikaanse wortels en geen bedreiging voor de landstalen vormt. Deze basis
wordt verrijkt met elementen uit andere ‘grote’ talen, in het bijzonder de woorden
met internationale gelding. Een dergelijke taal, vervolgt Marani, kun je niet ‘maken’.
Hij moet spontaan groeien, waarschijnlijk als synthese van probeersels die
aanvankelijk per plaats en per situatie verschillen. Daarom kan er op dit ogenblik
nog geen sprake zijn van een beschrijving of een grammatica. Je kunt geen foto
nemen van een plant voordat het zaad is opgekomen.

Notiz aan des lectores
Si no comprende este articolo, no panic: este perfectly normal. Er ist écrit
in der erste overeuropese tongue: the Europanto. Europanto ist 42%
English, 38% French, 15% le rest van de UE tonguen und 5% mixed
fantasia mots out from Latin, unlikely-old-Greek et mucho rude Italian
jurones. Basta. Tanke very mucho!
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Marc van Oostendorp
Wat en hoe in het Spokaans
De taal en cultuur van een zelfbedacht land
Toen hij twaalf jaar oud was, bedacht Rolandt Tweehuysen het land
Spokanië en de taal die in dat land gesproken wordt, het Spokaans.
Dat niemand anders de taal in de tussenliggende periode geleerd
heeft, belet hem niet nog steeds dagelijks met grote precisie en
ijzeren consequentie te werken aan zijn jeugddroom. Een gesprek
met 's werelds grootste spokanist over een kunstwerk ter grootte
van een complete taal en een bijbehorende cultuur.
Zelfs de enige Nederlander die serieus geprobeerd heeft Spokaans te leren, moet
toegeven dat zijn spreek- en luistervaardigheid na tientallen jaren van studie onder
de maat zijn. ‘Toen ik onlangs een uitvoering bijwoonde van Spokaanse liederen,
kon ik deze maar met moeite verstaan’, bekent Rolandt Tweehuysen.
Die problemen zijn opmerkelijk: Tweehuysen schreef niet alleen zelf de
voorgedragen liedteksten, maar bedacht ook de taal Spokaans en het land waar
die taal gesproken wordt, Spokanië. Toch zijn Tweehuysens problemen ook wel
weer te begrijpen. ‘Ik heb geen mogelijkheid om mijn taalvaardigheid te oefenen’,
legt hij uit. ‘Ik kan nooit een gesprek voeren met een moedertaalspreker. Ik zou
weleens iemand willen horen die Spokaans spreekt zonder mijn Nederlandse accent.
Soms droom ik in het Spokaans, en dan praat ik met zo iemand. Maar als ik wakker
ben, kom ik nooit een Spokaniër tegen.’

● Isolationistisch
De moeilijkheid wordt nog vergroot doordat hij de taal in de loop der tijden zoals hij
zelf zegt ‘zo interessant mogelijk’ gemaakt heeft: negen delen en ruim vijftienhonderd
bladzijden beslaat de grammatica die hij schreef, en ze is nog altijd niet compleet.
Dat geldt ook voor Tweehuysens elektronische Spokaans-Nederlandse en
Nederlands-Spokaanse vertaalwoordenboek: hoewel dat al ruim vijfentwintigduizend
trefwoorden bevat, ontdekt Tweehuysen nog bijna dagelijks lacunes.

Rolandt Tweehuysen: ‘Ik zou weleens iemand willen horen die Spokaans spreekt zonder
mijn Nederlandse accent.’
Foto: Joost den Haan

Ook de cultuur van het land, dat ruim twee keer zo groot is als Nederland en
ongeveer zeven miljoen inwoners telt, heeft Tweehuysen nauwkeurig vastgelegd.
Hoewel er een grote katholieke minderheid is, hangen de meeste inwoners nog de
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traditionele Ergynne-godsdienst aan. In deze godsdienst heerst een taboe op
competitie: dat is een belangrijke reden waarom Spokanië zelden of nooit
vertegenwoordigd is op de Olympische Spelen, en ook niet bij de aanstaande
wereldkampioenschappen voetbal. De regering van de eilandengroep in de
Atlantische Oceaan voert bovendien sinds jaar en dag een isolationistische politiek,
en ook de economie van het land is zo onafhankelijk mogelijk van het buitenland.

● Geofictie
Zijn er ooit mensen zó ver gegaan met het maken van een fantasietaal? Tweehuysen:
‘Ik ken ze in ieder geval niet, ook niet uit de geschiedenis. Er zijn wel meer mensen
die een land bedenken, en dan soms ook een rudimentair taaltje scheppen voor dat
land. Begin jaren tachtig was er een kleine golf van belangstelling. Toen is er ook
een Vereniging voor Geofictie opgericht, door mensen die landen bedenken. Maar
die mensen zijn toch met andere dingen bezig dan ik. Meestal maken ze een utopie
van hun fantasieland - een utopie waarvan ze zelf bovendien koning zijn. Spokanië
is helemaal geen utopie. Het is een echt land, met zijn eigen problemen en nadelen.
Ik speel ook geen belangrijke rol in het openbare leven van dat land. Ik kom er af
en toe als toerist en onderzoeker, en ik heb een pied-à-terre in een mooi dorp, niet
al te ver van de hoofdstad Hirdo. Meer niet.
Een paar jaar geleden gaf ik een lezing voor de leden van Geofictie. Ze wilden
dat het zou gaan over een bizarre fantasietaal, en dat is het Spokaans natuurlijk
niet. Ik zie het als een echte, volwaardige taal. Ik heb dat toen opgelost door te
zeggen dat ik sprak namens een Spokaniër die ook een land en een taal bedacht
had. De taal had allerlei bizarre kenmerken. Zo kon je het mannelijk bezittelijk
voornaamwoord maken door een n achter het vrouwelijk persoonlijk voornaamwoord
te zetten; van zij maakte je zijn. Ik had veel kritiek op het werk van die Spokaniër,
want het woord hijn kon je helemaal niet maken, en wijn betekende weer iets anders.
De grammatica van de taal zat naar mijn mening veel te onlogisch in elkaar.
Bovendien was de naam van het land waar die taal gesproken zou worden erg voor
de hand liggend: het fantasieland van die Spokaniër was helemaal plat en lag onder
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de zeespiegel en heette daarom Nederland. Te flauw voor woorden vond ik dat.’

In 1982 verscheen er bij uitgeverij Ploegsma in Amsterdam een gedetailleerde reisgids over
Spokanië, ‘vervaardigd in opdracht van de Spokanische Toeristenvereniging te Hirdo’.

● Rode pen
Tweehuysen is behalve spokanist ook taalkundige aan de Universiteit van
Amsterdam. Het komt niet vaak voor dat andere taalkundigen serieus over het
Spokaans nadenken. ‘De meesten vinden het waarschijnlijk te frivool. Maar volgens
mij zou er wel degelijk goed onderzoek naar gedaan kunnen worden. Ik gebruik die
taal, ik denk erin, ik droom erin. Dat fenomeen zou bijvoorbeeld door
psycholinguïsten, taalkundigen die geïnteresseerd zijn in de manier waarop taal in
de menselijke hersenen opgeslagen is, bestudeerd kunnen worden.’
Ook als hij over zijn eigen werk praat, zegt hij liever dat hij de taal onderzoekt dan
dat hij hem bedenkt of maakt. ‘Het meeste heb ik bedacht toen ik een kind was, en
zeker sinds het begin van de jaren tachtig is er nauwelijks nog iets aan de
grammatica van de taal veranderd. Ik heb haar sinds die tijd alleen steeds
uitgebreider en beter beschreven en gedocumenteerd.’ Die documentatie is nu dan
ook indrukwekkend. Zelfs het eerste schriftje dat Tweehuysen als twaalfjarige jongen
volschreef over het Spokaans, heeft hij nog. Hij had het opgezet als een leerboek,
met lesjes, vertaaloefeningen en grammaticaopdrachten. Met een rode pen schreef
hij zelf ‘goed zo’ en ‘onvolledig!’ bij de opgaven.
Tweehuysen is altijd trouw gebleven aan de eerste opzet. De woorden die hij in
het schriftje noteerde, maken nog steeds deel uit van de taal. Hij heeft het systeem
alleen steeds verder uitgewerkt. Hij gaat daarbij heel nauwkeurig te werk en probeert
inconsequenties te vermijden. Als hij in zijn woordenboek een passage uit een roman
citeert om het gebruik van een woord te illustreren, beschrijft hij in zijn overzicht van
de literatuur wie de auteur van de roman was en op welke pagina het desbetreffende
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citaat voorkomt. ‘Dat doe ik voor het geval dat ikzelf of een ander nog eens de
behoefte mocht voelen om die gehéle roman te gaan schrijven’, verduidelijkt
Tweehuysen.
Goedemorgen

Fes gurt

fes guurt

Goedendag

Fes tof

fes toof

Goedenavond

Fes luppor

fes lúpoor

Goeden middag

Fes fittas

fes fítaas

Tot ziens

Carynn, hato

karíen, hato

Ja, nee

Siy, noft

sih, nooft

Dank u wel

Missjeffô, miss

míseffoh, míes

Alstublieft

Kusami (bij geven)

kusami

Fara quiste (bij vragen)

fara koewieste

Hoeveel kost

Kol mikar melde

ko mikaar mei

Goedkoop, duur

Nerikar, mikar

nerikaar, mikaar

U belazert de boel

Gÿrs idequppe ef šôts

geiers idekóepe ef šots

Waar, daar

Ÿr, kusama

eier, kusama

Ik begrijp het niet

Gress nert unere

ges nert unerre

Koud, warm

Martel, scrâl

maartel, skral

Geld, fooi

Smurf, hastram

smuurf, haastraam

Ingang, uitgang

Fesfiy, mipfiy

fesfih, miepfih

Toilet, lift

Zip, pjaqurt

ziep, pjakoert

Boot, schip; vliegtuig

Karẻ, plano

karee, plano

Tram

Trem (lokaal)

trem

Trip (interlokaal)

triep

Paard-en-wagen, bus

Blofnolac, gerlas

bloofnolaak, gerlaas

U moet niet zo zeuren

Nert wempe-gôrse lo kâ

nert wempe gorse lo kah

IN HET RESTAURANT

FES EF LURFEL

fes ef luurfel

Spreekt u Engels, Duits

Aftel gÿrs chaquinde
enelant, mârkalant

aaftel geiers sjakoewiende
enne-laant, markalaant

Honger + dorst (samen)

Verstôlẻ

verstollee

● Nooit weg
Zestien jaar geleden verscheen bij de Nederlandse uitgever Ploegsma Tweehuysens
boek Uit in Spokanië - nooit weg, volgens het omslag een ‘literair reisverslag’. Hoewel
de aandacht van de Nederlandse radio en televisie voor dit unieke eenmansproject
sindsdien nooit helemaal verdwenen
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Deel woordenlijst Algemeen Beschaafd Spokanisch (‘ofwel het Westspokanisch
ofwel het Spokaans’) uit de reisgids Uit in Spokanië - nooit weg.
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is, heeft Tweehuysen zelf sinds die tijd niet meer in het Nederlands over land en
taal gepubliceerd. Het werk aan zijn proefschrift (over de lijdende vorm in het Zweeds)
ging voor.
Binnenkort moet hier echter verandering in komen: het is de bedoeling dat er rond
het jaar 2000 een uitgebreide promotiecampagne voor Spokanië en het Spokaans
op gang komt. Tweehuysen: ‘Met een uitgever heb ik contact over een reisgids in
een bekende reeks. Het is de bedoeling dat er daarnaast een
populair-wetenschappelijk boek komt over de taal. De zangeres Mania Kats heeft
Spokaanse liederen op haar repertoire staan en vermeldt zelfs op haar curriculum
vitae dat ze zich bezighoudt met traditionele Spokaanse muziek. Een paar jaar
geleden is er aan de kunstacademie in Den Haag iemand afgestudeerd op een
documentaire over Spokanië. En wie weet verschijnt er ook nog een keer een boek
over het Spokaans in het Engels.’

● Spocanair
Tegen die tijd heeft de Spokaanse overheid misschien een eigen weblocatie, zodat
ook de gebruikers van Internet hun nieuwsgierigheid naar het land en de taal kunnen
bevredigen. Nu al heeft Tweehuysen een grote hoeveelheid gedetailleerde
wegenkaarten van de eilandengroep en bovendien een elektronische kaarten-

Uit de reisgids Uit in Spokanië - nooit weg.

bak vol feiten en weetjes over de literatuur, de economie, het culturele leven en
de spoorwegen. Van elk dorp in Spokanië weet hij de naam en het inwonertal; van
elke vuurtoren aan de kust noteerde hij de lichtcode. ‘Voordat ik dat allemaal
openbaar ga maken, wil ik wel eerst laten uitzoeken hoe een en ander
auteursrechtelijk in elkaar zit. Dat is nog een hele puzzel: hoe regel je de
auteursrechten op een heel land en een hele cultuur?’
Juridisch valt er nog wel meer uit te zoeken; bijvoorbeeld hoe het zit met de
erkenning van Spokanië door de Nederlandse overheid. ‘Jaren geleden gaf ik een
lezing in een bomvol literair café in Rotterdam. Ik vertelde onder andere dat de
luchtvaartmaatschappij Spocanair enkele malen per week op Schiphol vliegt. Na
afloop kwam er een man naar me toe die vroeg of Spokanië en Nederland wel een
luchtvaartverdrag hadden afgesloten. Als dat niet zo was, waren al die vluchten
illegaal. Die man bleek een topambtenaar te zijn bij de Rijksluchtvaartdienst. Hij
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heeft er werk van gemaakt. Een paar maanden later had hij de zaak rond, en kon
het contract door de betrokken ministers ondertekend worden. Een vriend van me
speelde de minister van Spokanië, en Neelie Smit-Kroes was hier in Nederland
minister van Verkeer en Waterstaat. Zij ondertekenden tijdens een plechtig
ceremonieel het verdrag in drie talen: Nederlands, Spokaans en Engels.
Ook los van dit alles ontkomt Spokanië net als andere landen niet aan
mondialisering. Is het nog wel nodig om Spokaans te leren? ‘Wat de jonge mensen
betreft niet meer’, zegt Tweehuysen. ‘De jeugd in Spokanië spreekt tegenwoordig
uitstekend Engels, net als overal ter wereld. Er komen ook veel leenwoorden uit het
Engels. Alleen de spelling wordt aangepast. Het woord voor computer is bijvoorbeeld
cômputer.’ Het Spokaans is daarmee als een zandkasteel bij opkomende vloed als er geen actie wordt ondernomen, is het over honderd jaar een dode taal. In ieder
geval heeft Rolandt Tweehuysen het dan voor het nageslacht vastgelegd.

Klemtoonverschuiving in het Spokaans
Het Spokaans kent niet alleen veel regels, maar ook veel uitzonderingen
op regels. Die uitzonderingen zijn soms alleen maar te begrijpen voor wie
de honderden jaren oude geschiedenis van de taal kent. Er zijn in het
moderne Spokaans bijvoorbeeld eigenlijk geen woorden die eindigen op
een beklemtoonde klinker, maar werkwoorden in de voltooide tijd eindigen
juist weer wel op zo'n beklemtoonde klinker. Dat kunnen we afleiden uit
de volgende voorbeelden:
ef efantys orefánte (de kinderen zwemmen)
ef efantys orefantá (de kinderen hebben gezwommen)
Die klemtoonverschuiving kunnen we alleen begrijpen als we weten dat
werkwoorden in het Oudspokaans nog wel op een medeklinker eindigden.
‘De kinderen zwemmen’ klonk toen waarschijnlijk ongeveer als ef efantys
orefántel en ‘de kinderen hebben gezwommen’ als ef efantys orefantéll.
Die l aan het eind van het werkwoord is in de loop van de tijd afgesleten,
net als de n aan het eind van werkwoorden als lopen in het Nederlands.
Maar hoewel de medeklinker verdween, bleef de klemtoon staan. Een
extra aanwijzing hiervoor is dat we dezelfde klemtoonverandering ook
soms in een andere constructie zien bij zelfstandige naamwoorden - en
daar is de eindmedeklinker niet weggesleten.
Het woord efantys in dit voorbeeld is overigens een leenwoord,
vermoedelijk uit het Frans (enfants). Het oude Spokaans had geen
sekseneutrale woorden voor personen. Er bestond dus wel een woord
voor ‘jongen’ en een woord voor ‘meisje’, maar er bestond geen woord
voor ‘kind’. Sekseneutrale persoonsaanduidingen zijn daarom in het
Spokaans vaak leenwoorden uit Europese talen.
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Battus
Met taal kun je ook iets heel anders doen dan communiceren. Je
kunt er bijvoorbeeld mee spelen. De grootmeester in dit genre is
Battus, met zijn Opperlandse taal- en letterkunde. Voor Onze Taal
zal hij maandelijks uitleggen hoe hij zijn studenten voor de gek houdt.
In deze eerste aflevering: ‘Translation Anagrammatique’.

Translation anagrammatique
Ik hou ervan mijn studenten voor de gek te houden.
Zo zei ik op woensdag van week 14 in het Grand Palais te Parijs tegen mijn
tweedejaars Nederlands: ‘Ik zal jullie een geheim vertellen. Woordjes leren gaat
veel sneller als je dat geheim kent. Als je een Frans woord wilt vertalen naar het
Nederlands, dan hoef je niet anders te doen dan deze regel (règle) te volgen: zet
de letters (lettres) van dat woord in een andere order (ordre). Wie in de zon ligt,
wordt bruni; dat noemen wij: bruin. Een artiste triste is in Nederland een triest artiest.
De gloire van de memoire is de histoire; wij zeggen: de glorie van de memorie is de
historie.
Honderden Nederlandse woorden worden Frans door een e die tegen het eind
staat helemaal aan het eind te zetten: luguber en macaber, meander en oleander,
peter en meter, semester en minister, simpel en tempel, hiel en asiel, priem en
regiem, systeem en suffeet.
Genoeg gepraat (tapager). Ik zie dat jullie me niet geheel geloven. Ik ga het dus
bewijzen. Dat bewijs gaat per inductie. Ik blijf steeds nieuwe voorbeelden noemen
tot jullie roepen: ‘Stop! Wij geloven het.’ Dan kunnen we daarna de gevolgen van
de bewezen stelling bekijken, dus de deductie.
Even een rap exempel: demi-monde = meidendom. Ik redde me: je me demerde.
Verpiert = perverti. Mangele = mélange. Languette = lange teut. Détempre =
temperde. Espiègle = spiegele. Mendiant = tiendman (die om zijn tiend komt
bedelen). Je mène = je neme.
Wat als een Frans woord meer dan één betekenis heeft? Dan vinden we ook twee
anagrammen als vertalingen. Het Franse tarte wordt gebruikt voor ‘mep’, dan is de
vertaling ‘tater’, en voor ‘rot-’, als in film de tarte, krijg je ‘rattefilm’.
De onbepaalde wijs ‘vereren’ correspondeert met de Franse infinitief vénérer.
Maar hoe moet het dan met de werkwoordstijd ‘ik vereer’? Dan is de n toch weg die
in vénérer blijft staan? Nu schiet een ander Frans werkwoord te hulp: revère heeft
dezelfde letters en betekenis als ‘vereer’.
Hoe moet het met samengestelde woorden? Dat worden twee Franse woorden.
Règle d'asile = d'asielregel. Buitstaten wordt états butin. De vestige tangible, in
omkoopschandalen een ignoble beloning, wordt een stevige betaling, waarbij de
woorden zelfs omgedraaid zijn.
Als het niet lijkt te kloppen, is er wat aan de hand. Zo is het Franse fête, vier
letters, geen anagram van het Hollandse feest, vijf letters. Maar een feest is ook
veel groter dan een fête, eigenlijk is feest fêtes. Zo noemen jullie een mier of mug
een bête, terwijl een Hollands beest veel groter moet zijn: beest = bêtes.
Er zijn gevallen die ook mij niet duidelijk zijn. Waarom heet jullie altitude bij ons
latitude? Waarom is jullie organisme ons orangisme? Soms dreigt zelfs ravage
(gevaar). Is een peintre pienter, een pleiter een reptiel, beleid debiel? Het is wel
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juist dat intensif niet-Fins is en dat een match een kwestie van macht is, onmacht
een manchot kenmerkt en méchant machten, maar vertalingen zijn dit niet te noemen.
Nu het principe aanvaard is, kunnen we nieuwe inzichten verkrijgen. Immers, het
feit dat brise, fibre en filtre de vertalingen zijn van bries, fiber en filter hadden we
ook uit het woordenboek kunnen halen. Maar dat Périgord en Dordogne zo heten
vanwege Porridge en Ondergod, dat is even verrassend als het kerkhof van Vader
Eischaal, het enigma van een gamine en de lach-traan van een charlatan. Dat een
Parisien met aspirine een Piranesi wordt, wisten jullie ook niet.
Op Parijse straathoeken vind je dikwijls een trap naar beneden. Daar hangt vaak
een klein bordje bij met het merkwaardige woord RATP. Onuitspreekbaar en in geen
woordenboek te vinden. Wat is een ratp? Het anagram naar het Nederlands geeft
de oplossing: trap! Of neem de paddestoel die in het Nederlands vaak kantarel heet.
Jullie noemen het een chanterelle. Maar wat jullie niet wisten, is dat de naam van
die paddestoel die in een bos een groot stuk grond voor zichzelf claimt, zo luidt
omdat het een anagram is van ‘alleenrecht’.
Jullie geloven mij niet meer. Prachtig. Maar het blijft waar dat een serpent strepen
heeft, dat Cléopatre een pectorale ziekte had en Lamartine's ziekte terminaal was,
dat een poète melopée sterk is in meelope en opete, dat Carnot contra Cantor was,
dat men doornat odorant is, en dat een pistache even onzinnig is als een pastiche.’
Als twee talen werkelijk door een anagrammatische of anderszins simpele operatie
in elkaar te vertalen zijn, dan zijn het óf dialecten óf andersgespelde varianten. De
honderd systematische anagrammen als victoire, quadruple en amiable wijzen bijna
altijd op een lening van de ene taal bij de andere. Alleen bij afkortingen als Onu,
Otan en Sida (Uno, Nato en Aids) is een andere syntaxis oorzaak van het anagram.
Battus is hoogleraar Nederlandse Taalen Letterkunde aan de Sorbonne
(Paris IV).
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Taalergernissen
Naast in plaats van behalve?
P.A.W. van Cleef-Joachimsthal - Amsterdam
Regelmatig komen in de pers zinnen voor die beginnen met het voorzetsel naast,
dat dan de betekenis heeft van het voorheen gebruikelijke behalve. Dubieus, maar
in de praktijk niet leidend tot een misverstand, is de vervanging van behalve door
naast in zinnen als: ‘Naast waspoeder produceert Unilever levensmiddelen.’ Hoewel
het kennelijk de bedoeling van de schrijver is waspoeder te voegen bij
levensmiddelen, samen dan het lijdend voorwerp vormend, staat er strikt genomen
dat waspoeder, evenals Unilever, levensmiddelen produceert.
Nog bedenkelijker zijn zinsvormingen waarin hetgeen onmiddellijk volgt op naast
een bepalend zinsdeel is. Ik geef een beperkte selectie hiervan:

Naast de autonome groei staat Unilever bekend als een concern dat...
(NRC Handelsblad)
Naast de (...) milieu-aansprakelijkheid wordt aandacht besteed aan...
(Ned. Juristenblad)
Naast de guerrillastrijders lijkt men het vooral gemunt te hebben op hen
die nieuws over (...) wreedheden naar buiten brengen.
(Ned. Juristenblad)
Naast de standaarduitrusting zijn alle auto's voorzien van een NL-sticker.
(advertentie in Account)
Naast internationale verdragen (...) steunt de AWGB op het in art. 1...
(Ned. Juristenblad)
Zou men deze zinnen laten beginnen met behalve, dan zou daarop zonder bezwaar
het passende voorzetsel kunnen volgen (respectievelijk: om, aan, op, van en op).
Er ontstaan zo taalkundig juiste zinnen, hoewel niet noodzakelijk fraaie.

● Taalgrappen in boektitels
M. Braaksma - Amsterdam
Ik erger mij aan titels van sommige boeken over taal(verzorging). Neem nu
Renkema's Schrijfwijzer, een serieus en inmiddels beroemd handboek voor duidelijk
taalgebruik. Maar niet met een serieuze titel. Ik ben al niet erg gecharmeerd van
wijzer in deze samenstelling, waarschijnlijk gebruikt naar analogie van woorden als
richtingaanwijzer. Maar waar het mij vooral om gaat, is de erin vervatte joligheid:
schrijf wijzer. Ik vínd dit taalspel toch van een oubolligheid! Renkema heeft met zijn
‘wijzer’ een ware trend gezet. Er is inmiddels een Stijlwijzer, een Vergaderwijzer,
een Notuleerwijzer, een Redactiewijzer, een Leestekenwijzer en er zijn er nóg veel
meer.
Renkema past het procédé vaker toe. Hij schreef een ander serieus boek, een
inleiding in de tekstwetenschap, met als titel Tekst en uitleg. Maar er zijn meer
taalgrappenmakers. In de rubriek ‘InZicht’ van Onze Taal - ja, ja, Onze Taal kan het
ook - zag ik nog enkele andere van dit soort titels: Klinkklare taal, Grammatica goed
geregeld en, als klap op de vuurpijl: Spreken is zilver, schrijven is goud. Waarom
toch dit soort flauwe titels voor overigens serieus bedoelde boeken?
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Ik zou de schrijvers en uitgevers van taalboeken willen aanraden welk publiek
dan ook serieus te nemen. Kies een zakelijke titel voor een zakelijk boek en laat,
als u de verleiding van een blikvanger niet kunt weerstaan, taalgrappen achterwege.

■ Akoestisch
Ir. L.Th. B. Hertog - 's-Gravenwezel, België
Taal- en woordgebruik zijn zoals bekend niet altijd onderworpen aan logica. Een
voorbeeld van zo'n gebrek aan logica is het gebruik van het bijvoeglijk naamwoord
akoestisch. Zo wordt in de pianobranche een gewone snarenpiano een ‘akoestische
piano’ genoemd, eigenlijk dus ‘een piano die men kan horen, die geluid geeft’. Maar
dat deze betekenis hier niet bedoeld is, blijkt wel uit de benaming voor zijn
tegenhanger: ‘digitale piano’ of ‘elektronische piano’. Dat is een piano die geen
snaren heeft, maar die toch óók gehoord kan worden en geluid geeft, en dus ook
tot de akoestische instrumenten behoort.
Het is een vreemd onderscheid, dat tussen ‘akoestisch’ en ‘elektronisch’, want
álle soorten van piano's, violen, klarinetten, gitaren, enzovoort zijn akoestische
instrumenten, zoals er ook medische instrumenten en optische instrumenten zijn.
De allervreemdste combinatie is wel ‘akoestische muziek’ - alsof er muziek zou
bestaan die níét te horen is. Een alternatief zou zijn om mechanische instrumenten
(zoals de snarenpiano) tegenover digitale of elektronische instrumenten (of muziek)
te plaatsen.
De grote woordenboeken hebben de stupide betekenis van akoestisch inmiddels
overgenomen: allemaal geven ze als een van de betekenissen van akoestisch ‘niet
elektronisch’. Het zou mooi zijn als neerlandici ervoor konden zorgen dat er voor
bepaalde zaken handelbare en correcte termen komen, maar zo werkt het niet in
de praktijk - helaas, zij hieraan toegevoegd.

■ Uitspraak van omroepmedewerkers
Willem Van de Velde - Knokke
Als linguïst, en speciaal als foneticus, vraag ik me iedere dag opnieuw af welke
criteria de Nederlandse omroepen hanteren bij de werving van nieuwslezers,
discussieleiders en andere personen van wie zou mogen worden verwacht dat ze
onze taal met respect behandelen. Hier in Vlaanderen, waar we ons wel degelijk
bewust zijn van het feit dat onze omgangstaal dialectisch gekleurd is, worden strenge
examens opgelegd aan allen die het Nederlands bij de openbare omroep gebruiken.
Ik heb zeer vaak de indruk dat in Nederland, dat voor ons jarenlang hét voorbeeld
en dé richtlijn is geweest, de huidige generatie uit de Randstad in de overtuiging
leeft dat haar uitspraak geen enkele bijschaving meer behoeft. Het uitspreken van
de ij als ai geldt nog steeds als platte taal en is een van de belangrijke punten waarop
in Vlaanderen al in het eerste leerjaar op de lagere school gewezen wordt. Moeten
omroepers in Nederland geen strenge uitspraaktest ondergaan? Ook het herleiden
van drielettergrepige woorden tot tweelettergrepige, zoals plietsie of Liebnon, zijn
verschijnselen die bij ons eenvoudig tot de onmogelijkheden behoren. Terwijl de
Vlaamse nieuwslezeres Martine Tanghe in Nederland met een zeer bijzondere prijs
voor
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haar keurige taal wordt beloond, lijkt het erop dat er in Nederland helemaal niets
ondernomen wordt om degelijke en vooral duidelijke spreektaal aan te moedigen.

■ Moderne straatnamen
M. Vader - Leiderdorp
Met straatnamen is het tegenwoordig moeilijk. In de Sophiastraat is een kind door
een fietser aangereden; op de rondweg reed een auto tegen een boom; ik woon
aan de Meeuwenlaan. Maar hoe nu met straten zonder straat, weg of iets dergelijks
erachter, zoals Zuiderkruis, Akelei, Griffioen? Is op of aan of in Waterman een kind
aangereden? Is op of in Fresia een auto tegen een boom geknald? Woont u in of
op of aan Theebus, Ganzerik? Je kunt ook alleen maar zeggen ‘ik woon Torenvalk
2’. Om maar niet te spreken van al die erven. Woon je erin, eraan, erop? Ik word er
niet goed van.

■ Eindejaar
V. Laureys - Aalst
Ik erger me geregeld aan de samenstellingen met eindejaar die in Vlaanderen in
kranten en televisie- en radioprogramma's gebruikt worden. Woorden als
eindejaarsviering, eindejaarsdagen, enzovoort worden voortdurend op ons losgelaten
en ons zo stiekem ingelepeld alsof ze goed Nederlands zijn. Zelfs taalbewust geachte
Vlamingen - zoals de wellicht ook boven de Moerdijk bekende Jos Ghyssen schromen er niet voor het tv-publiek een leuk ‘eindejaar’ te wensen. Zalf op de aldus
veroorzaakte taalwonden vormen positieve uitzonderingen, zoals Lynn Wesenbeek,
omroepster bij VTM, die haar kijkers ‘een prettig jaareinde’ toewenst.
De zondaars negeren klakkeloos de regels van de grammatica en nemen
kritiekloos een gebruik over dat naar mijn ervaring voortvloeit uit een verkeerde
vertaling die ooit in het Belgisch Staatsblad is verschenen en die als
‘eindejaarstoelage’ voorkwam in de gewraakte tekst. Prompt is die taalkundige draak
nadien in onze taal geslopen, en we zijn er na zowat twintig jaar nog niet van verlost.
Ooit heb ik iemand die me ‘een goed eindejaar’ toewenste, bedankt met ‘een leuk
eindeweek’, waarop ik heel argwanend werd aangestaard.

■ Zich irriteren
Boudewijn Waijers - Tilburg
De laatste tijd erger ik mij in toenemende mate aan het gebruik van het werkwoord
irriteren in de betekenis ‘ergeren’. In sommige gevallen levert dit geen enkel probleem
op (bijvoorbeeld het ergert mij - het irriteert mij). Vaak echter hoor ik hoe zich ergeren
vervangen wordt door zich irriteren.
Een andere fout die mij opviel, is het onovergankelijk gebruik van irriteren. Naar
aanleiding van een voetbalwedstrijd tussen België en Nederland sprak Arthur Numan
(Nederland) over Luc Nilis (België) in Studio Sport: ‘Als je dan heel weinig ballen
krijgt, dan ga je een beetje lopen irriteren, dan loopt ie meer tegen zichzelf te
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voetballen’ (merk op dat hij naliet het tweede je te verdubbelen). Later in die
uitzending zei Luc Nilis overigens: ‘Ik heb me wel een paar keer geërgerd. Als je
het dan al moeilijk hebt, dan irriteert mij dat, en dan komt die gele kaart.’ Er zijn dus
nog mensen die weten hoe het wél moet.

■ Veranderend(e) woordgeslacht
C.H. Kamp - Haren (Gr.)
De laatste tijd kom ik in de pers vaak woordgroepen tegen als een Amerikaanse
bedrijf of dergelijke terrorisme. Soms lijkt er sprake te zijn van een zetfout,
bijvoorbeeld in elke land (de Volkskrant), maar gezien het indrukwekkende aantal
voorbeelden, ook in andere ‘kwaliteitskranten’, heb ik niet de indruk dat het hier
alleen maar om toevallige missers gaat.
Waarschijnlijk heeft dit verschijnsel veel te maken met het veranderen van het
woordgeslacht van sommige zelfstandige naamwoorden. Toen ik in NRC Handelsblad
een duidelijke equivalent las, kon ik dat althans niet los zien van het regelmatig
voorkomende de equivalent.
Arme buitenlander die onze taal wil leren en denkt dat een goed voorbeeld goed
doet volgen.

■ Verschrikkelijk leuk?
J.P. Menting - Haren (Gr.)
‘Redelijk slecht’, ‘behoorlijk onbekend’, zo kun je vaak lezen. Zo ook zinnen als: ‘Hij
is jong gestorven dankzij het liederlijke leven dat hij heeft geleid’. Deze manieren
van zeggen doen de wat gevoelige taalgebruiker vreemd aan, omdat de positieve
betekenis van de gecursiveerde woorden niet goed te rijmen is met het negatieve
van de woorden die volgen. Moeten we ons daar druk over maken? Och... niemand
bekreunt zich meer om ontzettend goed, waar het tegenovergestelde speelt. Eigenlijk
zijn dergelijke ontwikkelingen verschrikkelijk leuk. Toch?

■ Splitsing
Dr. F.W. Vreeling - neuroloog, Maastricht
In toenemende mate ziet men de invloed van Engels/Amerikaans in onze gesproken
en geschreven taal. Niet alleen worden steeds meer Nederlandse woorden door
Engelse vervangen, ook de Anglo-Amerikaanse gewoonte om lange, dus(?) moeilijke
woorden in losstaande delen te splitsen, neemt hand over hand toe. Bij ultieme
toepassing van dit verschijnsel ontstaat uiteindelijk een eenvoudige-woorden(b)rij
als de volgende: de neiging om in na vol ging van het angel Saksische taal gebruik
lang ere woord en op te de len leidt he laas niet tot ver vol ging.

■ Nut- en noodzaakdiscussie
Rolf Sikkink - Oss
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Of het nu gaat over de opvang van verzwakte zeehonden, het voortbestaan van de
monarchie of de uitbreiding van Schiphol, er moeten over deze onderwerpen ‘nuten noodzaakdiscussies’ worden gevoerd. De voorbeelden haal ik uit de media van
de afgelopen maanden.
De uitdrukking nut en noodzaak klinkt mij vreemd in de oren, want iets wat
noodzakelijk is, is toch óók nuttig? Ik pleit voor een noodzaakdiscussie over de
zegswijze.
‘Genootschap, doe er iets aan!’
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Tom America en de klankkleur van het Nederlands
Marc van Oostendorp
Vorig jaar verscheen de cd Tjielp tjielp, waarop Tom America
gedichten van Jan Hanlo zingt op muziek die heel dicht tegen de
natuurlijke klank van het Nederlands ligt. De cd werd een groot
succes. Momenteel werkt America aan nieuwe stukken muziek waarin
taal een grote rol speelt.
Tom America (Heerlen, 1949) volgde de Academie voor Tekenleraren in
Tilburg. In 1977 richtte hij de popgroep Gasphetti op, in 1981 de meer
experimentele band MAM. Met America als drijvende kracht maakte MAM
tot zijn opheffing in 1995 zes LP's/cd's. Daarna legde America zich verder
toe op wat hem tijdens de MAM-periode al was gaan fascineren: de
combinatie van muziek en Nederlandse taal. Dat resulteerde onder meer
in een getoonzette toespraak van Elco Brinkman, en vooral de succesvolle
cd Tjielp tjielp (1997), waarop America met een aantal muzikanten
gedichten van jan Hanlo vertolkt. Daarnaast schreef hij liedjes, onder
andere voor ‘Kinderen voor kinderen’, gaf hij colleges over ‘levenslang
leren’ en maakte hij een voor kinderen bestemd theaterprogramma van
liedjes en sketches over twintigste-eeuwse kunst (de ‘Kunstzingshow’).
Op dit moment werkt hij aan zijn ‘Nootspraak’-project, een synthese van
muziek en gesproken taal: Tilburgs, Amsterdams en Brussels.
Het begon met het woord elusive. Jarenlang had Tom America platen gemaakt in
het Engels, de taal waarin de meeste popmuziek nu eenmaal wordt gezongen; maar
dat hij na al die jaren nog steeds in een woordenboekje moest opzoeken wat hij
aan het zingen was, vond hij opeens belachelijk. Hij stopte er onmiddellijk mee,
halverwege de opnamen voor de langspeelplaat waar hij toen aan werkte. Die plaat
was dan ook half in het Engels en half in het Nederlands gezongen. De titel
suggereerde al dat America het begin van een ontwikkeling doormaakte: Ontwik.

Tom America: muziek die recht doet aan de klanken van het Nederlands.

Sindsdien heeft hij inderdaad niet stilgezeten. ‘Het volgende project was een
toespraak van Elco Brinkman, die toen minister was’, zegt hij nu. ‘Ik had op een dag
eind jaren tachtig een stuk in de Volkskrant gelezen over de onbegrijpelijkheid van
de taal van ambtenaren en politici. Uit balorigheid heb ik toen zo'n toespraak op
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muziek gezet: gewoon door goed naar de melodieën van die man te luisteren en
daar een arrangement bij te maken. Zo'n politieke toespraak is daar bij uitstek
geschikt voor, omdat hij bijna alleen uit vorm lijkt te bestaan, en maar een minimale
inhoud heeft.’

● Tjielp
Omdat hij enthousiast was geworden door de toespraak van Brinkman, begon
America aan de klanken van een taalgebruiker van een heel andere orde: de dichter
Jan Hanlo. America had zichzelf ondertussen een ambitieus doel gesteld: een
muziekvorm maken die de klanken van het Nederlands recht zou doen. ‘Ik hou veel
van Franse, Amerikaanse en Braziliaanse muziek, maar voor Nederlandse teksten
is die minder geschikt. De ritmische en melodische patronen in die muziekvormen
walsen de nuances van onze taal plat.’ America maakt dan ook liever gebruik van
een swingend draaiorgel dan van een ritmebox. De meeste gedichten zingzegt hij
zelf, maar een Antwerps nummer laat hij vertolken door de kroegzanger Ed Kooyman.
De Hanlocd Tjielp tjielp, die vorig jaar uitkwam en waarop America twaalf gedichten
van de dichter verklankte, werd een groot succes. De plaat wordt vaak op de radio
gedraaid; het titellied werd afgelopen jaar een tijdlang door Van Kooten en De Bie
gebruikt als herkenningsmelodie.
America is nog steeds enthousiast over Hanlo. ‘Die man wist het debiele én het
alledaagse onder woorden te brengen. En hij gebruikte daarbij volstrekt gewone,
alledaagse taal, die hij alleen een beetje verdraaide: “Kouwetenendokter / nee
warme / nee kouwetenendokter”. Het is bijna niks, en toch werkt het altijd als ik het
op een podium doe. Of neem het gedicht “ik noem je bloemen etc.”. De derde regel
van dat gedicht begint met de woorden ik noem je. Dan komt er een dubbele punt,
en daarna alleen maar het woord mooi. Klein en eenvoudig; meer dan dat woord
had hij niet nodig. Hanlo was een aquarellist met woorden.’
De Tilburgse muzikant ontleent zijn metaforen vaker aan de beeldende kunst. De
muziek waaraan hij nu werkt, onder de werktitel ‘Nootspraak’, vergelijkt hij met de
studies die Vincent van Gogh maakte van de boeren in Nuenen. ‘Hij hoefde het niet
ver te zoeken, want hij nam de mensen die hij om zich heen zag als model. Dat
wilde ik ook doen en daarom ben ik begonnen muziek te maken van het Tilburgs
dialect. Dat is toch de taal die ik elke dag om mij heen hoor.’

■ Volkswijken
America nam in volkswijken gesprek-
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jes op met een aantal generaties Tilburgers. Van die gesprekjes maakte hij samples,
fragmentjes van een paar woorden of een losse zin, die hij op een synthesizer kan
reproduceren. Hij noemde het stuk ‘De vier jaargetijden’ en voerde het uit met een
strijkkwartet. Onder elke toets op het toetsenbord van de synthesizer zit een korter
of een langer stukje authentiek Tilburgs. America bespeelt zo op het podium een
orgel van Tilburgse klanken. De strijkinstrumenten reageren op die klanken; ze laten
een echo van de melodie horen of geven een muzikaal antwoord op de inhoud van
het gesprokene.
De kinderen spreken over de lente en de bejaarden over de winter - in hun eigen
taal. ‘De oude mensen praten bijvoorbeeld over de armoe die ze gekend hebben.
Eén vrouw vertelt dat ze vroeger overal lopend naartoe gingen. “Meej d'n biltaks”
noemt ze dat, met de billentaxi. Dat is helemaal geen gangbare uitdrukking in Tilburg;
andere mensen hadden er nog nooit van gehoord. En toch gebruikte die vrouw haar
alsof er niets vreemds mee was.’
Maar America laat het niet bij het Tilburgs. Hij wil soortgelijke projecten maken
over het Amsterdams en het Brussels-Nederlands. ‘Amsterdams is waarschijnlijk
het bekendst, en Brussels is het zuidelijkst. Zo heb ik in één keer bijna het hele
taalgebied te pakken.’ In ieder geval blijft de muziek van America heel dicht op de
natuurlijke klanken van onze taal zitten: geen popmuziek, geen chanson, geen
tango, geen klassieke muziek, maar van al die dingen een beetje, en tegelijkertijd
een eigen intieme, Nederlandse klank.

● Stralend plenum
Ook geschreven taal blijft Tom America op muziek zetten. Op verzoek van het
Rotterdamse poëziefestival Poetry International bereidt hij voor volgende maand
een optreden voor waarbij hij gebruikmaakt van de stem van de dichter Tonnus
Oosterhoff. Hoewel hij hem niet kende voordat hij aan het project begon, is hij nu
even enthousiast over deze dichter als over Hanlo. ‘Neem nu de titel van zijn laatste
dichtbundel: (Robuuste tongwerken,) een stralend plenum. Ik heb van alleen die
titel al een apart stuk gemaakt. Dat kostte me geen enkele moeite: zo'n brokje taal
is vanzelf al muziek.’
Wáár Tom America ook komt, overal hoort hij taal die het waard is om op muziek
gezet te worden. Als die maar oorspronkelijk en bijzonder is. ‘De taal van de
schoolboekjes en Van Dale is toch meer het peloton van de taal’, zegt hij. ‘Ik ben
meer geïnteresseerd in de kopgroep, de taal zoals hij echt gesproken wordt, of zoals
hij wordt opgeschreven door goede dichters. De taal die ik echt mooi vind, is stekelig
en moeilijk te vangen.’ Elusive noemen de Engelsen dat.

(Vergeten woorden...)
Kroefelen en kriffelen
Hans Heestermans
Hoe krevelen dus aen mijn krop,
U ving'ren, (als een spinnekop,
De welke in ‘t Webb’ loopt na de vliegen)
J. van der Veen, Raetselen, 1653
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Hoe creuelt zijn herte (gezegd van iemand die verliefd is)
Colijn van Rijssele, Spiegel der Minne, begin 16de eeuw
De vingeren van de geliefde kriebelen zachtjes over de hals van haar minnaar en
dat kriebelen wordt vergeleken met de onrustige, onregelmatige bewegingen van
de poten van een spin die in zijn web naar de verstrikte vliegjes loopt. Hij krijgt er
de kriebels van in zijn hart. Volslagen verliefd.
Zet een krab, dat aardige, opzijlopende diertje, op een spiegelgladde vloer. Hij
probeert 't wel, 't lopen, maar 't lukt hem niet. Zijn tengels glijden naar links en naar
rechts. Ze schuiven onder zijn lijf vandaan.
Wij stopten vroeger een meikever (die we in Brabant meulenèèr noemden) in een
lucifersdoosje. O, schanddaad. Deed je het doosje open, dan ondernam het arme
beestje pogingen eruit te klimmen. Ook hem lukte dat, door het gladde oppervlak,
niet.
Hij kriffelt, zeggen ze in delen van West-Brabant zowel van krab als kever. En
kriffelen en krevelen uit het bovenstaande gedicht zijn natuurlijk verwant. Er is nog
een derde vorm: kroefelen. Het betekent zoiets als ‘zich bewegen door een plek
waar het zeer nauw is’. Bijvoorbeeld door het vooronder van een zeilboot, of door
een overvol gemeubileerde kamer. Ook een gangetje kan kroefelig zijn als het vol
staat met fietsen, dozen en stapels kranten waar je je langs moet slingeren. Kriffelen
en kroefelen zijn varianten van krevelen, en dat is weer verwant aan kriebelen,
krabbelen en krauwen. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal kent bij de kr
nog een reeks van andere kriebelwoorden: kribben, kribbelen, kriemen, kriemelen,
krieuwelen, krieuwen en krievelen.
Het mooie is dat al die woorden waarschijnlijk zijn afgeleid van die krab. Omdat
hij zich zo kriemelend voortbeweegt. Plastische woorden. Gebruik ze weer, dan
krevelt uw hart.
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[Normùn] en [waardùn] [lerùn]
Opklinkende slot-n'en
Kees van der Zwan
De meeste standaardtaalsprekers spreken woorden als lopen en
geven uit als [lopù] en [gevù]. Maar daar lijkt verandering in te komen.
Steeds vaker hoor je de slot-n: [lopùn] en [gevùn]. Komt dat door
Bolkestein? Of is het iets anders?
Een bekend lied van Herman van Veen is ‘Opzij’, uit 1979. Het begint zo:
Opzij, opzij, opzij
Maak plaats, maak plaats, maak
plaats
Wij hebben ongelofelijke haast
Opzij, opzij, opzij
Want wij zijn haast te laat
Wij hebben maar een paar minuten
tijd
We moeten rennen, springen,
vliegen, duiken, vallen, opstaan
en weer doorgaan
We kunnen nu niet blijven
We kunnen nu niet langer blijven
staan

Het is een pleidooi voor onthaasting, lang voordat minister De Boer het woord had
uitgevonden. Opvallend is dat Van Veen zijn voordracht de jachtigheid meegeeft
waartegen zijn lied juist ageert. Zijn rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan
en doorgaan duikelen om zo te zeggen over elkaar heen. Tegelijkertijd slaagt hij
erin - en dat is geen geringe prestatie - om al die onvervoegde werkwoorden
helemaal uit te spreken, dus inclusief de slot-n'en. [Rennùn], zingt Van Veen, en
[springùn], en [vliegùn], en [duikùn].
De meeste standaardtaalsprekers doen dat anders. Bij werkwoordstammen op
-n spreken ze die slot-n nog wel uit (‘Ik [opùn] de deur’), en bij onvervoegde vormen
soms ook, bijvoorbeeld als er een klinker volgt: ‘[Fietsùn] is niet moeilijk.’ Maar
meestal zeggen ze gewoon [rennù], [springù], [vliegù] en [duikù].

● Zinkend cultuurgoed
Herman van Veen is niet de enige uitzondering. VVD-leider Bolkestein is er ook
een. Hij laat de slot-n'en en eigenlijk ook alle andere n'en - opklinken alsof ze nog
nooit door iemand zijn ingeslikt. ‘U kunt op de VVD [rekenùn]’, zegt hij. En: ‘Men
kan [hedùn] ten dage niet [regerùn] zonder zo nu en dan een paar spetters op te
[lopùn].’ Het past wel goed bij zijn ook overigens nogal vormelijke (en bekakte)
manier van spreken - er is namelijk een taalwet die luidt: hoe formeler de uitspraak,
hoe meer die tegen de spelling aanleunt.
Zo nadrukkelijk als Bolkestein doen maar weinigen het. Maar toch. Zonder dat er
nu meteen van een echte rage gesproken kan worden, valt het op dat ook andere
politici de slot-n flink aanzetten. CDA-voorman De Hoop Scheffer: ‘In een gezin
[lerùn] [kinderùn] zich te [hechtùn], daar [wordùn] de [normùn] en [waardùn] geleerd.’
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Kamerlid J. te Veldhuis: ‘De [mensùn] zijn geemancipeerd genoeg om ook een
harde boodschap te [kunnùn] [verwerkùn].’
•
Wie er eenmaal op is gaan letten, merkt dat allerlei mensen die baat
hebben bij een chic imago iets aan hun n zijn gaan doen.
•
En minister Sorgdrager: ‘De heer Docters van Leeuwen laat zo nu en dan van zich
[horùn].’ Veel politici naderen het spreekgestoelte, de camera of de microfoon niet
zonder hun voorraad vette n'en.
Echt nieuw is het waarschijnlijk niet, dit verschijnsel. Het kan niet anders dan dat
er op het ‘van nature’ formeel sprekende Binnenhof altijd wel een harde kern notoire
n-zeggers is geweest. En evengoed is het moeilijk voorstelbaar dat iemand als
Bolkestein al die n'en ooit níét heeft uitgesproken.
Maar - en dat is wél iets van de laatste jaren - de slot-n is ook buiten het Binnenhof
steeds duidelijker gaan klinken. Wie er eenmaal op is gaan letten, merkt dat allerlei
mensen die baat hebben bij een chic imago (accountmanagers, of hoe ze ook heten)
iets aan hun n zijn gaan doen. Luister alleen al naar de zwaar aangezette slot-n'en
in ‘Het kan toch niet zo zijn dat...’, een in die kringen razend populaire uitdrukking.
Misschien hopen ze via de n wel iets van het prestige van de zo succesvolle
Bolkestein te gaan uitstralen. Het zou een mooi voorbeeld zijn van de wet van het
zinkend cultuurgoed.

● Verbeten
Misschien is er ook een heel andere verklaring voor die buiten ‘de politiek’
opklinkende slot-n'en. Want wanneer in de geschiedenis van het Nederlands werd
de n het vaakst en het duidelijkst gearticuleerd? Antwoord: na de invoering van de
omstreden nieuwe spelling in 1996. [Pannùnkoek], zei iedereen die verontwaardigd
was over de nieuwe regels voor de tussen-n in samenstellingen. En wie érg boos
was, deed er
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nog een schepje bovenop: [pannùnnkoek]. [Zielùnnpijn], [kerkùnnraad], [apùnnkop]
- hoe verbetener de reactie op de nieuwe regels, hoe meer je die n'etjes ook hóórde.
De mond van veel sprekers ging er op een bepaald moment als het ware gewoon
naar staan, naar die n'etjes die er vroeger niet waren. En niet zelden werden ze in
één moeite door ook uitgesproken waar ze helemaal niets met de nieuwe spelling
te maken hadden. ‘Het wil mij niet [lukkùn] de [woordùn] [pannùnkoek] en
[kerkùnraad] op te [schrijvùn].’

Bijna niemand snapt precies wanneer je nu wel en wanneer je niet een tussen-n moet
gebruiken.
Menu Café Oud-Zuid in Amsterdam

Gek genoeg zou het heel goed kunnen dat naast verontwaardiging over de nieuwe
spelling ook het omgekeerde een rol speelt. Het curieuze van de nieuwe regels is
namelijk dat de weerstand ertegen ongeveer net zo groot is als de bereidheid ze
toe te passen. Een kwestie van gezagsgetrouwheid misschien, of de behoefte te
laten merken dat je niet helemaal van de straat bent. Maar bijna niemand snapt
eigenlijk precies wanneer je nu wel en wanneer je niet een tussen-n moet gebruiken.
Dus zal het nieuwe Groene Boekje er vaak aan te pas komen (aantal verkochte
exemplaren tot nu toe: bijna een miljoen), of anders een herziene spellingchecker.

● Opgelegd voorschrift
Wat heeft dit met uitspraak te maken? Wel iets. Want wie spreekt, heeft meestal
geen spellingchecker bij de hand. En dat is een probleem voor mensen die streven
naar een formele uitspraak (zeg maar de accountmanagers), degenen die volgens
de taalwet van hierboven immers bijna alles proberen uit te spreken wat je ook
schrijft. De oplossing van hun nieuwespellingprobleem: spreek voor de zekerheid
gewoon zoveel mogelijk n'en uit. Daarom zijn ze nu allemaal wat meer te horen:
tussen-n'en, maar ook allerlei n'en waaraan de nieuwe spelling part noch deel heeft,
zoals de slot-n'en van werkwoorden.
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Veranderingen in de spreektaal gelden als een ‘natuurlijk’ proces, waarop de
schrijftaal maar weinig invloed heeft. In het algemeen is schrijftaal afgeleid van
spreektaal, en niet andersom. Als het waar is dat de toename van de duidelijk
hoorbare slot-n behalve aan Bolkestein ook te danken is aan de nieuwe
spellingregels, dan is er iets heel bijzonders aan de hand. De spreektaal heeft zich
dan niet alleen laten beïnvloeden door de schrijftaal, maar ook nog eens door een
van bovenaf opgelegd spelling-voorschrift - iets waarvan spreektaal zich normaal
gesproken al helemaal niets aantrekt. Maar dit keer dus wel. Het gevolg: het
Nieuwe-Spellings. Of misschien moeten we het wel het Bolkesteins noemen. Of
nee: het Herman van Veens.

Taal in beeld
De Twijnstraat in Utrecht
Foto: Heleen Scheidemans en Geert-Jan Dussel, Utrecht
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Nicoline van der Sijs - etymologe, Utrecht
Van vaerschuit tot pubertijd
Het brede terrein van de volksetymologie
Sommige mensen zeggen gouden liesjes als ze golden delicious
bedoelen. En het Middelnederduitse schorbūuk werd in het
Nederlands scheurbuik, want scheuren en buik waren bekende
woorden. Het zijn twee voorbeelden van ‘volksetymologie’, het
verschijnsel dat woorden - of hun betekenis - veranderen onder
invloed van andere woorden. Nicoline van der Sijs geeft een overzicht
van dit uiterst gevarieerde verschijnsel, en eindigt met een oproep.
Wat is volksetymologie? De laatste decennia is de opvatting daarover verruimd,
zoals blijkt uit de gedegen Duitstalige dissertatie Volksetymologie van Heike
Olschansky uit 1996. Vroeger verstond men onder volksetymologie alleen woorden
die in klank of betekenis door de invloed van een ander woord veranderd waren,
zoals gouden liesjes voor golden delicious of ophemelen, dat vroeger ‘schoonmaken’
betekende, maar onder invloed van hemel de huidige betekenis ‘uitbundig (de hemel
in) prijzen’ kreeg. (Over dit soort gevallen heeft Marlies Philippa in Onze Taal veel
geschreven.) Tegenwoordig beschouwt men ook een (etymologisch onterechte)
associatie van een onbekend met een bekend woord als volksetymologie bijvoorbeeld bosschage met bos. Het is nu ook gebruikelijk volksetymologie in vier
groepen in te delen.

● Associaties
De eerste groep bestaat uit woorden waarvan de vorm onder invloed van een ander
woord is veranderd: het Middelnederduitse schorbūuk werd in het Nederlands
scheurbuik, want scheuren en buik waren bekende woorden. In de tweede groep
vinden we woorden waarvan de betekenis door een ander woord is aangepast:
reiziger betekende in het Middelnederlands ‘man te paard’; het was namelijk ontleend
aan Middelhoogduits reisige(r) ‘krijger te paard, ruiter’. De huidige betekenis kreeg
reiziger onder invloed van reizen. Bij de derde groep zijn zowel de vorm als de
betekenis van een woord aangepast: gladakker is afkomstig van Maleis geladak,
met de betekenis ‘kamponghond zonder eigenaar die voedsel bij elkaar moet
scharrelen’, vandaar: ‘persoon die niet kieskeurig is in de manier waarop hij de kost
verdient’. Momenteel betekent het echter ‘gladde kerel, schurk’, door associatie met
glad. De vierde groep is een categorie die in het verleden niet werd onderkend; zij
bestaat uit woorden waarbij een onbekend woord met een bekend woord wordt
geassocieerd, zonder dat er sprake is van een vorm- of betekenisverandering.
Mondig wordt door iedere niet-etymoloog in verband gebracht met mond; het is
echter een afleiding van Middelnederlands mont ‘macht, bescherming, voogdij’.
Bosschage zal volgens de meeste mensen een afleiding zijn van bos; het woord is
evenwel ontleend aan Oudfrans boscage ‘bosje’. Bij wijer, het instrument waarmee
pijpenmakers het gat in de steel van een pijp boren, denkt men al gauw aan wijd;
het woord is echter ontleend aan Engels wire ‘ijzerdraad’.
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● Aanzetten
Bij de woorden uit die laatste categorie (woorden die niet veranderd zijn) is het
moeilijk met ‘bewijzen’ te komen: hoe weet je dat mensen een verband leggen met
een bepaald woord? Een van de manieren waarop je kunt zien dat een woord in de
beleving van de mens met een ander woord wordt geassocieerd, is door gemaakte
spelfouten: daar is geen pijl op te trekken in plaats van peil, ronddeel voor rondeel
en rontonde voor rotonde, polshoogte voor poolshoogte, pubertijd voor puberteit.
Dit zijn aanzetten tot gestandaardiseerde volksetymologie: wanneer dergelijke fouten
maar vaak genoeg gemaakt worden, wordt de
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spelling op den duur officieel, zoals zou kunnen gebeuren bij uitwijden (oorspronkelijk
uitweiden, namelijk ‘buiten de toegewezen weide grazen’, maar nu onder invloed
van wijd vaak met ij gespeld).
Behalve in spelfouten kunnen we ook in kindertaal of thuistaal aanzetten tot
volksetymologie vinden. Wim Daniëls noemt als (kinder)thuistaal beetje melk-saus
voor bechamelsaus en bloodhommel voor broodtrommel; eerder gaf de bekende
taalkundige De Vooys als kindertaal broteram voor boterham en
botrammarcheertrommel voor botaniseertrommel, waarin boterhammen gepakt
werden voor een uitstapje. Een thuistaalvoorbeeld als menseneter voor centimeter
ligt dicht tegen een malapropisme aan. Malapropismen, waaraan Frank Jansen in
het verleden veel aandacht heeft besteed, zijn onbewust gebruikte, verkeerde
woordvormen die ontstaan uit verwarring met een andere, erop lijkende woordvorm,
zoals een vitaal ogenblik voor een fataal ogenblik, of pertinente bewoning voor
permanente bewoning. Volksetymologische malapropismen zijn soepterrein voor
sousterrain of mensbraam voor membraan; hier is een deel van het woord aan een
bekend woord aangepast.
Volksetymologische associaties zijn algemene processen die bij verschillende
mensen en in verschillende tijden dezelfde vorm kunnen aannemen: Wim Daniëls
noemt als thuistaal wijnwater voor wijwater en jongenskaas voor jonge kaas. De
vorm wijnwater kwam echter ook in het Middelnederlands voor, en jongenskaas
wordt in meerdere gezinnen gebezigd.

● Geleerdenetymologie
Volksetymologie wordt dikwijls tegenover geleerdenetymologie of
voorwetenschappelijke etymologie gesteld. Geleerden zoeken al heel lang bewust
naar de oorsprong van woorden. Zo verhaalt Van Maerlant in de Rijmbijbel uit 1285
dat God op de zesde dag de aarde schiep en de beesten die erop voorkomen om
het zware werk voor de mensen te verlichten, en merkt hij daarbij op: ‘beesten het
si om dat sii ons bi staen’ (beesten heten zij, omdat zij ons bijstaan), waarbij hij dus
beesten als een afleiding van bistaen beschouwde. Pas aan het eind van de 18de
eeuw ontstond de etymologie als wetenschap. Tot die tijd berustte de etymologie
op toevallige klankovereenkomsten. Eind 18de eeuw ontdekte men ook het bestaan
van taalfamilies en onderkende men de gemeenschappelijke oorsprong van
bijvoorbeeld Grieks, Sanskriet, Latijn en Duits. Dit betekende het begin van het
onderzoek naar de Indo-Europese taalfamilie en de beschrijving van de
overeenkomsten in woordenschat, structuur en klanken van de verschillende
Indo-Europese talen.
In de voorwetenschappelijke geleerdenetymologie van bekende woordverklaarders
als Goropius Becanus en Kiliaan (zestiende eeuw) en Bilderdijk (achttiende eeuw)
blijken dezelfde procédés een rol te spelen als in de volksetymologie.
Geleerdenetymologie heeft zelfs geleid tot zogenoemde ‘etymologiserende
spellingen’: spellingen waardoor men trachtte de herkomst van een woord te
verduidelijken. Een enkele etymologiserende spelling is zelfs gestandaardiseerd,
zoals zondvloed. Niet-gestandaardiseerd zijn de zestiende- en zeventiende-eeuwse
spelling leugende voor legende, en de door Kiliaan in 1599 genoemde vormen
mondpelen voor mompelen en vaerschuit voor veerschuit, dus als afleidingen van
mond en varen. Deze voorbeelden verschillen in geen enkel opzicht van de
volksetymologische spellingen van bijvoorbeeld sabbad (omdat men op die dag
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altijd een bad nam) en geleukig nieuwjaar, zoals het dochtertje van een vriendin me
schreef. En evenmin verschillen ze van de gestandaardiseerde volksetymologieën
als het Bossche glansees voor (glanzende) glacéhandschoenen of amandelpers,
dat onder invloed van persen ontstaan is uit het oudere amandelpas.

Aanzetten tot volksetymoloie:
aanzieniteit

anciënniteit

appelkoos

abrikoos

beschandaliseren

beschadigen/schandaal

eengaal

egaal

grimlach, glimplach

glimlach

haverij

averij

indringant

intrigant

kattengezanik

catechisatie

kerrekezasie (kerkesatie)

catechisatie

kramperen

kreperen

manheer

meneer

peerdenkop (paardenkop)

periscoop

peterolie

petroleum

Schotse nero's

schorseneren

slaphakken

slabakken

vennekool

venkel

zeldzaam water

selterswater

Volksetymologie in het Afrikaans

baiesukkel (baie = zeer, heel

bicycle

duisendtree (duizendtrede)

dysenterie

eendjiebyter (eendjebijter)

incubator

kos-my-niks

cosmetics

pieterkielie (kielie = kittelen)

particulier

● Parlement-ariër?
Etymologiserende spellingen en woordverklaringen zoals die van Van Maerlant en
Kiliaan betekenen een bewust zoeken naar de oorsprong van een woord, terwijl
volgens sommige wetenschappers volksetymologie onbewust plaatsvindt en de
klankverandering vaak niet door de betekenis wordt ondersteund. Een luipaard (van
Oudfrans leupart) heeft niets met een lui paard te maken, terwijl mondpelen een
duidelijke relatie legt tussen mompelen en mond. Ik betwijfel echter of alle
volksetymologische associaties onbewust gelegd zijn: toneel bijvoorbeeld (uit
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Oudfrans tinel) lijkt me niet toevalligerwijs in verband gebracht met tonen: toneel
wordt tenslotte getoond.
Soms begon een volksetymologie als (bewuste) grap. Dat gold volgens De Vooys
bijvoorbeeld voor kwast voor ‘citroendrank’ (uit Engels lemonsquash). Inmiddels is
dit een klassiek geval van volksetymologie geworden, waarin niemand meer een
grappige vorming ziet. De tegenstelling tussen bewuste geleerdenetymologie en
onbewuste volksetymologie lijkt dan ook niet houdbaar.
Ook in de huidige tijd wordt geprobeerd woorden te verklaren door associatie met
andere woorden; of men hierbij weet dat de associatie wetenschappelijk gezien
onjuist is, is lang niet altijd duidelijk. Meende de journalist die in het Groningse
‘straatmagazine’ De Riepe het woord tippelen verklaarde als ‘de tepels vooruitsteken’
dit werkelijk? Ik denk het wel. (Tippelen is overigens een Jiddisch leenwoord.) En
die andere journalist, die schreef: ‘Eng woord is dat
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eigenlijk: parlement-ariërs, kunnen we daar iets anders voor verzinnen?’, zag die
werkelijk het woord ariër in parlementariër? Ook literaire auteurs geven vaak mooie
eigen woordinterpretaties, die een vorm van niet-gestandaardiseerde volksetymologie
genoemd kunnen worden.
De term volksetymologie is in 1852 verzonnen, toen men met ‘volk’ het
onontwikkelde deel van de natie aanduidde. Inmiddels zal iedereen uit de gegeven
voorbeelden hebben opgemaakt dat het woord volksetymologie slecht gekozen is.
Daarvan zijn ook taalwetenschappers doordrongen. Tot op heden is het echter niet
gelukt een alternatief ingang te doen vinden.

Oproep
Er is tot nu toe nooit een systematische verzameling van Nederlandse
volksetymologieën gepubliceerd. Telkens weer worden de oude
voorbeelden van stal gehaald en opgepoetst. Ik ben nu begonnen met
een materiaalverzameling, die begin volgend jaar bij uitgeverij Contact in
boekvorm gepubliceerd zal worden. Hierin zullen alle bekende,
gestandaardiseerde gevallen van volksetymologieën een plaats krijgen,
maar ook voorbeelden uit de Nederlandse dialecten, uit het Afrikaans,
het Surinaams-Nederlands, het Middelnederlands, kortom: uit alle
varianten van het Nederlands. In de inleiding zullen de algemene procédés
die bij volksetymologie spelen, beschreven worden. Hiervoor zijn ook
aanzetten tot volksetymologie die (nog) niet gestandaardiseerd zijn van
belang. Ik denk dan aan kindertaal, maar ook aan ‘naïeve’ etymologieën
uit de literatuur.
Voor het vinden van niet-gestandaardiseerde voorbeelden zou ik graag
de hulp van de lezers van Onze Taal willen inroepen. Graag ontvang ik
via Onze Taal voorbeelden van volksetymologie, zoals het verhaal van
een vrouw die dieet opvatte als die eet, wat bleek toen zij zei: ‘Door m'n
eet ben ik niet mager geworden, hoor.’ Dergelijke verhalen (graag met
tijd, plaats en zo veel mogelijk overige gegevens), maar ook voorbeelden
uit romans e.d. (met bronvermelding) of uit dialecten zijn zeer welkom.

taalcuriosa
Naampalindromen en timponiemen
Jules Welling
In het oktobernummer van de vorige jaargang (blz. 255) schreef ik in deze rubriek
over naampalindromen, en daarbij gaf ik als voorbeelden Omo, Sas, Civic, Airia en
Oibibio. Ik opperde toen al dat er meer naampalindromen moeten zijn, en inmiddels
is mij uit de post duidelijk geworden dat dat inderdaad zo is. In latere nummers
(december 1997 en februari/maart 1998) droegen lezers nieuwe vondsten aan in
ingezonden brieven. Ik ontving nog wat andere interessante aanvullingen. H.M.
Heybroek uit Wageningen refereert aan een beroemd verhaal van Erich Kästner,
Emil und die Detektive, waarin een concurrentiestrijd tussen de sigarettenmerken
‘Tut’ en ‘Tat’ beschreven wordt. Daarnaast wees hij op het bestaan van lijmstiften
van het merk ‘Uhu’.
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Piet Zwart uit Deventer presenteerde me het voorbeeld Lionoil (‘leeuwenolie’).
Hij schrijft in zijn brief dat dit waarschijnlijk het langste naampalindroom is. Dat dit
niet zo is, bewijst W.J. van den Bosch uit Bussum. Hij kwam met het naampalindroom
Droomoord, de naam van een beddenwinkel aan de rand van het Zuid-Hollandse
Rijswijk. Nog sterker misschien is de naam van de taal Malayalam - die naam is
zelfs niet verzonnen. Negen letters, dat is voorlopig het record.
In het decembernummer ging ‘Taalcuriosa’ over timponiemen: woorden uit
verschillende talen met dezelfde betekenis die opgebouwd zijn uit dezelfde letters,
die echter in een andere volgorde staan, zoals apple/appel en pearl/perla/parel.
Ook op deze aflevering kwamen ingezonden brieven binnen (een ervan is
opgenomen in de rubriek ‘Reacties’ in het februari/maartnummer). Bram van Reemst
uit Utrecht kwam met het Nederlandse eindspel, waaruit men door de i een hele
lettergreep te laten verspringen het Duitse Endspiel verkrijgt. Angela Carrus uit
Sittard noemde nog: coast (Eng)-costa (Ita/Spa/Por), cream (Eng)-crema (Ita/Spa),
baai (Ned)-baia (Por), triest (Ned)-triste (Ita/Spa/Por).
Carolien Steilberg kwam met een andere vondst, die verwant is met het timponiem:
‘trap in een val’ - ‘fall in a trap’. Voor dit verschijnsel heb ik nog geen naam kunnen
vinden.
Voorzover ik heb kunnen nagaan is het record-timponiem ons woord banaan, dat
in een hele reeks andere talen als banana (Eng/Fra/Ita/Spa/Por) gespeld wordt. Dat
is een timponiem over maar liefst zes talen, en ik vermoed dat er nog wel meer talen
zijn waarin het woord banana voorkomt.
Een heel boze brief ontving ik van A. Meijer uit Haarlem, die (net als Bruno van
Moerkerken, zie het april-nummer, blz. 84) het gedoe met de timponiemen maar
niets vindt. Het kan ook in het Nederlands zelf, schrijft hij, en hij geeft het voorbeeld
aalscholver-schollevaar. Ja, daar is weinig tegen in te brengen. ‘Noem het alsjeblieft
geen Meijerniemen of iets dergelijks. Dit soort spielerei kan namelijk niet geclaimd
worden en verdient al helemaal geen plaats in een tijdschrift dat serieus met de taal
bezig is.’
Het zal duidelijk zijn dat ik die mening niet deel.
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Engerlands [slot]
Arno Schrauwers - Amsterdam
Het Nederlands is als een zandkasteel bij opkomende vloed...
* Het lijkt besmettelijk te zijn. Sinds de verhuizing naar de Witte Dame, een oude
Philipsfabriek, heet de Akademie Industriële Vormgeving in Eindhoven nu ‘The
Design Academy’.
* Uit de agrarische sector: ‘Sunny Boy’, het boegbeeld van de Nederlandse
rundveefokkerij, is niet meer. Jan Kuipers legt in het blad ‘FoodPersonality’ uit
hoe hij zijn groenten benevelt. En het bedrijfsblad van ‘The Greenery’, de
gezamenlijke groente- en fruitveilingen van Nederland, heet ‘Greentime’.
* Sedert enige tijd moet er bij de busmaatschappij NZH extra voor nachtritten
worden betaald. Zo'n nachtbus heet natuurlijk, blijkens het kaartje, ‘NZH
Niteliner’ (let op de guitige spelling).
* Gefeliciteerd. Zestien nieuwe ‘masters of marketing’ hebben met succes een
managementopleiding gevolgd die is opgezet door het ‘Tilburg Institute for
Advanced Studies’ in samenwerking met de ‘ING Business School’.
* Als de reclame op tv voorbij is, laat Loekie de Leeuw een vlaggetje zien: ‘The
end’.
* Tijdens de winterstop houden de betaalde voetballers zich onledig met voetbal
in de zaal. ‘Indoor soccer’ dus, volgens NRC Handelsblad.
* ‘Vmbo Expression’ heet de prijsvraag die is uitgeschreven door het Ministerie
van Onderwijs over de schoolomgeving van morgen in vbo/mavo/vso.
* Met de trein naar de wintersport is nu nog gemakkelijker. Met het
‘SnowRail-pakket’ van ‘NS Travel’ is alles in een handomdraai geregeld.
* Onlangs is het eerste exemplaar van het nieuwe jongerenblad ‘Move Your
World-magazine’ - over ontwikkelingssamenwerking - aan minister Pronk
aangeboden.
* Mensen die zich willen aanmelden voor de ‘Gay Games’, deze zomer in
Amsterdam, kunnen een aanvraagformulier in het Engels of het Nederlands
krijgen. Standaard worden Engelstalige formulieren verstuurd, ook naar
Nederlandse deelnemers.

Onze Taal, verhef uw stem!
Arno Schrauwers - Amsterdam
Aan mijnheer Nuis, staatssecretaris van Cultuur, zijn Kamervragen gesteld over de
opkomst van tweetalig voortgezet onderwijs. Die kan toch nauwelijks bevorderlijk
zijn voor de positie van het Nederlands; en hoe verhoudt die ontwikkeling zich tot
het geuite streven van de regering de positie van het Nederlands te beschermen
en het gebruik ervan te bevorderen?, vroeg een RPF-Kamerlid aan Nuis. Het is
maar een experiment, antwoordde Nuis, en tweetalig onderwijs is beslist niet in strijd
met het streven van de regering naar bescherming en bevordering van het
Nederlands.
In het bedrijfsleven is het Engels (of eigenlijk het Amerikaans) al vaak de voertaal
geworden, niet alleen bij buitenlandse bedrijven, maar soms ook al bij Nederlandse.
Een fax naar een van oorsprong Amerikaans bedrijf met een grote vestiging in Den
Haag wordt in het Engels beantwoord. Het argument hiervoor is dat alle
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correspondentie wordt gearchiveerd en dat de archieven ook voor niet-Nederlanders
toegankelijk moeten zijn.
In de rubriek ‘Engerlands’ heb ik het afgelopen jaar in Onze Taal de onevenredig
grote - en mijns inziens bedreigende - invloed van het Amerikaans-Engels aan de
kaak gesteld. De Engelse ziekte die momenteel in Nederland en Vlaanderen heerst,
heeft zo langzamerhand epidemische vormen aangenomen. Ik heb het dan niet
alleen over de toenemende infiltratie van het Nederlands door het Engels, maar
vooral ook over het verdwijnen van de vanzelfsprekendheid van het Nederlands in
Nederland. Op steeds meer plaatsen waar het vroeger normaal was dat er
Nederlands werd gebezigd, wordt nu Engels gebruikt. Deze anglomane reflex
manifesteert zich op tal van fronten: de naamgeving van kinderen, producten en
bedrijven, op congressen, in leergangen, opleidingen, reclame, enzovoort.
Er zijn mensen die dat een goede ontwikkeling vinden (zoals Hugo Brandt
Corstius). Ik niet, en ik denk velen met mij. Er zijn mensen die zeggen dat het
allemaal zo'n vaart niet loopt. Het Nederlands heeft meer onder vuur gelegen - onder
meer in de Franse tijd - en heeft die aanvallen met glans overleefd, is hun redenering.
Daarbij vergeten ze dat nooit eerder in de geschiedenis van het Nederlands een
vreemde taal zo intensief is geïnfiltreerd in de Nederlandssprekende samenleving
als het Amerikaans in onze hedendaagse maatschappij. Ook niet in de Franse tijd.
Taal is je huis, je gereedschapskist. Geen andere taal is rijker dan je eigen taal
en die verkwansel je toch niet
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zomaar? Het Genootschap Onze Taal verenigt ruim 45.000 liefhebbers van de
Nederlandse taal. Het lijkt me dan ook voor de hand liggen dat dat genootschap in
tijden dat het Nederlands het moeilijk heeft wat meer in het strijdperk treedt. Ik weet
het, de Nederlander vindt het moeilijk (en eigenlijk wel raar) om voor zijn eigen taal
op te komen. Daarom mijn oproep: bestuur en leden van het genootschap, werp
uw schroom af en toon daadkracht. Ageren tegen een domme spelling is loffelijk,
maar die spelling bedreigt de taal niet. Vraag de overheid waarom ze geen echt
taalbeleid heeft, zet anglomane hoogleraren te kijk. Doorbreek uw lethargie en laat
zien dat niet iedereen de Engelse ziekte als onontkoombaar fenomeen beschouwt.
Zet uw schouders onder het voorstel van Renkema voor een taalacademie, schrijf
een prijsvraag uit voor het beste Nederlandstalige computerprogramma of de
mooiste/beste Nederlandstalige cd-rom, ga eens praten met de directie van PTT
Telecom. En waarom horen we nooit iets van neerlandici over dit onderwerp? Ook
een taak voor het genootschap, dunkt me. Er is zo veel te doen. Kom van uw stoelen
en verhef uw stem.
Op de komende jaarvergadering van het genootschap - op donderdagavond 4
juni in Den Haag - wil ik de opstelling van het genootschap aan de orde stellen.
Waarom is het bestuur van het genootschap niet actiever in de bescherming van
het Nederlands tegen de oprukkende invloed van het Amerikaans-Engels?

De Nederlandse-alternatievenlijst
K. Vermeij - Initiatiefgroep AngloWaan, Amsterdam
AngloWaan is een initiatiefgroep die wij, een aantal Nederlandse-taalliefhebbers,
hebben opgericht om de ‘Engelse ziekte’ te bestrijden. We richten ons op het
voorkómen en terugdringen van het onnodige gebruik van Engelse termen en
uitdrukkingen, waarbij het er ons uitdrukkelijk níét om te doen is categorisch iedere
Engelse term te veroordelen. Leenwoorden kunnen immers een verrijking van onze
taal zijn als er geen behoorlijk Nederlands alternatief voorhanden is of gevonden
kan worden. Wél willen we proberen het taalbewustzijn onder Nederlandstaligen
zozeer te verhogen dat het klakkeloos gebruiken van Engelse woorden niet langer
vanzelfsprekend is. Deze houding zou ertoe moeten leiden dat men overal in ons
taalgebied - spontaan, creatief en met nieuw elan - naar Nederlandse alternatieven
gaat zoeken. Wij zijn niet tégen het Engels, maar vóór het Nederlands.

● Versnippering
We hopen Nederlandse termen meer concurrentiekracht te geven door versnippering
van deze alternatieven tegen te gaan. Verder willen we bevorderen dat er nieuwe
alternatieven in zwang raken voor Engelse termen waarvoor tot op heden geen
Nederlands woord voorhanden was. Nieuwe Engelse woorden en begrippen hebben
hierbij allereerst onze aandacht; de ervaring leert dat oudere leenwoorden veel
moeilijker te vervangen zijn.
Om deze ontwikkeling te stimuleren, willen we een woordenlijst samenstellen
waarin per veelgebruikt Engels woord één of twee Nederlandse alternatieven worden
gegeven. Het is de bedoeling dat deze woordenlijst op grote schaal in het
Nederlandse-taalgebied verspreid wordt. Iedereen zal de lijst op aanvraag
toegestuurd kunnen krijgen. Bovendien zullen we de lijst op eigen initiatief naar
verschillende instanties, organisaties en bedrijven sturen.
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Hoe willen we deze woordenlijst tot stand laten komen? Iedereen kan Nederlandse
alternatieven insturen. We hebben het bij na allemaal weleens: plotseling bedenk
je een werkelijk prachtig nieuw Nederlands woord. Maar ja, hoe krijg je het voor
elkaar dat dit woord door anderen overgenomen wordt en in de algemene
woordenschat terechtkomt? Onze woordenlijst kan dan als springplank dienen.
Een paar keer per jaar zal de initiatiefgroep bij elkaar komen om alle ingestuurde
alternatieven te beoordelen en er keuzes uit te maken. Dit betekent dat het een zeer
levendige, dynamische lijst wordt, die nooit echt klaar zal zijn. Er komt minimaal één
keer per jaar een nieuwe versie van uit.

● Oproep
Hebt u een flitsend of pakkend ‘goed in de mond liggend’ alternatief voor een Engelse
term (een wat minder bijzonder, gewoon alternatief mag natuurlijk ook), stuur dit
dan op naar het onderstaand adres (vergezeld van de gewraakte Engelse term).
Het kunnen zelfbedachte woorden zijn, maar al bestaande Nederlandse woorden
mogen natuurlijk ook, als ze tenminste niet al veel gebruikt worden; frequent gebruikte
Nederlandse alternatieven hoeven immers niet op de lijst te staan.
Om de woordenlijst te maken is mankracht nodig. Daarom zoeken we ook
medewerkers. We denken aan mensen die willen helpen met:
- de beoordeling van inzendingen;
- de publiciteit, zoals het plaatsen van oproepen e.d.;
- de vormgeving van de woordenlijst;
- de distributie (het opstellen van verzendlijsten en de daadwerkelijke verzending);
- de financiën (fondsenwerving, boekhouding e.d.).

Hebt u ideeën, wilt u zich als medewerker opgeven of wilt u Nederlandse
alternatieven inzenden, stuur dan uw reactie naar:
Kees Vermeij
Stadionweg 193-III
1076 NR AMSTERDAM
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Jaarvergadering Onze Taal
Bestuur Genootschap Onze Taal
Op donderdag 4 juni zal in Sociëteit De Witte, Plein 24 in Den Haag, om 19.30 uur
de jaarvergadering van het Genootschap Onze Taal worden gehouden. De sociëteit
ligt dicht bij het Centraal Station (ruim vijf minuten lopen, richting Binnenhof).
In verband met de beschikbare plaatsruimte wordt de leden die de jaarvergadering
willen bijwonen, vriendelijk verzocht zich telefonisch (070 - 356 12 20) of schriftelijk
aan te melden.
AGENDA
1 Opening door de voorzitter van het Genootschap Onze Taal
2 Verslag van de jaarvergadering 1997
3 Jaarverslag 1997
4 Financieel verslag 1997
5 Verslag kascommissie
6 Benoeming nieuwe kascommissie
7 Benoeming bestuursleden
- Aftredend en niet herkiesbaar:
• dr. D. Dolman
• C.N.F. van Ditshuizen
-

Het bestuur draagt voor benoeming voor:
• drs. S. Gaaikema
• Monika van Paemel
• mr. E.L.J. van Vliet

8 Mededelingen

PAUZE Tijdens de pauze houdt de redactie van het maandblad Onze Taal zich
beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over het redactiebeleid en de inhoud
van het blad.
9 Rondvraag
10 Lezing ‘Taal op Internet’ door dr. Marc van Oostendorp, redacteur
weblocatie Onze Taal
11 Sluiting

Het jaarverslag en het financieel verslag 1997 alsmede de overige vergaderstukken
liggen een halfuur voor aanvang van de vergadering op de plaats van de
jaarvergadering ter inzage. De vergaderstukken zijn van 19 mei tot en met 4 juni
ook in te zien op het secretariaat van het Genootschap Onze Taal, Laan van
Meerdervoort 14a in Den Haag.
Alle leden zijn van harte welkom.
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Tamtam
Redactie Onze Taal
Taalberichtentaalberichtentaalberichtentaalberichten
Ritzen en de nieuwe spelling
Er is weer eens gedoe geweest over de nieuwe spelling. Dit keer had dat niet direct
te maken met de nieuwe regels zélf, maar met uitspraken van een van de
verantwoordelijken ervoor: minister Ritzen van Onderwijs. In een interview met
Taalschrift, het blad van de Nederlandse Taalunie, zei hij dat de spelling niet door
taalkundigen moet worden bepaald, maar door politici, ‘in hun functie van
vertegenwoordigers van het volk’. Bij de jongste spellingherziening is dat volgens
Ritzen te weinig gebeurd: ‘Terugkijkend zijn we in sommige opzichten toch nog té
ver meegegaan met de taalkundigen. Bijvoorbeeld bij de uitzonderingen op de regels
voor de tussen-n.’
Het zijn opmerkelijke beweringen voor iemand wiens handtekening in het Groene
Boekje staat. Ze leidden dan ook tot heel wat verontwaardiging. Anneke Neijt, een
van de taalkundigen die betrokken waren bij de nieuwe spelling, luchtte haar hart
in de Volkskrant. De ministers hebben juist een flinke vinger in de pap gehad, aldus
Neijt, bijvoorbeeld toen ze in 1994 de voorstellen van de Spellingcommissie ‘zonder
veel omhaal afwezen en er eigen alternatieven voor in de plaats zetten’. En
bijvoorbeeld toen ze de kritiek van de commissie op de vele uitzonderingen naast
zich neerlegden. Neijt: ‘Juist van die uitzonderingen blijkt Ritzen nu spijt te hebben.’
Ook taalkundige Liesbeth Koenen wond zich flink op, in haar column in NRC
Handelsblad (titel: ‘Laffe honden’): ‘Hadden de ministers nou maar integraal alle
voorstellen van de deskundigen overgenomen, dan was er niets aan de hand
geweest.’
Volgens Ritzen heeft terugkijken niet zoveel zin. Tegen Taalschrift zei hij: ‘We
moeten naar de toekomst kijken. De komende twintig à dertig jaar geldt: handen af
van de spelling.’ Remco Campert in zijn Volkskrant-column: ‘Twintig à dertig jaar!
Handen af! Die krachtige PvdA-taal. Was er zelf met je vurige handen afgebleven,
man.’

Bronnen: Taalschrift, maart 1998; de Volkskrant, 11 en 14-3-1998; NRC Handelsblad,
9-3-1998

Haalt lulleriken Van Dale?
Hoe komt een woord in Van Dale? Het antwoord is: als het maar lang genoeg
algemeen gebruikt wordt. Voor het Vlaamse Radio 1-kinderprogramma ‘Voeten
vegen’ was dat kennelijk toch net iets te weinig concreet. Het besloot een nieuw
woord te lanceren om te zien of het de volgende editie van Van Dale zal halen.
Maar welk woord moest het worden? In de uitzending van 18 februari kozen de
kinderen voor lulleriken, dat zoveel betekent als ‘praten over dingen die je zelf
helemaal niet begrijpt’. Andere kandidaten waren onder meer duoën (‘twee dingen
tegelijk doen’), marven (‘een zoen krijgen die je niet graag hebt’), euterig (‘het gevoel
dat je geen zin hebt om naar school te gaan’) en spoekelen (‘ertussen komen als
iemand praat’).
Met het uitverkiezen van lulleriken waren ze er natuurlijk nog niet. Het woord moet
nu ook veel gebruikt gaan worden. Daaraan wordt hard gewerkt. Zo is er een
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wervende lulleriken-weblocatie, waarop te zien is dat het woord bezig is aan een
heuse opmars in de media (vooral in kranten en tijdschriften, vooral in Vlaanderen,
maar ook hier en daar in Nederland). Het lijkt dus wel te lukken met lulleriken - al
plaatste T. den Boon van Van Dale enkele relativerende kanttekeningen. In de
Volkskrant zei hij dat er voor woorden die bewust gepromoot worden een hogere
drempel is dan voor spontaan gebruikte woorden.

Bronnen: de Volkskrant, 11-3-1998; lulleriken-weblocatie
(http://bewoner.dma.be/lullerik)

Raad voor de Neerlandistiek
Het gaat niet goed met de neerlandistiek, dat wil zeggen: de universitaire beoefening
van de Nederlandse taal- en letterkunde. Het aantal studenten loopt terug, de
neerlandistiek staat tamelijk los van de maatschappij en het voortgezet onderwijs,
en ook het verband tussen de verschillende onderdelen van het vak (letterkunde,
taalkunde en taalbeheersing) is ver te zoeken. Dat valt op te maken uit het rapport
Wat unbidan we nu?, samengesteld door dr. E. Viskil. Met die publicatie werd de
oprichting van de Raad voor de Neerlandistiek kracht bijgezet.
De nieuwe raad zal vooral iets moeten gaan doen aan de ‘onzichtbaarheid’ van
neerlandici, aan hun onduidelijke beroepsprofiel. Ook de relaties tussen de
neerlandistiek en het onderwijs moeten verbeterd worden, al was het maar omdat
ongeveer een derde van alle afgestudeerden in het onderwijs terechtkomt.
Hoe gaat de Raad voor de Neerlandistiek dit allemaal aanpakken? Men ziet veel
heil in het stimuleren van populariseringen van onderzoeksresultaten. Mogelijk plukt
Onze Taal daar ooit de vruchten van. Voor de rest houdt het rapport zich nogal op
de vlakte. Deze vaagheid over de ‘externe’ relaties steekt af bij de voortvarendheid
waarmee voorstellen worden gedaan (compleet met organogrammen en begrotingen)
voor de interne coördinatie van de neerlandistiek. Ook de titel van het rapport wijst
al op een zekere naar-binnen-gerichtheid: alleen neerlandici (en zelfs niet eens alle
neerlandici) zullen die begrijpen.
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woordenboek van de poëzie
Guus Middag
Een Apeldoorn
Dit is een gedicht van Anton Korteweg, te vinden in zijn bundel In handen (1997):
MAHLER
Zoals teweegbrengt ontbreken van afstand, te veel aan nabijheid, de
heftigste afkeer - zo Mahler: tulp die zo graag naar je toe zich, dat ze
reikhalzend kruipend misvormt zich voor je. Vaas gaat misstaan en ze
moet dan maar weg. En zoals niet leegdrinkt een drinker uit liefde maar
haat tegen volheid die slecht is, dus pats, lekker kapot in de glasbak die
flessen - zo hou ik van Mahler: voor als zich straks opmaakt buigend en
flemend als een Apeldoorn de dood.
Het gaat, zie ook de titel, over de componist Gustav Mahler, maar dat is ook meteen
het enige muzikale dat eraan op te merken valt. Het gedicht loopt stroef, met vreemde
woordvolgordes, onaffe zinnen, onderbrekingen, gedachtestrepen en dubbele
punten. En over deze opgebroken ondergrond ontrolt zich een reeks vergelijkingen
die evenmin gemakkelijk met elkaar in verband te brengen zijn: Mahler, tulpen,
drank, weer Mahler, en dan ook nog eens de dood. Het is een gedicht dat tot herlezen
dwingt.

● Opdringerig
Zoveel is wel duidelijk: eenvoudig te karakteriseren is de muziek van Mahler niet.
Zij komt te dichtbij, dringt zich te veel op, en roept juist daarom ongewild heftige
weerzin op. Het is als met een tulp die al te uitbundig de vaas uit schiet, die wil
behagen en zich daarvoor zelfs wil misvormen, maar daarmee juist haar eigen lot
bezegelt: ‘Vaas gaat misstaan en ze moet dan maar weg.’ Het tweede deel van die
zin (‘en ze moet dan maar weg’) heeft betrekking op de tulp, maar de gehele zin
suggereert ook even dat de vaas gaat sneuvelen - een suggestie die wordt versterkt
door de glasbakpassage die er meteen op volgt. De verhouding van de drinkebroer
tot de drank zou een mengsel van haat en liefde zijn, leidend tot die lekkere vorm
van agressie waarmee een drinkebroer zijn leeggedronken flessen stuk mag gooien.
Op vergelijkbaar agressieve wijze houdt de dichter van Mahler, en opnieuw dringt
zich hier een wegwerpsuggestie op: alsof ook de grammofoonplaat of de cd van
Mahler in stukken gebroken in de vuilnisbak moet verdwijnen. ‘Houden van’ is niet
helemaal de goede uitdrukking, maar toch - op die dubbelzinnige manier wil Korteweg
dan nog wel houden van Mahler. Luisteren naar Mahler als oefening in verweer,
oefenen in het afweren van opdringerigheid, allemaal bij wijze van voorbereiding
op de komst, ooit, al even buigend en flemend als Mahler, tulpen en drank, van die
Ene Grote Zichzelf Opdringende Opdringer: de dood.
Zoiets staat hier ongeveer. Wat zou, in de slotregel, met ‘een Apeldoorn’ bedoeld
zijn, een Apeldoorn die zich net zo buigend en flemend kan aandienen als de dood?
Was het een toespeling op (de titel van) een muziekstuk van Mahler? Daar kwam
niets voor in aanmerking. Had het, ook vanwege de meteen erop volgende dood,
iets te maken met het advies van verzekeraar Centraal Beheer om in geval van
calamiteiten even Apeldoorn te bellen? Het leek niet erg aannemelijk. Het zelfstandig
naamwoord Apeldoorn was verder in geen woordenboek of encyclopedie te vinden.
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● Misvormd
Ik besloot het de dichter zelf te vragen. Korteweg reageerde licht geschrokken, want
hij had niet de bedoeling gehad onnodige moeilijkheden op te roepen. Hij nam zich
voor in een eventuele tweede druk enige uitleg toe te voegen, maar in afwachting
daarvan wilde hij nu al wel graag onthullen wat een Apeldoorn was: een tulp van
die naam.
Het ging, voorzover hij wist, om een fors type tulp met een nogal uitbundig karakter.
Een echte Apeldoorn is, eenmaal in water gezet, geneigd snel en opdringerig te
gaan groeien, zonder zich veel te bekommeren om de vaas waarin hij gezet is. Zij
maakt als het ware een enthousiaste doorstart, kronkelt de vaas uit en kruipt gewoon
over het tafelblad verder, waardoor de vaas er in de praktijk al snel voor schut bij
staat. Geen bescheiden of gedistingeerde tulp dus, deze Apeldoorn, eerder een
wat dellerig type: buigend en flemend, eentje die graag wil, zo graag dat ze
reikhalzend en kruipend zichzelf misvormt, zoals de dichter zegt.
Navraag bij enkele lokale bloemenstalletjes leverde dan ook louter misprijzende
blikken op en de nuffige verzekering: ‘Wij verkopen bijzóndere tulpen, meneer.’ In
de folder van bloembollenspecialist Bakker uit Hillegom zag ik ze al meteen op de
eerste bladzijden staan: de gewone Apeldoorn, de Golden Apeldoorn en Apeldoorn's
Elite, met zoveel woorden omschreven als ‘nu het meest bekende tulpenras’. Ze
behoren alle drie tot de zogenoemde Darwinhybriden, ontstaan uit een kruising van
de wilde Fosterianatulp met de forse Darwintulp, met joekels van tulpen als resultaat.
Noteren wij dus in het woordenboek van de poëzie: ‘een Apeldoorn (geslacht en
meervoud onzeker), tulp die met zijn opdringerigheid en flemende buigingsneigingen
doet denken aan het gedrag van drank in volle drankflessen, aan de muziek van
Gustav Mahler (1860-1911) en, voorzover zich dat nu al laat vaststellen, aan de
dood. Zie ook: Darwinhybride.’
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InZicht
Raymond Noë
InZicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent niet dat
de redactie ze aanbeveelt.
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.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

● Leenwoorden
Sommige woorden leggen een lange weg af voordat ze in een taal terechtkomen.
Zo komt het Russische ančous van ons woord ansjovis, dat wij weer uit het Spaans
(anchoa) geleend hebben. En het Spaans heeft dat woord via het Genuees en het
Latijn aan het Grieks (aphuè, ‘maaltje gebakken visjes’) te danken.
Nicoline van der Sijs, auteur van het Leenwoordenboek, beschrijft in Geleend en
uitgeleend een aantal voorbeelden van het leenverkeer tussen het Nederlands en
andere talen, waarbij zij veel aandacht schenkt aan de historische achtergronden.
Per taal of taalgebied beperkt ze zich daarbij tot een bepaald onderwerp, zoals
posterijtermen of visnamen. Het laatste hoofdstuk behandelt de vraag hoeveel
leenwoorden het Etymologisch woordenboek van Van Dale bevat.

Geleend en uitgeleend. Nederlandse woorden in andere talen & andersom
is verschenen in ‘Het Taalfonds’, een nieuwe reeks van uitgeverij Contact.
Het boek kost f 32,90. (208 blz.)
ISBN 90 254 2450 3

● Dyslexie
Leerlingen met dyslexie hebben het moeilijk op school - ook nog nu het probleem
sneller onderkend wordt en er vaak betere begeleiding is. De gebruikte
onderwijsmethodes zijn niet op hen afgestemd, en bovendien stuiten ze vaak op
onbegrip. Léon Biezeman is dyslecticus en beschreef zijn ervaringen in de
schoolbanken en aan de universiteit. Het boekje geeft een indruk van de
moeilijkheden waarvoor de dyslecticus zich bij het lezen en leren gesteld ziet, maar
ook van allerlei andere, daaruit voortvloeiende problemen die hij moet overwinnen.

Ruimte voor dyslexie is verschenen bij De Toorts en kost f 29,50. (120
blz.)
ISBN 90 6020 765 3

● Dialecteponiemen
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Nederlandse eponiemen (woorden en ook uitdrukkingen die teruggaan op de naam
van een persoon) zijn de afgelopen jaren vrij uitvoerig geïnventariseerd en
beschreven. Dialectgebonden (of streekgebonden) eigennaamwoorden bleven
daarbij tot nog toe buiten beeld, maar in Hortsik! hebben Wim Daniels en Kees de
Wit nu een aantal Vlaamse en Nederlandse dialecteponiemen samengebracht. Ze
voorzagen de woorden en uitdrukkingen van uitvoerige achtergrondinformatie, vooral
over de kleurrijke, voornamelijk lokale beroemdheden op wie ze terug te voeren
zijn, zoals Piet Moonen, aan wie we de uitdrukking Piet Moonen gezien hebben
(‘dronken zijn’) te danken hebben. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de
huisgebonden eponiemen van de thuistaal: woorden als hiltermannetjes en
Tina-Turnerbeen, die slechts binnen één gezin gebruikt worden.

Hortsik! Eponiemen in de Nederlandse en Vlaamse dialecten van Wim
Daniëls en Kees de Wit is verschenen in de reeks ‘Het Taalfonds’ van
uitgeverij Contact en kost f 19,90. (144 blz.)
ISBN 90 254 2440 6

● Stijlboek De Standaard
Eind 1997 verscheen het Stijlboek van het Belgische dagblad De Standaard/Het
Nieuwsblad, een boek dat door de titel - maar ook door inhoud en doelgroep - doet
denken aan het Stijlboek van de Volkskrant. Beide boeken zijn ontstaan vanuit de
dagelijkse schrijfpraktijk bij een dagblad en beide beogen een houvast te geven bij
het schrijven van artikelen. De opzet van het Volkskrant-stijlboek is beknopt en
overzichtelijk door de alfabetische indeling. In het Standaard-stijlboek is gekozen
voor een thematische opzet. In drie gedeelten gaat het uitgebreid in op grammatica,
spelling en het schrijven van artikelen. Bovendien is een bijlage met verklaring van
vaktermen en de spelling van ‘probleemwoorden’ opgenomen.

Stijlboek van Ludo Permentier en Ludo Van Den Eynden is verschenen
bij uitgeverij Scoop (België) en uitgeverij Contact (Nederland); het boek
kost f 39,90. (360 blz.)
ISBN 90 2541 671 3

● Tussen-n
Felix van de Laar is voorzitter van Tekst-Net, de beroepsvereniging van
tekstschrijvers, redacteuren, taaldocenten en -adviseurs. In die hoedanigheid heeft
hij zich steeds afgezet tegen de nieuwe spellingregels, en dan vooral die voor de
tussen-n. In De kleren van de nieuwe spelling, een in eigen beheer uitgegeven
boekje, bundelt Van de Laar de stukken die hij hierover eerder publiceerde in
Tekst[blad]. Verder is er een bijdrage van Gerard Verhoeven in opgenomen waarin
hij de kritiek op de nieuwe spelling bekritiseert. Ten slotte reikt Van de Laar ook de
alternatieve ‘Regel-Van de Laar’ aan: gebruik in het linkerdeel van een samenstelling
een meervoudsvorm op -en als er een meervoudsvorm uitgedrukt moet worden en
laat in alle andere gevallen de -n weg.
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De kleren van de nieuwe spelling. De tussen-n is een verzinsel! kan
besteld worden door overmaking van f 19,50 op Postbankrekening
4164313 van Vandelaar Tekstbewerking. (36 blz.) ISBN 90 9011406 8

● Taaletiquette
Correcte, niet-discriminerende denkbeelden weerspiegelen zich in ‘correct’
taalgebruik. Maar wat correct is - of als correct ervaren wordt - is per persoon en
per situatie verschillend: Anil Ramdas mag het gerust over ‘negertjes’ hebben als
hij gepigmenteerde mensen bedoelt, maar als je ‘witte’ buurman dat doet, dan is
dat niet correct. In zijn nieuwste boek legt Jan Kuitenbrouwer uit wat je wel en niet
kunt zeggen over vrouwen, allochtonen, gepigmenteerden, dieren en het milieu,
waarbij hij (uiteraard) veel aandacht schenkt aan de geforceerde en krampachtige
- en dus lachwekkende - aspecten van correct taalgebruik.

Heb ik iets verkeerds gezegd? Enige wenken voor (in)correct doen en
denken is verschenen bij Prometheus en kost f 19,90. (162 blz.)
ISBN 90 5333 414 9
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● Indisch-Nederlands
Het Petjoh (of Petjok) is de taal van Indo's en Indische Nederlanders. In de jaren
zeventig kreeg het landelijke bekendheid door het tv-personage Tante Lien (Wieteke
van Dort). Het is een mengtaal: het Nederlands is de grondvorm, maar het bevat
ook elementen uit onder andere het Maleis en inlandse talen als het Javaans. Omdat
het Petjoh alleen nog gesproken wordt door mensen die een deel van hun leven in
Indonesië doorgebracht hebben, is het een taal die zal uitsterven. Mede daarom
heeft Richard Cress de woordenschat ervan willen vastleggen. De woordenlijst heeft
hij aangevuld met gegevens over de uitspraak en specifieke kenmerken van de taal,
en met een korte beschrijving van het dagelijks leven in het Indië van voor de Tweede
Wereldoorlog.

Petjoh. Woorden en wetenswaardigheden uit het Indische verleden is
verschenen bij Prometheus en kost f 34,90. (272 blz.) ISBN 90 5333 607
9

● Neerlandistiek
In de studie van het Nederlands ontbreekt het aan samenhang tussen de
verschillende deelgebieden: letterkunde, taalkunde en taalbeheersing. Om daar iets
aan te doen - en om de gemeenschappelijke maatschappelijke belangen te
behartigen - werd in 1996 het initiatief genomen tot de oprichting van een raad voor
de neerlandistiek. Het rapport Wat unbidan we nu? (oud-Nederlands voor ‘waarop
wachten we nog?’) gaat in op de vraag wat deze raad zou moeten doen, en hoe
die dat zou moeten doen. (Zie ook de rubriek ‘Tamtam’ in dit nummer.)

Wat unbidan we nu? Naar een raad voor de neerlandistiek werd
samengesteld door dr. E. Viskil. Het wordt uitgegeven door Sdu Uitgevers
en kost f 34,90. (127 blz.) ISBN 90 12 08564 0

● Nieuw tijdschrift
Noordzee, taal & letteren is een nieuw tijdschrift dat, geheel in de geest van het
rapport Wat unbidan we nu? (zie hierboven), een breed publiek wil informeren over
Nederlandse taal én letterkunde én taalbeheersing. Het eerste nummer, een
dubbelnummer, oogt professioneel; het biedt nieuws, interviews en achtergronden,
en bevat een themakatern over taal en literatuur van het platteland.
Noordzee, taal & letteren wordt uitgegeven door Sdu Uitgevers. Losse
nummers kosten f 9,95 (dubbelnummers: f 13,95), een jaarabonnement
(10 nummers) kost f 89,50.
ISSN 1387-8301
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● Neerlandistiek [2]
Vorig jaar hield de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek haar dertiende
Colloquium Neerlandicum, dat in het teken stond van het 200-jarig bestaan van de
studie van het Nederlands. De teksten van de 32 lezingen (waaronder een groot
aantal van docenten neerlandistiek in het buitenland) zijn gebundeld in Nederlands
200 jaar later. Behalve voordrachten over de historische ontwikkelingen in de
neerlandistiek bevat de bundel bijdragen over letterkunde (o.a. over de Nederlandse
poëzie na 1980 en over de vrouw als androgyn in het werk van Bordewijk) en over
taalkunde (o.a. over de positie van het Nederlands in Suriname).

Nederlands 200 jaar later, onder redactie van Hugo Brems, Gerard
Elshout, Anne Marie Musschoot en Roel Vismans, wordt uitgegeven door
de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, waar het ook besteld
kan worden (adres: Raadhuisstraat 1, 2481 BE Woubrugge). Het boek
kost f 35,-. (575 blz.)
ISBN 90 72870 05 0

● Nederlands van nu
Het eerste nummer van jaargang 1998 van Nederlands van Nu opent met een
bespreking van de tweede editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst; in
die beschouwing staan vooral regionale variatie en labels als ‘uitgesloten’ en ‘goed
Nederlands’ centraal. Alex Wethlij stelt de aanvaardbaarheid van constructies als
(de) Antwerpenaar Frisot ter discussie; weglating van het lidwoord zou niet in
overeenstemming met de grammatica zijn. Ina Schermer-Vermeer vervolgt haar
artikelenreeks over het woordje het in zinnen als ‘Het onweert’. ‘Redelijke regels,
bizarre uitzonderingen’ is de veelzeggende titel van een lezing die de Nijmeegse
taalkundige Klein hield over de nieuwe spelling op de ‘Dag van het Nederlands’ in
oktober 1997.
Een abonnement op Nederlands van Nu kost Bfr. 650/f 37,50 en is te
verkrijgen bij de Vereniging Algemeen Nederlands, F. de Merodestraat
16, B 2800 Mechelen.

Uit de jaargangen
‘HIJ IS WANDELEN’ - Ons lid, Dr. G.J. van Meurs, schrijft:
Zou ik door middel van het Maandblad het oordeel van mijn medeleden en
- als er verschil van meening mocht zijn - bij gelegenheid het oordeel van den
Raad van deskundigen eens mogen vernemen over zegswijzen als: ‘Hij is
wandelen, fietsen, tennissen, enz. Zij is winkelen, enz.’
Mij klinken deze uitdrukkingen in de ooren als ongeoorloofde afkortingen
van: ‘Hij of zij is uitgegaan om te (of “is aan het”) wandelen, winkelen, enz.’
Maar.... twee leeraren, doctoren in de Nederlandsche taal en letterkunde,
wie ik er naar vroeg, hadden geen enkel bezwaar tegen deze veel gehoorde
uitdrukkingen en ik zou ook niet kunnen zeggen, aan welke taal zij ontleend
zijn. Daarom aarzel ik en roep ik de hulp van anderen in.
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VAN DE LEDEN VAN ONZEN RAAD VAN DESKUNDIGEN.
‘HIJ IS WANDELEN’ - Naar aanleiding van de vraag van den heer Van Meurs
in onze vorige aflevering, over het gebruik van zijn + infin., merkt een lid van
onzen Raad op, dat deze verbinding in allerlei deelen van Nederland (en
daarbuiten) van ouds gangbaar is, en zelfs speciaal voor het Hollandsch in
Amsterdam is genoemd door Den Hertog in zijn Nederlandsche Spraakkunst.
Hij vertelt daar, in Amsterdam op de deur van een werklokaal van arbeiders
in de havenbuurt om een uur of eén eens het krijtopschrift te hebben gelezen:
‘W i j z i j n s c h o f t e n ’. (Wij zijn gaan ‘schaften’.)
Onze Taal, januari 1938, blz. 7 en februari 1938, blz. 10
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Ruggespraak

Publiek massaal voor jazz in de Haven van Huizen gevallen

Goois Weekblad
Gerrit Spronkersflat, (levensloop beschadigende woningen).

Gids deelgemeente Hillegersberg/Schiebroek
Friese proef met drank in verkeer
Leeuwarder Courant
Meer dan honderd klimaatbonzen uit de hele wereld nemen vanaf vandaag
deel aan een driedaags congres over snelle klimaatveranderingen in
Noordwijkerhout.

Trouw
wegens groei van onze klantenkring zoekt administratiekantoor
Secretaresse
eisen:
• MBO niveau • Kennis hebben van correcte telefoonetiketten.

Ede Stad
Carla kan doorgaan met ‘het onderbeurtje’. Het duurt precies een kwartier
voordat de zaak schoon is en het katheder in het plasgaatje kan.
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de Volkskrant
Winkels hoeven niet langer open

Brabants Dagblad
Schipper Heiner raakt achterop door depressie
Het Nederlandse jacht Brunel-Sunergy heeft zijn goede prestatie uit
de vijfde etappe van de Whitbread Race rond de Wereld niet kunnen
herhalen. (...) Schipper Heiner had vooraf al aangegeven dat de boot
die als eerste uit het depressiegebied zou komen, de etappe zou
winnnen.
de Volkskrant
De vrouw van Michael Jackson, Debbie Rowe Jackson, heeft vrijdag een
meisje gekregen: Paris Michael Katherine. Debbie Jackson had eerder
gezegd dat het kind Paris zou heten omdat zij in de lichtstad is verwerkt.

Rotterdams Dagblad
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EH... DE STOMME E
VERANDERINGEN IN HET NEDERLANDS
Interview NIEUWE ALGEMEEN SECRETARIS TAALUNIE
WAAR KOMT 'T KOFSCHIP VANDAAN?
SPELLINGWIJZER ONZE TAAL
SUSKE EN WISKE: VAN VLAAMS NAAR STANDAARD-NEDERLANDS
MAANDBLAD VAN HET GENOOTSCHAP ONZE TAAL
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Loeien en stoeien met de stomme e
Marc van Oostendorp
De meeste Nederlanders zeggen [eh] als ze aarzelen tijdens het
spreken. Waarom maken ze precies díé klank en geen andere? En
waarom horen we diezelfde klank als mensen praten over [mellek]
in plaats van [melk], of over een [menuut] in plaats van een [minuut]?
De kleinste klank van het Nederlands is tegelijkertijd de bijzonderste.
Ukunt uw koe beter niet laten meedoen aan het radiospelletje ‘Zeg eens eh...’ Daarin
moeten de kandidaten zo lang mogelijk aan het woord blijven zonder [eh] te zeggen.
In kinderboeken wordt wel beweerd dat de klank van koeien [boe] is, maar wie
luistert, weet wel beter. Het geluid van een loeiende koe is het best te vergelijken
met de klank die in het radiospelletje nu juist verboden is. Taalkundigen noemen
die klank meestal ‘sjwa’ en soms ‘stomme e’. Er is door de jaren heen over geen
klank zoveel geschreven als net over deze ene kleine klinker.
Een belangrijke reden hiervoor is dat deze klinker de kortste is die we in het
Nederlands kennen: de gemiddelde tijdsduur van een sjwa is korter dan de helft
van de duur van de aa van haak. Bovendien is de sjwa de klank waarvoor mensen
zich het minst hoeven in te spannen. Als iemand alleen maar zijn stembanden laat
trillen en de lucht vervolgens ongehinderd naar buiten laat stromen, maakt hij precies
de sjwa. Voor elke andere klinker moet een spreker meer moeite doen: zijn mond
wijder opensperren, zijn lippen meer ronden of zijn tong hoger opheffen. Voor de
sjwa hoeft dit allemaal niet. Die komt zo naar buiten stromen. Dat is dan ook de
reden dat de klank van de koe zoveel op deze klinker lijkt: het beest kan de
klankstroom die uit zijn stembanden komt niet vervormen met zijn tong of zijn lippen.

● Autemebiel
Van die eenvoud maken sprekers handig gebruik. Vindt de buurvrouw melk een
lastig woord om uit te spreken? Dan zegt ze [mellek]. Weet ze even niet meer wat
ze zeggen moet, maar wil ze toch aan het woord blijven? Dan zegt ze ‘Ik... eh...
weet het zeker.’ Heeft ze geen zin om haar lippen te ronden en de o's in automobiel
te vormen? Dan zegt ze [autemebiel]. De stomme e is de joker van het Nederlandse
klinkersysteem.
Aan de andere kant kunnen mensen allerlei dingen niet met de sjwa doen die ze
met andere klinkers wel kunnen. Er een ingewikkelde lettergreep omheen bouwen
bijvoorbeeld. Een gewone klinker kan twee en in sommige gevallen zelfs drie
medeklinkers voor zich hebben in dezelfde lettergreep, zoals te zien is in woorden
als drie, broer en straat. Maar een stomme e aan het eind van een woord duldt
hooguit één medeklinker voor zich in de lettergreep. Dat is de reden waarom we in
het Nederlands niet [ka-dre], [pa-pa-vre] of [ta-fle] zeggen, maar [kader], [papaver]
en [tafel]. Een stomme e in de eerste lettergreep van een woord heeft overigens
meer mogelijkheden, zoals we kunnen zien aan het woord precies - al spreken
sommige mensen ook dat woord weer uit als [persies].
De enige echte uitzonderingen op deze regel zijn chique leenwoorden uit het
Frans, zoals timbre en oeuvre, die zich ook anderszins niet hebben aangepast aan
het Nederlandse klanksysteem: timbre heeft in de eerste lettergreep een nasaal
uitgesproken klinker, en ook de eerste klinker van oeuvre klinkt niet oer-Hollands.
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Zouden we deze woorden echt in het Nederlandse systeem inpassen, dan zouden
we ongeveer [timber] en [uiver] zeggen.

● Zwakte
De verklaring voor de beperkte gebruiksmogelijkheden van de stomme e ligt in de
zwakte van de klinker. Hij is kort en hij is weinig geprononceerd. Daarom verdraagt
hij maar weinig medeklinkers om zich heen. De kern van het kleine groepje klanken
dat we een lettergreep noemen, is in het Nederlands altijd een klinker. De
medeklinkers brengen alleen kleine vervormingen aan in deze klank, maar de ‘sound’
van de lettergreep wordt geleverd door de klinker. Als die klinker minimaal is, is de
lettergreep dat ook. Er mogen daarom niet te veel medeklinkers aan het begin van
de lettergreep staan, en twee is in het Nederlands kennelijk al te veel. Als we in een
lettergreep konden kamperen, was de klinker de tentstok en waren de medeklinkers
het doek: als de stok te zwak is, mag het doek niet te zwaar zijn.

Illustratie: Frank Dam

Wat voor het Nederlands geldt, geldt daarom nog niet meteen voor andere talen.
In het Frans zijn cadre, papavre, table, timbre en oeuvre immers wel min of meer
alledaagse woorden. Toch is er ook met de sjwa in het Frans iets aan de hand. Om
dat te zien, moeten we nu juist niet naar het begín maar naar het éínd van de
lettergreep kijken. Ook daar kan in het Frans, net als in het Nederlands trouwens,
eventueel een medeklinker staan. Het Franse woord voor ‘zee’ is bijvoorbeeld mer,
en hun
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leraar noemen Franse jongeren prof. Alleen de sjwa staat in het Frans nooit in een
gesloten lettergreep. Sterker nog, het Frans wringt zich in allerlei bochten om maar
geen medeklinker op een sjwa te laten volgen. Het Franse woord voor ‘kopen’ is
a-che-ter. De eerste e in dat woord wordt als een sjwa uitgesproken. Dat verandert
als de volgende t de lettergreep afsluit. ‘Ik koop’ is in het Frans j'a-chèt(e). De t sluit
de tweede lettergreep van het woord nu af, en de sjwa verandert in een volle e-klank:
het woord rijmt op het Nederlandse pet.

● Papavrel
Zowel in het Frans als in het Nederlands kan de sjwa dus hooguit twee medeklinkers
in dezelfde lettergreep hebben. Alleen als het gaat om de precieze plaats waar deze
medeklinkers staan, verschillen de twee talen. In het Nederlands zeg je [papaver]
en in het Frans [papavre]. Maar een denkbeeldig woord als papavrel kan men
nergens met een stomme e uitspreken: niet ten noorden en niet ten zuiden van
Maastricht.
Wat alle eigenaardigheden van de stomme e vooral fascinerend maakt, is dat ze
volstrekt natuurlijk zijn, en niet aangeleerd. Een kind leert van zijn ouders en
onderwijzers nooit dat het [mellek] moet zeggen en niet [mellok]. Het leert hooguit
dat [mellek] fout is. Als het dan toch een klinker invoegt, bepaalt het de aard van
die klinker zelf. Daarbij gebruikt zo'n kind waarschijnlijk een soort taalkundige Wet
van de Minste Weerstand. Als je toch een klinker gebruikt, laat dat dan maar de
makkelijkste zijn.

● Vertrouwelijk
Wat moeten we nu met deze kennis? Moeten we de natuur op haar beloop laten
en ongeremd [mellek] zeggen, en [menuut]? Het hangt er maar van af. In zekere
zin zijn we allemaal meertalig: we beheersen meerdere varianten van het Nederlands
tegelijkertijd, waaronder een variant die we gebruiken als we onze moeder op haar
verjaardag bellen, en een andere die we gebruiken om nieuws voor te lezen. Als
Henny Stoel in het journaal van acht uur over [menuten] begint te spreken, zijn er
redenen om te protesteren: als alle onbeklemtoonde klinkers verworden tot stomme
e's, zijn de woorden moeilijker te verstaan. Bij een taal die voor een grote groep
mensen bedoeld is die elkaar niet kennen, is dat lastig. In een vertrouwelijk gesprek
is de kans op verwarring minder groot.
Wij mensen hebben gelukkig een groot repertoire aan uitspraakmogelijkheden
tot onze beschikking waaruit we kunnen kiezen: een natuurlijke uitspraak, een meer
kunstmatige, en een bijna oneindige hoeveelheid vormen ertussenin. Een goede
spreker beheerst meerdere registers. Juist die grote keuzerijkdom onderscheidt ons
van de dieren. Wij mensen kunnen met een klein klankje een andere sfeer scheppen.
Dieren hebben die mogelijkheden niet. Behalve [eh] kan een koe eigenlijk niets
zeggen. Zelfs geen [boe].

Reacties
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■ Bijtschaap
Kees de Heer - leraar Nederlands, Haarlem
In zijn artikel ‘Schelden doet (geen) pijn’ (Onze Taal april) schrijft Vincent van der
Linden: ‘De eerste keer dat ik met literair schelden werd geconfronteerd, was op de
middelbare school, toen de leraar Nederlands met lof sprak over Lodewijk van
Deyssel, die in een beschouwing in plaats van bisschop het woord bijtschaap had
gebruikt, een vondst die blijkbaar letterkundige waardering verdiende.’
Het is misschien aardig om te weten dat bijtschapen voor bisschoppen al veel
eerder geïntroduceerd is: in 1569, door Filips van Marnix van St. Aldegonde in zijn
Biencorf der H. Roomsche Kerke, III. Kapittel: ‘Van den aert ende verscheydene
soorten der bien’. Hij schrijft daar:

De tweede specie oft soorte is den wespen, horselen ende bremmen seer
gelijk. Sy maken so vele honichs niet als de yerste, om dat sy so goeden
aert niet en zijn. (...) Sy zijn byna van aert ende natuere den peertsvliegen
ende bremmen gelijk, behalven dat sy niet so seer op de peerden ende
koeyen, als op de schapen geerne vliegen: waer in sy contrarie aert
hebben van de gemeyne honichbien, welke de schapen seer vermijden,
van vreese dat sy in de wolle verwerf mochsten blijven. (...) Sy bijten boer
de wol af, ende daerna het vel, ende ten letsten suygen sy het bloet uyt,
daer sy wonderlijk op verleckert zijn, ende worden derhalven bijtschapen
van sommige genoemt, of om de kortheyt der sprake Bisschoppen.

■ Alleen stádsgrachten?
Nickel G. Rijk - Koudum
‘Grachten zijn er alleen binnen de steden’, schrijft Marlies Philippa in het aprilnummer
van Onze Taal (blz. 97). Maar dat is niet juist. In Noordwest-Overijssel, 98).beslist
geen stedelijk gebied, komen onder meer de volgende ‘grachten’ voor: Walengracht,
Arembergergracht, Beukersgracht, Kerkgracht, Hoosjesgracht, Dorpsgracht,
Thijssengracht, Kalenbergergracht, Heuvengracht en Hamgracht.

■ Algemeen cités
Sophie J.M. Josephus Jitta - Amsterdam
Ward Ramaekers wijst in zijn artikel over het ‘Algemeen Cités’ (in het
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aprilnummer) op de grote invloed van het Italiaans op de woordenschat van deze
Belgische ‘smeltkroestaal’. In één geval is het verband met het Italiaans hem ontgaan.
Bordel maken of wat een bordel is mogelijk van Italiaanse origine: bordello is zowel
‘bordeel’ als ‘bende’. De stap van ‘wat een bende’ naar ‘wat een toestand’ lijkt mij
een kleine.

● Natte
Herman Vogt - Groningen
De rubriek ‘Taal in beeld’ van april toont een bord op een camping in Haren met de
tekst ‘i.v.m. de natte niet met de auto op het gras’. Volgens het bijschrift komt hierin
een nieuw woord voor, te weten natte als zelfstandig naamwoord. Volgens mij gaat
het hier echter niet om een nieuw woord, maar om een onvertaald Gronings
zelfstandig naamwoord, dat ‘natheid’ betekent. In Groningen wordt volgens mij zelfs
naast natte vaker natten gebruikt voor hetzelfde begrip; in de uitspraak valt uiteraard
de e voor de n weg.

● Gebarentaal
Annette Doorn - medewerker bestuurlijke ondersteuning gemeente
Zoetermeer
Het groepje artikelen over kunstmatige talen (Onze Taal april) bevat een bijdrage
van Rolandt Tweehuysen over fantasietalen. Zijdelings heeft hij het daarin (op pagina
83) ook over gebarentaal. Daarbij noemt hij gebarentaal tot tweemaal toe een taal
voor doofstommen. Ik wil u er mede namens enkele dove collega's op wijzen dat
gebarentaal voor onze dove medemens is ontwikkeld. Het is jammer dat door de
opmerking in het artikel mensen die doof zijn (weer) gelijk worden geschakeld aan
mensen die doof zijn en daarbij ook niet kunnen spreken.

● Kunstmatige talen
Pim van Tol - Wormer
Met plezier en waardering heb ik in het aprilnummer het stuk van Rolandt
Tweehuysen over hulptalen gelezen. Het laatste onderdeel daarvan, onder het kopje
‘Tot mislukken gedoemd’, bewoog mij tot het volgende commentaar, uitsluitend met
betrekking tot Esperanto, want dat is de enige hulptaal die ik ken én beheers.
Waarschijnlijk zal deze taal niet voor 100% gebracht hebben wat de maker, dr.
Zamenhof, ervan verwachtte. Voor mij, een minder groot idealist waarschijnlijk, ligt
het resultaat ver bóven de 100%. Het ligt er maar aan hoe hoog je verwachtingen
zijn. Mijn Frans, waar ik sinds mijn HBS-tijd menig cursusuur aan besteed heb
omwille van mijn Franse schoondochter, bezorgt mij nog immer klamme handen,
en dat heeft niets te maken met culturele achtergronden, maar gewoon met moeilijk
leren. Dat geldt niet voor het Esperanto, waaraan ik in 1968 en 1969 veel tijd heb
besteed. Vorige week bestelde ik een cd-rom bij de Universala Esperanto Asocio
in Rotterdam. Ik sprak met iemand uit een mij onbekend buitenland; zonder enig
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probleem schakelden we over op Esperanto en hadden we een zeer genoeglijk en
nuttig gesprek.
Afgezien daarvan zijn de argumenten die Rolandt Tweehuysen aanvoert om zijn
pessimistische stelling te onderbouwen net zo gemakkelijk bruikbaar om het
tegendeel te bewijzen. Cultuur als gemeenschappelijke achtergrond die een onderling
verstaan (begrijpen) mogelijk maakt, is niet altijd een national(istisch)e, taalgebonden
bagage, maar kan op heel andere fundamenten steunen. Zo zullen voor iemand
die prijs stelt op internationale contacten, internationale overeenkomsten meer
gewicht in de schaal leggen dan de door Tweehuysen genoemde ‘typische
gebruiken’. Laten we de keus tussen internationale taal (voor mij Esperanto) en
nationale taal laten afhangen van het doel dat we in een bepaalde situatie voor ogen
hebben.
Variërend op Tweehuysen: als twee mensen die niet dezelfde moedertaal spreken,
communiceren in een nationale taal (Amerikaans, Chinees, Spaans), zullen ze
beiden de conventies volgen die bij hun moedertaal, -land, -kring, -cultuur, horen.
En dit kan tot onbegrip, irritatie en misverstanden leiden.

● Kunstmatige talen [2]
Piet Cleij - Bilthoven
Rolandt Tweehuysen besteedt in zijn artikel over hulptalen slechts zijdelings aandacht
aan Interlingua - om precies te zijn: hij noemt die taal alleen in het kader op blz. 77.
Dat is jammer, omdat aan Interlingua heel goed te illustreren is dat er in de
hulptaalbeweging twee verschillende stromingen zijn.
De eerste stroming (en de enige die in Tweehuysens stuk aan bod komt) is die
van de uitvinders, degenen die menen dat een hulptaal echt gemaakt, geschapen
moet worden. De andere is die van de ‘naturalisten’. Zij vinden dat je een
internationale taal niet hoeft te maken, omdat die in feite al bestaat: zij is latent
aanwezig in de talen van onze westerse beschaving. Als we alleen al ons dagblad
goed bekijken, zien we dat daarin op elke bladzijde grote aantallen woorden staan
die we ook in het Frans, Engels, Spaans, Russisch, enz. Aantreffen: redactie, foto,
camera, muziek, concert, integer, integriteit, creatief, creativiteit, preferentie,
communicatie, nationaal, school, kolom, attribuut, functie, functioneel, functionaris,
cultuur, cultureel, en ga zo maar door.
De International Auxiliary Language Association (IALA), een groep professionele
linguïsten, heeft methoden ontwikkeld voor het opsporen van deze internationale
woorden. Vervolgens heeft IALA er 27.000 van verzameld, gestandaardiseerd en
gepubliceerd in het Interlingua-English Dictionary. Latere interlinguïsten hebben
door toepassing van de methoden van IALA dit aantal opgevoerd tot 45.000. Met
de bijgevoegde, uiterst eenvoudige grammatica fungeren deze internationale woorden
als een zeer bruikbare, gemakkelijke en voor miljoenen mensen zeer herkenbare
taal: Interlingua, overigens niet te verwarren met het door Tweehuysen ook
genoemde Interlingua van de Italiaan Peano, beter bekend als Latino sine Flexione.

● De gans rijden
Dr. Jur. H.M. le Page - Antwerpen-Berchem
Hans Heestermans schrijft in de april-aflevering van zijn rubriek ‘Vergeten woorden’
dat er vroeger een afgrijselijk volksvermaak bestond dat onder de naam gansrijden
bekendstond en nog niet zo lang geleden is afgeschaft.
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Dit volksvermaak bestaat echter nog altijd in de polderdorpen Zandvliet,
Berendrecht, Stabroek, Hoevenen en Lillo tussen Antwerpen en Bergen op Zoom,
zij het dan in een enigszins beschaafdere vorm: het dier is een dode gans die in
een net verpakt is, maar overigens wordt het spel gespeeld zoals door de heer
Heestermans beschreven.
In het vroege voorjaar wordt in al de genoemde dorpen de ‘koningsgans’ gereden;
de winnaars komen dan de volgende zondag uit in een finale die de ‘keizergans’
genoemd wordt.
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Battus
Rekenkundige ontleding
Ik hou ervan mijn studenten voor de gek te houden.
Zo zei ik op de eerste dag van het derde trimester in het college ‘Limone’
(Linguistique Moderne Néerlandaise) tegen mijn derdejaars Nederlands: ‘Er bestaat
een taalkundige ontleding en een rekenkundige ontleding. Bij de taalkundige
ontleding geeft men namen aan woordsoorten en zinsdelen. In de zin Methusalem
stierf heet Methusalem een eigennaam en ook “het onderwerp” van de zin, terwijl
stierf een verleden tijd heet van een sterk, onovergankelijk werkwoord en ook “het
gezegde” van de zin. Al die termen moeten uitgelegd en gedefinieerd worden en
daar hou je een klas wel een jaar mee bezig.
Maar het kan ook anders. Je kunt ook aan woorden en woordgroepen
getalwaardes geven. Als twee woorden achter elkaar staan, dan vermenigvuldig je
hun getalwaardes, zoals je twee getallen die achter elkaar staan met elkaar
vermenigvuldigt. Neem bijvoorbeeld het zinnetje van twee woorden Methusalem
stierf. Geef aan de eigennaam Methusalem de waarde 10 en geef aan de
werkwoordsvorm stierf de waarde 100. Dan wordt de waarde van de zin 1000. Wij
zullen alleen woordrijen waar als product 1000 uitkomt als zin erkennen. Dus is
Stierf Methusalem?
100 × 10 = 1000
wel een zin, maar
Methusalem stierf Methusalem
10 × 100 × 10
niet, want daar komt 10.000 uit.
Waarom 10, 100 en 1000? Dat zal zo blijken. Laten we eerst eens naar het
zinsonderwerp kijken. Ik gebruikte als onderwerp één woord, een eigennaam, maar
meestal bevat een onderwerp een paar woorden, met bijvoorbeeld een lidwoord.
Zo kan het woordrijtje de jager als onderwerp optreden in de zin De jager stierf.
Geef aan het lidwoord de de waarde 2 en aan het woord jager de waarde 5, dan
krijgt de jager keurig de waarde 2 × 5 = 10 die ook het onderwerp Methusalem had.
Ook het gezegde kan interessanter zijn dan het woordje stierf. Als we een zwak
werkwoord nemen, krijgen we een zin als De jager nader-de. In deze zin komt twee
keer de voor. Dat woordje de betekent kennelijk “uit het verleden”. Immers: de man
is een man die we al kennen vóór de zin werd uitgesproken, en nader-de is een
actie uit de tijd vóór de zin werd uitgesproken. We hadden al afgesproken dat de
de waarde 2 krijgt. Dan zal nader de waarde 50 moeten krijgen om het gezegde
nader-de 100 te maken.
Waarom is het gezegde 10 keer zoveel waard als het onderwerp? Dat moet omdat
in een gezegde een lijdend voorwerp kan zitten: De jager naderde de leeuw. Het
gezegde in deze zin is naderde de leeuw. Hier is nader een overgankelijk werkwoord,
en aan zulke woorden, zoals ook zwelg of droom, geven we de waarde 5. Leeuw
krijgt, net als jager en tijger en nacht, de waarde 5. Reken nu uit dat De jager naderde
de leeuw precies 1000 als uitkomst heeft. Het gezegde bevat het lijdend voorwerp
de leeuw met waarde 10, dat ook een onderwerp had kunnen zijn, bijvoorbeeld in
de zin:
De leeuw naderde de tijger.
2 × 5 × 5 × 2×2×5
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Een zin kan nog verder versierd zijn. Er kan bijvoorbeeld een bepaling bij staan: De
jager naderde de leeuw in de nacht. Die bepaling moet de waarde 1 krijgen, want
elke hogere waarde geeft aan die zin een uitkomst groter dan de 1000 die het begin
De jager naderde de leeuw had. Maar de nacht heeft al de waarde 2 × 5 = 10. Er
zit niets anders op dan aan het woord in de waarde 1/10 te geven. Ook de
voorzetsels op en over krijgen de waarde 1/10. Reken nu zelf de waarde uit van de
volgende zinnen, waarbij het onovergankelijke droom de waarde 50 heeft: De leeuw
sliep. De leeuw droom-de over de jager.
In een zin komen ook bijvoeglijke naamwoorden voor: bedlegerig, bedreigend,
barmhartig, boosaardig. We geven ze allemaal de waarde 10. Maar aan de buigings-e
geven we de waarde die op en in ook hadden, dus de waarde 1/10. Zo maken we
de bijvoeglijke naamwoorden voor de zelfstandige naamwoorden onschadelijk.
Reken de waarde uit van de zinnen: De bedlegerig-e leeuw droomde over de
bedreigend-e jager. De jager snoof. De leeuw hóóórde de jager! De leeuw schrok.
De leeuw sprong. De jager schrok. De jager stierf. De barmhartige leeuw droomde
over de boosaardige jager.’
Ik geef nog even de rekenkundige waarde van Nederlandse woorden: woorden die
met een klinker beginnen (op, in, e) hebben de waarde 1/10. Woorden die met een
s beginnen (stierf, schrok, snoof) hebben de waarde 100. Alle andere woorden
krijgen als waarde: het aantal letters dat ze bevatten. Als een zwak werkwoord
onovergankelijk is (droom, nader), wordt zijn waarde tienmaal zo hoog. Bereken nu
de zinnen van het slot van ons verhaaltje:

De bespikkelde tijger naderde. De tijger zwelgde de gesneuvelde jager. Daarna
naderde de leeuw-in de leeuw. De leeuw sprong natuurlijk op de leeuw-in. De leeuw
behoorlijk gelukzalig. Methusalem naderde. De tijger naderde Methusalem. De tijger
sprong op Methusalem. Methusalem stierf.
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?Vraag en antwoord!
Taaladviesdienst
● Hogerop dan
? In een advertentie kwam ik de volgende zin tegen: ‘Waarom sommigen
hogerop komen dan anderen.’ Kan hogerop als vergrotende trap - dus in
combinatie met dan - gebruikt worden?
! Nee, het gebruik van hogerop dan is vreemd. Wel juist is bijvoorbeeld ‘Waarom
sommigen verder komen dan anderen’, ‘Waarom sommigen meer bereiken dan
anderen’ of ‘Waarom sommigen hoger op de maatschappelijke ladder komen dan
anderen.’
Hogerop is een koppeling van hoger en op, met de letterlijke betekenis ‘verder
omhoog, meer naar boven’. Vanuit deze letterlijke betekenis werd het woord in de
loop der tijden ook figuurlijk gebruikt: via ‘verder stroomopwaarts’ en ‘naar een
hogere (voornamere) plaats aan tafel’ naar ‘in een aanzienlijker of voordeliger
betrekking’. De laatste betekenis wordt bedoeld in hogerop willen en hogerop komen.
Het bijwoord hogerop komt al in de vorige eeuw aaneengeschreven voor. Het
heeft in de vaste combinatie hogerop komen zijn functie als vergrotende trap verloren.
Het is te vergelijken met het woord verderop, dat op vergelijkbare wijze ontstaan is
en gebruikt wordt. Je kunt wel zeggen ‘Mijn broer staat verderop’, maar niet ‘Mijn
broer staat verderop dan mijn zus’.

● Delicatessenzaak
? Wat is juist: delicatessezaak of delicatessenzaak?
! Het Groene Boekje geeft delicatessenzaak en delicatessenwinkel. Delicatesse
heeft volgens de Woordenlijst alleen een meervoud op -n; de hoofdregel voor het
schrijven van de tussen-n is (zie de Leidraad): ‘Schrijf een -n- als het eerste deel
van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat uitsluitend een meervoud
op -(e)n heeft.’
Van Dale vermeldt echter dat delicatesse ook een meervoud op -s heeft, en geeft
de voorbeelden delicatesse-handel en delicatessewinkel, zonder -n-. Als delicatesses
inderdaad ook voorkomt, zouden samenstellingen daarmee onder de volgende
uitzondering uit het Groene Boekje vallen: ‘Het eerste deel is een zelfstandig
naamwoord dat op een toonloze /e/ eindigt en een meervoud op -en en -s heeft’;
het resultaat zou delicatessezaak zijn. Van Dale hanteert overigens eigen regels
voor het gebruik van de tussen-n; volgens deze regels valt delicatessezaak niet
onder een uitzondering, maar onder de Van Dale-hoofdregel ‘Eindigt het eerste
woorddeel op de letter e, schrijf dan een e (...).’
Hetzelfde doet zich voor bij bijvoorbeeld gildenboek, kastenstelsel en
uitgavenpatroon: het Groene Boekje geeft aan dat het eerste lid van deze
samenstellingen alleen een meervoud op -n heeft en schrijft ze daarom met een
tussen-n; Van Dale vermeldt zowel een meervoud op -s als op -n, en geeft - op
grond van zijn eigen regel - geen tussen-n.
Net als het Groene Boekje houden wij het op delicatessenzaak, te meer daar ook
volgens andere woordenboeken (onder andere Verschueren, Wolters' Koenen,
Kramers) het meervoud van delicatesse alleen delicatessen is.
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● Plotse regenbui
? Is plotse juist in ‘Een plotse regenbui verstoorde de picknick’?
! Ja. Het bijvoeglijk naamwoord plotse (‘plotselinge’, ‘onverwachte’) komt voor in
alle recente woordenboeken. Van Dale (1995) vermeldt nog dat plots als bijvoeglijk
naamwoord vooral in België voorkomt; alleen als bijwoord (‘Het ging plots regenen’)
zou het ook in Nederland gebruikelijk zijn. In het Woordenboek voor correct
taalgebruik (1994) (een Vlaams adviesboek van S. Theissen e.a.) wordt het gebruik
van plotse in een plotse regenbui nog afgeraden. Het bijwoord plots mag wel: ‘Plots
viel er een stilte.’ Tegenwoordig gebruiken Vlamingen én Nederlanders plots ook
als bijvoeglijk naamwoord.

● De bolworm steekt hem
? Weet u wat bedoeld kan zijn met ‘De bolworm steekt hem’ en waar
deze uitdrukking vandaan komt?
! Van Dale vermeldt bij de uitdrukking de bolworm steekt hem de betekenis ‘hij heeft
weer een van zijn grillen of buien’. De bolworm is een larve van de Taenia coenurus
cerebralis, een ingewandsworm die zich in de hersenen van schapen ontwikkelt
(bol in bolworm betekent ‘kop’) en bij deze dieren de zogenoemde ‘draaiziekte’
veroorzaakt: het zieke schaap vertoont dan dwangbewegingen, zoals het lopen in
een cirkel. Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (deel III,I, 1902)
kwam de bolworm voor in verschillende zegswijzen waarin iemands ‘krankzinnigheid
(of zwakker: slecht humeur, booze luim, gril)’ schertsend aan het ‘steken’ van de
bolworm geweten werd.

Onze Taal. Jaargang 67

152

Jan Erik Grezel
Het Nederlands op weg naar 2000
Het Nederlands wordt informeler, de taalgebruiker toleranter. In het
onlangs verschenen kloeke boek Geschiedenis van de Nederlandse
taal zijn maar liefst 100 (van de 600) pagina's gewijd aan recente
ontwikkelingen in onze taal. Over het groeiend aantal subtalen,
taalverruwing, en de toename van eufemismen.
Op de Waddeneilanden legen discobezoekers 's nachts vaak hun overladen blaas
of maag op straat of in voortuintjes. De eilandbewoners hebben daar genoeg van,
en daarom besloten de autoriteiten tot een lik-op-stukbeleid. Op affiches
waarschuwen ze de jeugdige badgasten: ‘Piesen of kotsen op straat kost je 60
gulden.’
Wil zo'n waarschuwing zin hebben, dan moeten we de jongeren direct aanspreken,
hebben de autoriteiten kennelijk gedacht. De jeugd urineert of braakt niet meer,
maar piest en kotst (volgens Van Dale ‘gemeenzaam’ en ‘informeel’). Wildplassen
is blijkbaar al te burgerlijk.
Wie weleens in een volle treincoupé tussen tieners terechtkomt, kan er niet doof
voor blijven: het ‘cool’ en ‘kut’ is niet van de lucht. Niet iedereen neemt die termen
zo gemakkelijk in de mond. Sommige woorden zijn het exclusieve eigendom van
de jeugd. Als een hippe veertiger die gaat gebruiken, raken ze bij jongeren snel in
onbruik. Andere woorden blijven, hun snelle opmars ten spijt, voor menigeen een
schuttingwoord of krachtterm.

● Parallel
De informalisering in het taalgebruik en de opkomst van jeugdtaal zijn volgens het
onlangs verschenen boek Geschiedenis van de Nederlandse taal de opvallendste
ontwikkelingen in het Nederlands van na de oorlog. Het zou een reactie zijn op het
verzorgde taalgebruik van de oudere generatie.
Het boek trekt voortdurend de parallel tussen samenleving en taalgebruik. Veel
veranderingen in de taal zijn immers te verklaren vanuit maatschappelijke (culturele,
politieke, sociaal-economische) ontwikkelingen. In het woordgebruik is dat het
duidelijkst. Zonder modern autoverkeer zouden we geen ademtest, gevarendriehoek,
praatpaal of spookrijder hebben. En had Nederland geen koloniaal verleden gehad,
dan zouden we niemand pienter noemen en nooit van soesa spreken. Bij de
verklaring van de uitdrukking dat is m'n pakkiean niet hebben we naast de externe
invloed van het Indonesisch (bagian, ‘deel’, of pakaian, ‘kleding’) ook te maken met
volksetymologische ver†
De taalgebruiker is tegenwoordig veel toleranter tegen over
buitenlandse invloeden, hoe sterk de oudere generatie Engelse
woorden ook moge afwijzen.
•
vorming, doordat taalgebruikers de herkomst van de uitdrukking niet meer kennen.
Taal verandert niet alleen door externe maar ook door interne factoren.

Onze Taal. Jaargang 67

● Twintigste eeuw
Geschiedenis van de Nederlandse taal beslaat meer dan negen eeuwen en neemt
ook het Nederlands in België en het Afrikaans onder de loep. Maar liefst zestien
auteurs leverden een forse bijdrage, onder een vierkoppige redactie. Een deel ervan
is taaie kost die alleen voor historisch-taalkundigen verteerbaar lijkt. Een omstandige
beschrijving van bijvoorbeeld het ontstaan van de tweeklanken ij/ei, ui en au/ou is
voor taalkundige leken nu eenmaal weinig opwindend.
Maar wie wil weten wat de belangrijke ontwikkelingen in het Nederlands van nu
zijn, kan volstaan met hoofdstuk 8. Volgens M.C. van den Toorn, de Nijmeegse
mastodont van de Nederlandse taalkunde, die verantwoordelijk is voor de honderd
pagina's over Nieuwnederlands van 1920 tot nu, geven vooral de laatste twintig jaar
verrassende veranderingen in onze taal te zien. Hij put uit een omvangrijke literatuur,
niet zelden van zijn eigen hand. Veel actuele taalkwesties komen ter sprake, maar
soms ook al wat belegen gevallen: Chocola ben ik niet dol op, Moet kunnen, De
reizigers worden verzocht, Een beetje neerlandicus en ook de Croma-constructie.
In de jaren tachtig kwam dit margarinemerk met de reclamezin: ‘Hou je van vlees,
braad je in Croma.’ Omdat deze constructie voor jongeren acceptabel blijkt, zijn we
hier waarschijnlijk getuige van een taalverandering: dan kan weggelaten worden,
ook wanneer als al ontbreekt.

● Creatief
Spectaculair noemt Van den Toorn de veranderingen in woordvormen. Met het
algemene streven naar eenvoud en efficiëntie zijn samenstellingen als rauwkost,
snelweg en hoogbouw ingeburgerd. Die werden vroeger bestreden als germanismen.
De taalgebruiker, dat is bekend, is tegenwoordig veel toleranter tegenover
buitenlandse invloeden, hoe sterk de oudere generatie Engelse woorden ook moge
afwijzen.
De afleiding met -er blijkt de laat-
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ste 75 jaar zeer productief: naast speler, opener, vrijwilliger zijn ook zaaknamen als
afknapper, lacher(tje), instinker, instapper van recentere datum. Er zijn talloze andere
voorbeelden van het creatieve woordvormingsvermogen van de taalgebruiker. De
vorm op -o (als in aso en demo) blijkt overigens al uit de jaren dertig te stammen.
Wijdverbreid zijn tegenwoordig de zogenoemde ‘nulderivaten’: afleidingen van
werkwoorden zonder kenmerkende uitgang of klinkerwisseling, zoals aanpak,
leegloop, uitstoot. Vroeger kwamen zulke woorden niet of nauwelijks voor.
In de zinsbouw verandert het Nederlands wel, maar dat gaat veel geleidelijker
dan in woorden en woordvormen. Bovendien speelt het verschil tussen spreek- en
schrijftaal bij zinsbouw sterk mee. De herhalingsconstructie (‘Ik denk dat ik morgen
niet ga, denk ik’), die in de spreektaal zeer frequent voorkomt, is nooit terug te vinden
in geschreven taal.
Opvallend is de toename en de verschuiving van het gebruik van verhullende
termen: eufemismen. Oorspronkelijk gebruikte men eufemismen uit bijgeloof en om
bepaalde lichaamsdelen niet bij name te hoeven noemen. Tegenwoordig ligt het
taboe meer op sociaal-economisch vlak. ‘Werkloosheid’ heet dan arbeidsreserve,
‘personeel ontslaan’ is een bedrijf saneren en bij uitzendbureaus werft men
emballagemedewerkers als men ‘inpakkers’ bedoelt. Was je vroeger gewoon ‘aan
de drank’, nu heb je een alcoholprobleem.

● Distinctiedrift
Daarnaast gebruikt de Nederlander met opzet vaker ruwe, onverhullende termen.
Die kunnen binnen een decennium hun taboekarakter verliezen, afhankelijk van wie
ze gebruikt. Van opsodemieteren kijkt niemand meer op. En ook niet van lullig, sinds
Den Uyl dat 25 jaar geleden in het openbaar gebruikte. Volgens Van den Toorn is
men ‘eraan gewend geraakt om vooral bij sexualia de dingen bij de naam te noemen’.
Waarom? Men probeert flink, gedurfd of eerlijk voor de dag te komen.
In taal zien we de menselijke distinctiedrift weerspiegeld. Dat kan leiden tot
taalpolarisering. Met kostuum of pantalon geef je een ander visiteHet Nederlands divergeert. We kunnen ons afvragen of er in
Nederland nog wel een ‘standaardtaal’ is.
•
kaartje af dan met pak of lange broek. Dat jongeren zich door hun taalgebruik
profileren, maakt duidelijk dat zij een subcultuur vormen. Uiteindelijk probeert
iedereen zich in zijn taal te onderscheiden van anderen of juist aan te sluiten bij de
groep waartoe men graag behoort. Soms levert dat vermakelijke ontsporingen op
in de vorm van hypercorrecties. Wie bij de slager in de chique Amsterdamse
Beethovenstraat ‘ruwe ham’ bestelt, is zich te zeer bewust van het onderscheid
douwen/duwen en schiet door in zijn streven naar beschaafde taal.
Toch zijn de meeste Nederlanders hoe langer hoe toleranter tegenover regionale
varianten, vooral tegenover stadsdialecten. Johan Cruijff, Mien Dobbelsteen en Van
Kooten en De Bie hebben bijgedragen aan de opwaardering van het Amsterdams
en het Haags.

Onze Taal. Jaargang 67

Opvallend is de toename van het gebruik van verhullende termen, zoals interieurverzorgsters
voor ‘schoonmaaksters’.

Zo ontstaan er aan het eind van deze eeuw steeds meer gelijkwaardige subtalen.
Het Nederlands divergeert. We kunnen ons afvragen of er in Nederland nog wel
een ‘standaardtaal’ is. De angst voor het uitsterven van streektalen en
dialectvarianten lijkt in dit licht langzamerhand ongegrond.

● Machteloos
De hedendaagse taalbeschouwer kan geen volkomen beeld schetsen van de
veranderingen in het taalgebruik. Hij kijkt als het ware naar een eeuwigdurende
wedstrijd waarin de kansen steeds weer kunnen keren en waarvan de uitslag nooit
vaststaat. Bij sommige voorbeelden uit de jaren tachtig krijg ik het gevoel dat het
verschijnsel al weer op z'n retour is (minco, ‘minderwaardigheidscomplex’). Anderzijds
lijkt me de kreet hallo! als uitdrukking van verbazing nog lang niet verdwenen, zoals
op pagina 556 staat.
Ernstiger dan dit dilemma is evenwel de machteloosheid als het gaat om
verklaringen. De verbreiding van de Gooise r is heel begrijpelijk, maar het ontstaan
ervan niet. Er is zoveel, verzucht Van den Toorn, dat we niet weten en nooit zullen
weten.
Geschiedenis van de Nederlandse taal. Onder redactie van M.C. van den Toorn,
W.J.J. Pijnenburg, J.A. van Leuvensteijn, J.M. van der Horst. Amsterdam, Amsterdam
University Press, 1997.
ISBN 90 5356 234 6.
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Interview
De Nederlandse Taalunie zal haar werkzaamheden de komende jaren
verruimen. Ze zal bijvoorbeeld een breder publiek duidelijk moeten
maken dat taal méér is dan alleen spelling. Hoe zal dat in de praktijk
gaan? Een interview met de nieuwe algemeen secretaris van de
Nederlandse Taalunie.

Marc van Oostendorp
Koen Jaspaert: ‘De Taalunie moet naar buiten treden’
Als Koen Jaspaert, sinds 1 april algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie,
iemand over grammaticaregels hoort praten, denkt hij meteen aan voetbal. ‘Veel
van die regels zijn achteraf bedacht en willekeurig’, zegt hij. ‘Ik herinner me dan dat
mijn zoon wilde dat ik hem naar het voetbalveld bracht in plaats van zijn moeder.
Volgens hem won het voetbalteam alleen als ik kwam kijken. Ik bracht hem dus
naar het veld, maar de club van mijn zoontje verloor. Toen ik hem vroeg hoe dat
kon, zei hij dat dit te maken had met de witte shirts die ze die dag droegen. Daarin
verloren ze ook altijd. Hij bedacht achteraf allerlei regels om de wereld te kunnen
begrijpen, maar erg succesvol waren die regels niet.’
Het is een kenmerkende uitspraak voor de taalwetenschapper die Jaspaert is.
Hij was verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Leuven. Nu gaat hij als
hoogste ambtenaar bij de Taalunie de uitvoering van het gezamenlijke
Vlaams-Nederlandse taalen cultuurbeleid leiden. Jaspaert is de eerste taalkundige
die de functie van algemeen secretaris, de belangrijkste ambtelijke positie op het
werkterrein van de Nederlandse taal en de Nederlandstalige cultuur, gaat vervullen;
zijn beide voorgangers kwamen uit ambtelijke kringen.

● Vakmensen
Toch beschouwt Jaspaert de verandering in zijn loopbaan niet als een grote overstap.
‘Ik heb altijd geprobeerd wetenschappelijke inzichten te toetsen aan de
maatschappelijke werkelijkheid. Of ik nu hier bij de Taalunie zit of op de universiteit,
maakt wat dat betreft niet zoveel uit. Misschien ga ik over een paar jaar ook wel
weer college geven.’
Het geven van voorlichting is volgens Jaspaert een van de belangrijkste taken
van de Taalunie. ‘De afgelopen jaren heeft de Taalunie vooral veel contacten gelegd
en onderhouden met vakmensen. Die kennen de Taalunie nu ook echt als een
aanspreekpunt voor hun eigen vak: de mensen in het onderwijs weten ons
bijvoorbeeld wel te vinden als het gaat om beleid op het gebied van het onderwijs
in het Nederlands. De Taalunie heeft de afgelopen jaren veel aandacht gehad voor
het creëren van die infrastructuur, en ze heeft dat ook uitstekend gedaan. Nu wordt
het tijd om een stap verder te gaan, om meer naar buiten te treden, het publiek
tegemoet.’
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Koen Jaspaert: de eerste algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie die
taalwetenschapper is.
Foto: Tim Dirven

● Manifestaties
Hoe gaat men dat aanpakken? ‘Over twee jaar, in het jaar 2000, bestaat de Taalunie
twintig jaar. Het is de bedoeling dat we dat gaan vieren met enkele manifestaties
voor een groter publiek. Over de vorm daarvan zijn we op dit moment hard aan het
nadenken.’ In ieder geval moeten de activiteiten een tegenwicht bieden tegen de
te grote nadruk die er volgens Jaspaert in de Vlaamse en Nederlandse media nog
vaak ligt op vragen over ‘goed’ en ‘fout’ in de taal. Als mensen aan de Taalunie
denken, denken ze vaak in eerste instantie aan de spellingperikelen. Ook dat moet
veranderen. ‘De televisie-aandacht voor taal beperkt zich toch tot “Het Groot Dictee
der Nederlandse Taal” of “Tien voor Taal”. En in dat laatste programma zijn alle
onderdelen die niet over goed en fout gaan in de loop van de tijd zo'n beetje
geschrapt. Ik zie het als een taak van de Taalunie om erop te wijzen dat er meer is
dan dat.’
Het willekeurige in discussies over goed en fout heeft de Vlaming Jaspaert aan
den lijve ondervonden. ‘In Vlaanderen leren kinderen op school nog steeds dat het
woord appartement fout is. In plaats daarvan moet je “flat” zeggen. Maar toen ik in
verband met mijn werk bij de Taalunie een pied-à-terre zocht in Den Haag, heb ik
de documentatie van een aantal makelaars hier doorgenomen. Daarin wordt
onbekommerd gesproken over appartementen, en niemand vindt dat fout.’

● Suriname
De kans bestaat dat zulke goed/fout-kwesties in de nabije toekomst nog
ingewikkelder worden. Het Comité van Ministers, dat waakt over de Taalunie, heeft
besloten dat er gestreefd zal worden naar een zogenoemde ‘associatieovereenkomst’
met Suriname. Op een aantal terreinen zal de Taalunie nauw gaan samenwerken
met de Surinaamse overheid en met Surinaamse deskundigen. ‘Dat betekent onder
andere dat er af en toe meer rekening gehouden zal moeten worden met de
Surinaamse variant van het Nederlands’, zegt Jaspaert.
Bestaat met al die aandacht voor
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varianten niet de kans dat de standaardtaal uit elkaar zal vallen? En is de Taalunie
dan nog wel nodig? Die organisatie is immers opgericht vanuit de gedachte dat
Vlaanderen en Nederland één taal delen. Volgens Jaspaert is er geen reden voor
ongerustheid. ‘Een standaardtaal blijft ook bestaan als je aanneemt dat er meerdere
varianten zijn en dat je niet altijd hoeft te kiezen welk van deze varianten de “juiste”
is. Bovendien zijn er ook gewoon praktische argumenten. Kijk eens naar de leraren
Nederlands in het buitenland. Het is weinig efficiënt als de Vlaamse en de
Nederlandse overheid ieder voor zichzelf bijvoorbeeld een docent in Californië
zouden aanstellen. Die overheden doen dit nu samen en dat levert grote besparingen
op. Als alles geregeld zou moeten worden op ministeries in de twee landen, zou
men toch zeer veel bijeen moeten komen voor overleg. Dan kun je beter meteen
de mensen bij elkaar zetten in één kantoor.’

Etymofilie
Mannetjesputter
Ewoud Sanders
In het najaar van 1904 maakte Koos Speenhoff (1869-1945) een liedje dat een van
zijn allergrootste successen zou worden. Velen kunnen het refrein van ‘De schutterij’
nog met hem meezingen:
Daar komen de schutters,
Zij lopen zich lam,
De mannetjesputters
Van Rotterdam ...

Dit liedje - dat ook de titel leverde voor Speenhoffs memoires Daar komen de
schutters - zal zeker hebben bijgedragen aan de verbreiding van het woord
mannetjesputter.
Niet dat dit daarvóór helemaal onbekend was. Mannetjesputter is in 1861 voor
het eerst aangetroffen, in het beroemde spreekwoordenboek van P.J. Harrebomée.
Een belangrijk nadeel van dit chaotische werk is dat het zelden spreekwoorden
verklaart. Harrebomée vermeldt slechts het is een mannetjes putter, samen met
onder meer het is een mannetje van boter en het is een mannetje van stroo.

● Van Dale
Vóór 1900 is mannetjesputter slechts enkele malen aangetroffen, onder meer bij
Justus van Maurik, maar na Speenhoffs ‘tophit’ vinden we het heel vaak. In 1906
in een Bargoens woordenboekje - met als betekenis ‘sterke kerel’ - in 1907 bij Israël
Querido en vervolgens in talloze dagbladen en tijdschriften. In 1914 volgde opname
in Van Dale, waarmee het woord min of meer als ingeburgerd kan worden
beschouwd.
De betekenis lag overigens niet meteen vast. Sommige schrijvers gebruikten het
voor ‘ongevoelig mens’, maar volgens Van Dale moest het worden begrepen als
‘mannetjeskerel’, dat wil zeggen ‘een hele baas, een hele kerel’. Koenen nam het
woord pas in 1932 op en gaf een iets andere omschrijving, namelijk ‘sterke kerel,
flinke man, knap in zijn vak’, een definitie die in de decennia daarvoor bij
mannetjesman had gestaan.
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Mannetjesputter lijkt op het eerste gezicht een woord dat zichzelf verklaart, tot je
je afvraagt wat er met putter wordt bedoeld. Dat zal iemand zijn die iets uit een put
haalt, maar wat? Vast geen mannetjes.

● Emmertje
Welnu, de herkomst van mannetjesputter is op twee manieren verklaard. In een
publicatie uit 1983 wordt een verband gelegd met putter als volksnaam voor de
distelvink. Men kan deze vogel, die vanwege zijn zang en fraaie uiterlijk al sinds de
oudheid als huisdier wordt gehouden, veel leren. ‘Een veel vertoond kunstje’, aldus
deze publicatie, ‘is dat ze het drinkwater letterlijk putten (ze takelen het in een
vingerhoed of in een minuscuul emmertje aan een dun kettinkje op) en dat ze hun
voer in een klein wagentje via een schuine plank naar zich toe trekken. Zolang ze
eten en drinken staan ze op het kettinkje; op die manier houden ze hun natje en
droogje binnen snavelbereik. Dus zo'n mannetjesputter (vrouwelijke zangvogels
worden vrijwel nooit in kooien gehouden) kan inderdaad wel wat!’
Veel aannemelijker is wat F.A. Stoett al aan het begin van deze eeuw suggereerde.
Een putter is eigenlijk ‘iemand die water put of schept’. Maar in verschillende
dialecten - en ook in het Fries - werd het tevens schertsend gebruikt voor
‘drinkebroer’, voor iemand dus die een stevige borrel kan verdragen. En iemand die
veel kan verdragen is een flinke kerel. Het voorgevoegde mannetjes- diende volgens
Stoett tot versterking van het begrip, te vergelijken met mannetjesman en
mannetjeswijf.
Overigens heeft de betekenisontwikkeling doorgezet. Volgens Van Dale wordt
mannetjesputter tegenwoordig ook gebruikt voor ‘flinke vrouw’. Een steekproef in
enkele digitale krantenbestanden leert dat dit juist is, maar wel zeer uitzonderlijk.
Het onderzoekje leert meteen dat het woord opvallend vaak in sportverslagen
voorkomt en daarnaast in artikelen over gevangenissen, het leger en de politiek gebieden waar veel macho's rondlopen. Bovendien wordt mannetjesputter
opmerkelijk vaak voorzien van een geografische aanduiding. Zo is Sean Connery
‘de Schotse mannetjesputter’ genoemd, Jonas Björkman ‘de Zweedse
mannetjesputter’, Gerbrandy ‘de Friese mannetjesputter’ en Jan van Halst ‘de
mannetjesputter van Enschede’.
De mannetjesputter van Enschede - klinkt daar de echo van Speenhoffs De
mannetjesputters van Rotterdam in door, of lijkt dat maar zo?
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Mariël Verburg - Hilversum
Maar waar komt dat kofschip nu vandaan?
Is het verhuisd of verhuist? ‘'t Kofschip’ is een vermaard hulpmiddel
voor wie even niet meer weet of een voltooid deelwoord nu met een
t of met een d moet eindigen. Wat hebben onze stembanden met dit
ezelsbruggetje te maken?
Waarschijnlijk zijn er maar weinig ezelsbruggetjes die zo bekend zijn als het
roemruchte ‘'t kofschip’ en zijn vermaarde broertje ‘'t fokschaap’. Hoewel je het soms
niet zou zeggen, leert iedere scholier in Nederland deze woorden al op de
basisschool als hulpmiddeltje voor de juiste spelling van werkwoorden: is de laatste
letter van de stam van het werkwoord een medeklinker die in 't kofschip staat, dan
eindigt het voltooid deelwoord op een t. Is de laatste letter van de stam geen
medeklinker uit 't kofschip, dan krijgt het een d. En hetzelfde geldt voor 't fokschaap.
Het is dus ‘hij is verhuisd’ (met een d) omdat de laatste letter van de stam van het
werkwoord verhuizen een z is (de stam is het hele werkwoord minus -en), en die
staat niet in 't kofschip. En het is ‘we hebben gewerkt’ (met een t) omdat de laatste
letter van de stam van werken een k is, en die staat wel in 't kofschip. Op dezelfde
manier wordt de regel ook gebruikt voor de verleden tijd: je schrijft ‘hij verhuisde’
(met -de) omdat de laatste letter van de stam (z) niet in 't kofschip staat, en ‘wij
werkten’ (met -ten) omdat de k er wél in staat.

● Stembanden

Hoe 't kofschip werkt, is dus vrij duidelijk. Maar waar komt het eigenlijk vandaan?
Waarom gebruiken we 't kofschip en 't fokschaap, en niet een ander woord? Wat is
er zo specifiek aan deze twee woorden dat juist zij het tot ezelsbrug hebben
gebracht?
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Om deze vragen te beantwoorden, moet eerst iets meer verteld worden over de
manier waarop wij klanken uitspreken. Elke klank heeft zijn eigen, specifieke
eigenschappen. Die eigenschappen hangen samen met verschillende factoren: de
plaats in de mond waar we de klank vormen, de stand van gehemelte, tong en
lippen, het gebruik van de neusholte en het gebruik van de stembanden. Door met
deze factoren te variëren, kunnen we verschillende klanken maken. Zo maken we
de klanken p en b op precies dezelfde wijze (midden voor in de mond, met het
neuskanaal afgesloten en met een lichte ‘plof’ van de lippen), alleen bij de b
gebruiken we onze stembanden wél en bij de p niet. (Dat kun je voelen door tijdens
het spreken je vingers tegen je strottenhoofd te houden.)

● Assimilatie
We hebben er moeite mee om twee klanken die op een heel verschillende manier
worden gevormd, direct na elkaar uit te spreken. Als dat gebeurt, hebben we de
neiging om deze klanken ‘naar elkaar toe te trekken’. Dit proces wordt wel
‘klankassimilatie’ genoemd. Daardoor spreken we bijvoorbeeld inbraak uit als
[imbraak]: de b spreken we uit zonder de tong te gebruiken, terwijl we voor de n de
tong wél nodig hebben. Omdat deze snelle positiewisseling van de tong moeilijk is,
spreken we de n gemakshalve ook uit zonder gebruik van de tong, waardoor hij
verandert in een m. En opdoen spreken we uit als [obdoen], want bij de p gebruiken
we onze stembanden niet en bij de o en de d wel. Het is moeilijk om onze
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stembanden zo snel na elkaar ‘aan’ en ‘uit’ te schakelen, en daarom trekken we de
p een beetje naar de o en de d toe door hem mét stem uit te spreken. De p wordt
dan een b.
En zo werkt het eigenlijk ook met de t en de d in werkwoorden. Deze letters worden
op precies dezelfde manier gevormd, alleen de d spreken we uit mét de stembanden
en de t zonder. Als we nu een werkwoord hebben waarvan de stam eindigt op een
letter die we met stem uitspreken, dan spreken we daarna automatisch een d uit:
‘wij verklaarden’ (en niet ‘wij verklaarten’, want de r spreken we met stem uit). En
als we een werkwoord vervoegen waarvan de stam eindigt op een letter die we
zonder onze stembanden uitspreken, krijgen we daarna een t: ‘wij werkten’ (en niet
‘wij werkden’, want de k spreken we zonder stem uit).

● 't Kuifschaap
Er zijn maar enkele letters die we zonder stem uitspreken, en die dus bij de
vervoeging van werkwoorden een t krijgen. Dit zijn de medeklinkers t, k, f, s, ch en
p. En zo komen we uit bij 't kofschip en 't fokschaap als ezelsbruggetjes om deze
letters te onthouden. Maar dat had natuurlijk ook 't kuifschaap of een ander woord
kunnen zijn, als er maar dezelfde medeklinkers in staan.
Nu is er nog één complicatie: als het gaat om de manier waarop we klanken
uitspreken, waarom schrijven we dan geremd met een d? We zeggen immers een
t op het eind. En waarom schrijven we verhuisd met een d? Ook hier spreken we
een t uit, en de stemhebbende z (de laatste letter van de stam verhuiz) is al
veranderd in een stemloze s. We schrijven in deze gevallen toch een d, omdat
eenzelfde woorddeel zo veel mogelijk op dezelfde wijze wordt geschreven, ook al
wordt het misschien in verschillende combinaties op verschillende manieren
uitgesproken. Dit zogenoemde gelijkvormigheidsprincipe zorgt ervoor dat we
eenzelfde woord kunnen blijven herkennen in verschillende afleidingen en
samenstellingen. Als we dit principe niet zouden volgen, en woorden altijd zo zouden
schrijven als we ze uitspreken, dan zouden we hoed met een t schrijven, maar
hoeden met een d. Het enkelvoud hoet is dan niet meer herkenbaar in de
meervoudsvorm hoeden. We zouden dan ook schrijven ‘één rip’ maar ‘twee ribben’,
‘één vlach’ maar ‘twee vlaggen’, en ‘hij heeft geremt’ maar ‘de geremde weg’. Dat
vonden spellinghervormers terecht niet wenselijk, en daarom blijft in het werkwoord
geremd toch een d staan, ook al spreek je die uit als t.

Wie bedacht 't kofschip?
In 1982 vroeg Joop van der Horst zich in Onze Taal af wie het
ezelsbruggetje ‘'t kofschip’ precies heeft bedacht. In zijn taalcolumn in
het Leidsch Dagblad beschreef Van der Horst onlangs hoe hij een jaar
later opeens veel meer wist. Volgens een toen net verschenen artikel van
taalkundige Jan Noordegraaf was L.A. te Winkel (1809-1868) de bedenker
van 't kofschip. Te Winkel was leraar aan het gymnasium in Leiden, maar
hij is bekender geworden doordat hij samen met Matthias de Vries de
spelling-De Vries en Te Winkel ontwierp - en ook samen met hem begon
aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal.
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In 1858 schreef Te Winkel speciaal voor onderwijzers een boekje over
spelling: De Nederlandsche spelling onder beknopte regels gebragt.
Vrijwel zeker komt daarin voor het eerst 't kofschip voor. Het boekje had
veel succes en werd tot in de jaren negentig van de vorige eeuw herdrukt.
Via alle onderwijzers die het lazen en gebruikten zal 't kofschip in brede
kring bekend zijn geraakt.
Maar helemáál zeker is dit allemaal niet. Er bestaat een kans dat Te
Winkel niets anders deed dan een toen al bestaand ezelsbruggetje
overnemen. Als iemand een vermelding van 't kofschip van vóór 1858
kent, zou Van der Horst daarover graag bericht ontvangen. Reageren
kan via de redactie van Onze Taal.
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Harry Cohen - lid redactieteam Spellingwijzer Onze Taal
De ene spellinggids is de andere niet
Dit najaar verschijnt de Spellingwijzer Onze Taal, die een heel andere
opzet heeft dan het Groene Boekje. Een overzicht van de
belangrijkste verschillen tussen beide spellinggidsen.
Over de nieuwe spelling hoor je nog altijd klachten. Onlangs liet zelfs de vorige
minister van OCW - een van de vaders van het Groene Boekje dus - weten dat hij
er niet gelukkig mee is. Toch vond hij dat er in de komende twintig à dertig jaar niets
aan veranderd moet worden. We kunnen ons hoofd dus beter laten waar we het al
gelegd hadden: in de schoot.

● Officieel besluit
Deze berusting geldt voor de spellingregels in het Groene Boekje (bladzijde 10-46),
maar niet voor de woordenlijst (vanaf bladzijde 57). Van die lijst valt maar een deel
(rond 15%) onder het officiële Spellingbesluit. Het is dus in beginsel mogelijk om
binnen het kader van de nieuwe regeling een andere lijst op te stellen. Deze gedachte
was voor een groepje teleurgestelde lezers twee jaar geleden aanleiding om eens
na te gaan hoe een gebruikersvriendelijke spellinggids er eigenlijk uit moet zien.
Het overleg leidde tot de samenstelling van de Spellingwijzer Onze Taal, die over
enkele maanden zal verschijnen. Hieronder enkele punten waarop deze nieuwe
gids verschilt van het Groene Boekje.
De woordenlijst in het Groene Boekje zou je een product van de moderne elektronica
kunnen noemen. Uit een reusachtig computerbestand (meer dan 80 miljoen losse
woorden, ontleend aan een aantal bronnen uit de periode 1950-1995) zijn de woorden
gesorteerd die in meer dan één bron voorkomen. Deze zijn, afgezien van enkele
correcties, allemaal als trefwoord opgenomen. Aan naamwoorden en werkwoorden
is grammaticale informatie toegevoegd: bij een zelfstandig naamwoord onder meer
de meervoudsvorm(en) en het verkleinwoord, bij een werkwoord twee vervoegde
vormen. Deze bijzonderheden zijn echter alleen vermeld als ze in het
computerbestand daadwerkelijk zijn aangetroffen. Het ontbreken van enige
meervoudsvorm bij een zelfstandig naamwoord, zoals bij wasteil, betekent dus niet
per se dat dat woord geen meervoud heeft, maar alleen dat er in het
computerbestand geen voorbeeld van gevonden is.

● Probleemwoorden
De Spellingwijzer Onze Taal is op een heel andere manier samengesteld. Eerst is
nagegaan met welke problemen spellers in Nederland en Vlaanderen zoal worstelen.
Aan de hand van deze inventaris zijn uit vooraanstaande woordenboeken en -lijsten
de woorden bijeengezocht waar zo'n
•
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Waarom wel blousetje, maar niet bloesje? Wat is het voltooid
deelwoord van restylen? Wordt tenslotte altijd aaneengeschreven?
En bestaat er heus geen verkleinwoord van weesgegroet?
•
spellingprobleem aan vastzit. Alleen deze ‘probleemwoorden’ zijn in de Spellingwijzer
opgenomen; dus niet woorden als het, soms, fakkel of knikkeren. Verder is van elke
reeks samenstellingen die het eerste woorddeel gemeen hebben, zoals kippenboer,
kippenborst, kippenvoer,... kippenenzovoort, doorgaans maar één voorbeeld vermeld.
De grammaticale informatie in de Spellingwijzer is ontleend aan dezelfde bronnen
als de trefwoorden zelf. Het ontbreken van een meervoudsvorm bij een woord als
tarwe weerspiegelt hier dus de opvatting van gezaghebbende naslagwerken.
Daarnaast biedt deze gids ook spellinginformatie. Bij elk trefwoord wordt verwezen
naar de spellingproblemen die aan de orde zijn (dikwijls is het er maar één). Deze
problemen worden - in de vorm van een overzichtelijk regelsysteem - beschreven
in de Inleiding. Ook dit deel van de Spellingwijzer - dat een breder terrein bestrijkt
dan de Leidraad van het Groene Boekje - bevat geen elementen die in strijd zijn
met het Spellingbesluit.
Door dit verschil in aanpak zien de twee spellinggidsen er heel verschillend uit. Het
Groene Boekje bevat rond 110.000 trefwoorden, de Spellingwijzer ongeveer 35.000.
Wie de uitgebreidste inventaris van het Nederlands in de tweede helft van de
twintigste eeuw wil bezitten, is met het Groene Boekje dus beter af. Aan de andere
kant laat dit menige redelijke vraag onbeantwoord: hoe schrijf je sjasliek? Wat is
het meervoud van stilte? Waarom wel blousetje, maar niet bloesje? Wat is het
voltooid deelwoord van restylen? Wordt tenslotte altijd aaneengeschreven? En
bestaat er heus geen verkleinwoord van weesgegroet? De Spellingwijzer lost bij elk
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trefwoord de daarmee samenhangende spellingproblemen op en hakt in
twijfelgevallen de knoop door.

Voorbeeld van een trefwoord in de Spellingwijzer Onze Taal
schaap het (schapen)
schaapachtig 106
schaapherder, schaapscheerder 69, 10;
schaaps...: schaapskleren, enz. 106
schapegras 104
schapen...: schapenboter, enz. 100

(De getallen achter een woord verwijzen naar de plaatsen in de Inleiding
waar uitleg over de spelling van dat woord te vinden is.)

● Drugsjunks
Een voorbeeld. U wilt een opvangcentrum voor drugsconsumenten stichten en zoekt
naar een geschikte naam. Junkenhuis lijkt u wel wat. Of moet dat junkehuis zijn?
Het eerste lijkt correct; in het Groene Boekje staat immers een trefwoord
straatjunkenproject. Maar volgens de spellingregels kunnen samenstellingen met
junk- alleen maar een tussen-n krijgen als er een meervoudsvorm junken bestaat.
En het Groene Boekje kent geen junken, alleen junks. Foutje? Welnee, men laat
hier gewoon zien wat de computer in het bestand is tegengekomen en daar was
junken niet bij en dat project wel. Er valt niemand iets te verwijten - maar u zit
evengoed vast. De Spellingwijzer kent dergelijke tegenstrijdigheden niet. Bij junk
staan daar twee meervouden, junks en junken. Het wordt dus junkenhuis, mét een
tussen-n. Die drugsconsumenten leveren nog een tweede voorbeeld op. Hoort die
tussen-s wel in dat woord? Omdat de officiële spellingregels hier ‘slechts in een
beperkt aantal gevallen’ uitsluitsel geven (bladzijde 26), wilt u zich door deskundigen
laten leiden. Het Groene Boekje schrijft 4 trefwoorden met drug-, 28 met drugs- en
31 met beide. Ongetwijfeld is ook dit weer een trouwe weergave van de situatie die
in het computerbestand is aangetroffen, maar als richtsnoer voor de spelling van
nieuwe drug(i)-woorden hebt u er niet veel aan. De Spellingwijzer geeft in zo'n geval
een ondubbelzinnig advies. Bij drug wordt aanbevolen om alle samenstellingen met
een tussen-s te schrijven, behalve drugstore. Daarmee is uw probleem opgelost.

● Voors en tegens
• Het uitgangspunt van de Spellingwijzer is dat de gebruikers bij elk trefwoord
een afdoend antwoord op hun spellingvragen moeten kunnen vinden. Dit
antwoord is afgeleid uit de officiële spellingregels en uit algemeen aanvaarde
afspraken. Geven deze geen uitsluitsel, dan bevat de Spellingwijzer een
(beredeneerd) advies.
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• Daarnaast geeft de Spellingwijzer inzicht in de toegepaste regels en afspraken.
Wie meer over het waarom van de spelling van een bepaald woord wil weten,
wordt door een of meer verwijzingen naar de relevante achtergrondinformatie
geleid.
• Een derde eigenheid van de Spellingwijzer is het gebruik van modeltrefwoorden.
Een woordenlijst is nooit compleet, zeker niet voor een taal als het Nederlands,
waarin elke dag tientallen nieuwe samenstellingen opkomen (waaronder veel
eendagsvliegen). Dat is ook niet nodig, want wie weet hoe je boerenkaas
schrijft, zal met boerenworst ook geen moeite hebben. Eén model per
samenstelling is genoeg en daar laat deze gids het doorgaans dan ook bij.
Gevallen die van het model afwijken, worden apart vermeld en vallen daardoor
goed op.
• Een nevenvoordeel van dit systeem is dat het boek dunner en goedkoper wordt.
Maar nogmaals, wie een echt uitvoerige woordenlijst zoekt, compleet met
dolfijnvriendelijk, aardappelzetmeelconcern en meer dan honderd
sovjet-woorden, is met het Groene Boekje beter af.
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De taal van Amoras
Drie versies van een stripverhaal
Jac Aarts - redacteur/documentalist, Arnhem
De allereerste Suske en Wiske-verhalen zijn zeer Vlaams: ze ademen
een Antwerpse atmosfeer, om precies te zijn. Toen de verhalen ook
meer op de Nederlandse markt werden gericht, verminderde dit
Vlaamse karakter sterk. In het taalgebruik wordt deze ontwikkeling
zichtbaar door originele Vlaamse en ‘hertaalde’ versies naast elkaar
te leggen. Wat was er te Vlaams en wat niet, en hoe is er aangepast?
In 1947 publiceerde de Vlaamse striptekenaar Willy Vandersteen zijn eerste en
misschien wel beste Suske en Wiske-stripverhaal: Op het eiland Amoras. Wiske en
tante Sidonie (zoals ze toen nog heette) traden weliswaar al op in een eerder
Vandersteen-album, De avonturen van Rikki en Wiske, maar in Op het eiland Amoras
worden twee nieuwe belangrijke personages opgevoerd: Barabas en Suske.
Daardoor is Op het eiland Amoras te beschouwen als het eerste echte Suske en
Wiske-album.
Barabas is nog lang niet de wereldberoemde hoogleraar van jaren later. Hij
slaapwandelt, hij stottert, is niet méér dan een beginnend uitvinder, en zijn
teletijdmachine is nog in ontwikkeling: van tijdreizen is nog geen sprake.
Suske duikt pas later in het verhaal op, en wel op het eiland Amoras, waar hij ‘de
enige overlevende afstammeling’ blijkt te zijn van Sus Antigoon, de scheepskapitein
die dit paradijselijke eiland in de zestiende eeuw ontdekt heeft.
Door een toeval vindt Wiske een oud document dat haar en tante Sidonie naar
dit eiland brengt. Met steun van het lappenpop je Schalulleke en een spook, de
geest van Sus Antigoon, brengen onze vier helden na een verwoede strijd weer
rust en vrede op Amoras, dat reeds lang geteisterd werd door armoede en
onderdrukking.

● Sappig Vlaams
Op het eiland Amoras is een goed opgebouwd verhaal; het is geestig getekend en
de tekst zit boordevol sociale en politieke toespelingen. Willy Vandersteen was nog
volledig op de Vlaamse markt gericht en leefde zich uit in goedgeschreven volzinnen
in sappig Vlaams. Het verhaal verscheen in 1945-1946 in afleveringen in de Vlaamse
krant De Nieuwe Standaard; toen het in 1947 als album werd gepubliceerd, werd
het een groot succes. ‘De eerste druk’, zo lezen we in
•
Het taalgebruik is vanaf 1963 keurig, vlak, netjes, maar ook saai.
•
het naslagwerk Suske en Wiske 50 jaar, ‘was in een mum van tijd uitverkocht,
ondanks de destijds forse prijs van 36 frank.’ Al in 1948 werd Op het eiland Amoras
herdrukt.
Vanaf 1963 verschenen alle Suske en Wiske-albums in het standaard-Nederlands.
Enige druk vanuit de onderwijssector zal hier zeker debet aan zijn geweest:
‘Schalulleke, dat kan toch niet’. In het album De nerveuze Nerviërs gaat tante Sidonie
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om. Bij een gezellige picknick kondigt ze aan dat ze voortaan ‘beschaafd Nederlands’
zullen spreken.

Uit: De nerveuze Nerviërs (1963)

Later werd van ‘Amoras’ - en van alle andere albums van vóór 1963 - een
aangepaste versie gemaakt die ook voor de noorderburen geschikt moest zijn. De
plaatjes werden gestileerd, de kleuren bijgewerkt en het taalgebruik werd aangepast
aan de standaardtaal. Van het zo kleurrijke Vlaams blijft vrijwel niets over. Het
taalgebruik is vanaf nu keurig, vlak, netjes, maar ook saai. Behalve de taal is ook
de couleur locale aangepast: wat eerst typisch Antwerps was, is nu onherkenbaar
of Amsterdams. De Grote Markt in Brussel is vervangen door Luchthaven Schiphol
en alle zinspelingen op situaties van toen zijn verdwenen.
De aangepaste, ‘Nederlandse’ heruitgave van Het eiland Amoras - het woordje
op is uit de titel verdwenen - verscheen in 1967.

● Aangepast Vlaams
Onlangs kreeg ik een derde versie van het verhaal onder ogen. Het betreft een
heruitgave van de oorspronkelijke versie, waarvan alleen de teksten zijn aangepast.
De samenstellers van het Familiestripboek 50 jaar Suske en Wiske spreken van
‘aanpassing en hertaling’. Standaard Uitgeverij wilde iedereen de kans geven kennis
te maken met de grafisch oudste versie
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van het eerste Suske en Wiske-album. Men vond het taalgebruik van de Vlaamse
oerversie echter niet toegankelijk genoeg voor een breed publiek en koos ervoor
de taalkloof te overbruggen. Bijgewerkt Vlaams dus, en als zodanig een ‘tussenfase’
tussen het echte Vlaams en het saaie Nederlands. Taalkundig gezien is dat natuurlijk
een goudmijntje, want nu kun je drie vormen van taalgebruik op een rijtje zetten:
Vlaams anno 1947, aangepast Vlaams uit 1995 en standaard-Nederlands uit 1967.
Uit - de tabel hieronder kunt u zelf uw conclusies trekken. U ziet in de linkerkolom
een aantal Vlaamse woorden en zinnen uit 1947, in het midden de aangepaste
Vlaamse variant (1995) en in de rechterkolom de versies uit de Nederlandse editie.
VLAAMS (1947)

AANGEPAST VLAAMS
(1995)

NEDERLANDS (1967)

plezant

leuk

leuk

van gedacht veranderd

van gedachte veranderd

van gedachte veranderd

buffet

buffet

dressoir

doddelen

stotteren

beven

rapper

gemakkelijker

vlugger

zo ik aan dezen hefboom als ik aan deze hendel trek als ik aan deze hefboom
trek
trek
iets aangevangen

iets gedaan

iets gedaan

alzo

en dus

en zo

een ticket

een kaartje

-

reeds

al snel

reeds

u (tegen pop)

je

-

lorrejas

lorrebaal

dat ondier

gelijk mijn geld op de Bank zoals mijn geld op de bank heeft een kwetsuur
opgelopen

heeft zich bezeerd

-

we zijn er weeral mee weg we stappen weereens op we gaan er alweer vandoor
't moet weer eens lukken

het is weer eens zover

daar heb je 't al weer

ik zal hem best op het
droge brengen

ik kan hem beter op het
droge brengen

ik kan hem beter op 't
droge brengen

die moedwillige dikzak
neemt ons voor een
kegelkraam

die kwade dikkerd denkt
dat 't een kegelbaan is

die humeurige dikzak
houdt ons voor een
kegelspel

niet wenen

niet huilen

niet huilen

dreigend toelopen alras

dreigend aan gelopen

dreigend aangelopen

alras

snel

spoedig

verroer niet

verroer je niet

verroer je niet
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die fles is weeral vol

die fles is alweer vol

die fles is alweer vol

flauwe plezante

flauwe grappenmaker

flauwerik

een pittig baaske

een flink ventje

een pittig baasje

in voeling komen

in aanraking komen

in contact komen

met zijn botten buiten ligt

voor Jef Blaaskop is
afgezet

-

dikzakskens

dikkerdjes

dikzakjes

honger, dorst en vaak

honger, dorst en slaap

honger, dorst en slaap

onderduims gekonkel

onderlinge vechtpartijen

gekonkel

flink gesproken

moedig gesproken

flink gesproken

voor wie neemt ge mij

wie denk je dat ik ben

-

ge zijt weer erg

je bent weer erg

je hebt weer lef

zaagt maar niet

zeur maar niet

zeur maar niet

ik zal hem ook iets lappen ik zal hem ook iets lappen ik zal hem ook iets leveren
we gaan hier nog lachen

we gaan hier nog lachen

we zullen hier nog lachen

gaat ge mij laten slapen

laat mij eens lekker slapen laat me slapen

vooruit, volle gas

volle gas

vol gas

hewel, komt ge niet even
binnen

hela, kom je niet even
binnen

welnu, kom je niet even
binnen

onnozel de doos in en 't
scheel erop - nu zijn we
geschoren!

domweg de koffer in en het poppetje gezien kastje
deksel erop - nu zitten we dicht - nu hebben ze ons
in de penarie
lelijk te pakken

op ronde gaan

op zoek gaan naar

op zoek moeten gaan

de opstand is nakend

de opstand is nabij

de opstand is nabij

ge moogt een laatsten
wens doen

je mag nog één laatste
wens doen

je mag een laatste wens
doen

geen morzel

niets meer

geen splinter

zo niet geraken we
omsingeld

anders worden we
omsingeld

anders worden we
omsingeld

het gelukt hem erin te
ontkomen

het lukt hem om te
ontkomen

hij slaagt erin te ontkomen

zijn schrobber

zijn hoofd

zijn bol

ik heb veel eten bij

ik heb veel eten bij me

ik heb veel eten bij me

de straat kasseien

werken aan de straat

de straat plaveien

stekjes

lucifers

lucifers

trekt de wacht op

staat op wacht

staat op wacht

slimmeke

slimmerik

slimmerd

alarm geven

alarm slaan

alarm slaan
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daar, die heeft zijn
bekomst

daar, die heeft genoeg

die heeft zijn bekomst

ik ga het schip doen
springen

ik ga het schip opblazen

ik laat het schip springen

gevankelijk weggevoerd

geboeid weggebracht

gevankelijk weggevoerd

Syndicaat der Spoken

Syndicaat van de Spoken Vakvereniging der Spoken

gij moogt niet Vet zijn

jij mag niet Vet zijn

jij mag niet vet zijn

tandentrekker

tandentrekker

tandarts
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Drie keer de opening van (Op) Het eiland Amoras, uit achtereenvolgens de eerste, Vlaamse
editie (1947), de versie met ‘aangepast Vlaams’ (1995) en de ‘Nederlandse’ heruitgave
(1967).

Waarschijnlijk zijn er ook veel woorden aangepast of zelfs geheel vervangen om
andere redenen dan puur talige. Zo verwijzen bepaalde woorden in de uitgave van
1947 naar omstandigheden die inmiddels niet meer actueel zijn en worden er
woorden gebruikt die nu verdwenen zijn, zoals eierpoeder. Ook zijn er zaken die
nu blijkbaar gevoeliger liggen dan toen. Zo is bombarderen vervangen door
beschietingen en wordt het woord uitroeien niet meer gebruikt. Het sterkste voorbeeld
is de term concentratiekampen, die in het album van 1947 nog wel gebruikt wordt.
In de uitgave uit 1967 is het woord geheel weggelaten en in de aangepaste uitgave
is het vervangen door het wat neutralere gevangenenkampen. Concentratiekampen
had toen waarschijnlijk niet de gevoelswaarde die het nu heeft.

Nieuwe woorden op -heid
Marcel Lemmens - docent Faculteit Tolk-Vertaler, Hogeschool
Maastricht
Er worden steeds meer woorden op -heid bedacht. Die woorden zijn
geheel volgens de regels gevormd, maar toch maken sommige een
nogal vreemde indruk, zoals oninteressantheid. Hoe komt dat?
In de Volkskrant van 21 januari 1995 gaven Nico Frijda, bijzonder hoogleraar aan
de Universiteit van Amsterdam, en de psychologen Willeke Bezemer en Annette
Heffels een overzicht van wat volgens hen de tien vervelendste trekken van de
mens zijn. Nico Frijda noemde de volgende eigenschappen:
1 Oninteressantheid
2 Ongeïnteresseerdheid
3 Ideologisch fanatisme
4 Wreedheid, op welk niveau dan ook, en onnodige agressiviteit
5 Arrogantie van de macht, hoe klein die macht ook is
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6 Te onbelemmerde ijdelheid
7 Neiging tot zelfbeklag
8 Nooit eens één ogenblik van stommiteit of van genereusheid en zichzelf
vergeten
9 Onoprechtheid in het voelen
10 Toegeeflijkheid jegens de eigen slechte eigenschappen 1-9
En de toptien van Willeke Bezemer en Annette Heffels zag er zó uit:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zelfingenomenheid
Slachtofferigheid
Uiterlijk vertoon
Ranzigheid
Schadenfreude
Kruiperigheid
Haatdragendheid
Krenterigheid
Jaloezie
Boemerangbegrip

Of deze lijstjes juist of volledig zijn, laat ik graag in het midden. Waar het mij hier
om gaat, is de vórm van enkele woorden die erin voorkomen: zelfstandige
naamwoorden eindigend op -heid.

● Productief
Volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) is het maken van zelfstandige
naamwoorden op -heid een productief procédé, dat wil zeggen: men kan nagenoeg
onbeperkt nieuwe woorden op -heid maken. De enige voorwaarde is dat het
grondwoord een bijvoeglijk naamwoord is, bijvoorbeeld lui + heid, onvolkomen +
heid en teder + heid. Alle woorden op -heid in de lijstjes voldoen aan deze
voorwaarde. Toch fronste ik af en toe de wenkbrauwen, om precies te zijn bij
oninteressantheid, genereusheid en slachtofferigheid. En in de rest van het
Volkskrant-artikel, bij de toelichting op de lijstjes, kwam ik nog het vreemd aandoende
woord geboeidheid tegen.
Alle vier de woorden zijn gemaakt volgens bovengenoemde nieuwvormingsregel,
en hun betekenis is wel duidelijk, zelfs zonder dat je de rest van de tekst hoeft te
lezen. Waarom maken ze dan toch een vreemde indruk?
Om erachter komen wat er nu precies aan de hand is, heb ik eerst gecontroleerd
of de woorden in de driedelige Van Dale zijn opgenomen. Dat is niet het geval. Maar
daar is wel een verklaring voor te geven. In de inleiding van het woordenboek, in
de paragraaf over voor- en achtervoegsels staat: ‘Een individuele behandeling van
dergelijke woorden is niet nodig, en als het om een onbeperkt te gebruiken patroon
gaat - als het type productief is - ook niet mogelijk.’ De betekenissen van de vier
‘vreemde’ woorden op -heid zijn allemaal min of meer duidelijk, zodat het inderdaad
niet echt nodig is ze afzonderlijk te behandelen.

● Ongebruikelijk
De enige echte verklaring die ik kan geven voor mijn bedenkingen over
bovengenoemde woorden op -heid is dat ze ongebruikelijk zijn in het dagelijks
Nederlands. Maar waarom zijn ze (nog) niet gebruikelijk? Ik zal proberen een
verklaring te geven.
Ten eerste zou het kunnen zijn dat bepaalde algemene eigenschappen nauwelijks
of nooit voorkomen en dus niet beschreven hoeven te worden. Zo wordt in het
doorsnee taalgebruik volgens mij niet gesproken over de oninteressantheid van
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iemand. Dat zou namelijk betekenen dat er mensen zijn die in geen enkel opzicht
en voor niemand interessant zijn. Dat kan toch bijna niet. Oninteressant beschrijft
een eigenschap die voor een bepaalde situatie geldt.
•
Voor veel mogelijke woorden op -heid bestaan er alternatieven die
al zó goed voldoen dat er geen behoefte is aan een nieuwe vorm.
•
Daarom worden deze woorden eerder gebruikt in zinnetjes als Hij is oninteressant
voor deze functie. Overigens gelden mijn bedenkingen over oninteressantheid ook
voor ‘niet-menselijke’ eigenschappen. Zo kan ik een boek oninteressant vinden,
maar spreek ik niet over ‘de oninteressantheid van het boek’. Dat klinkt vreemd
omdat oninteressantheid geen eigenschap van het boek is. Het betreft een
persoonlijke mening.
Ten tweede bestaan er voor veel mogelijke woorden op -heid alternatieven die
al zó goed voldoen dat er geen behoefte is aan een nieuwe vorm. Die bestaande
woorden ‘blokkeren’ een op zichzelf mogelijke nieuwvorming; omdat bijvoorbeeld
het woord poes al bestaat, zal niemand behoefte hebben aan kattin. Iets dergelijks
geldt voor genereusheid. Daarvoor kennen we al: generositeit, grootmoedigheid,
ruimhartigheid, edelmoedigheid, mildheid, onbekrompenheid, vrijgevigheid,
weldadigheid, gulheid, royaliteit - allemaal woorden die genereusheid iets overbodigs
geven. En voor geboeidheid is fascinatie een frequent gebruikt alternatief.
In het geval van slachtofferigheid hebben we te maken met een nieuwvorming
die op enigszins gekunstelde wijze aansluit bij de regel. Er is in feite sprake van
twee nieuwvormingen tegelijkertijd. Aangezien woorden op -heid worden gevormd
van bijvoeglijke naamwoorden, was het namelijk eerst nodig om van het zelfstandig
naamwoord slachtoffer een bijvoeglijk naamwoord te maken. Nu is slachtofferig al
een gek woord, dus slachtofferigheid is dat zeker.

● Redmiddel
Voor alle duidelijkheid: ik keur de vier woorden in het Volkskrant-artikel niet af. Ze
vielen me op. Meer niet. Ze zijn gebruikt door moedertaalsprekers van het Nederlands
en ze zijn het resultaat van de productieve toepassing van het achtervoegsel -heid.
Op die manier worden nieuwe woorden gevormd die nuttig kunnen zijn.
Maar niet alle nieuwe woorden op -heid zijn nuttig. Soms is er sprake van onnodige
doublures, zoals in:
- een gevoel van jaloersheid
(gast bij NOS-Laat, 5-2-1992);
- de belangrijkheid van de Al
(politiefunctionaris bij 2 Vandaag, 13-3-1995);
- grote verspreidheid
(de heer Hermans, Commissaris van de Koningin in Friesland, in Het Capitool,
5-3-1995).
De meer gebruikelijke vormen van deze woorden op -heid zijn jaloezie, belang en
verspreiding. Het is bij deze gesproken voorbeelden niet duidelijk waarom voor de
afwijkende vorm is gekozen. Misschien schoot de sprekers gewoon het juiste woord
zo snel niet te binnen. Wat echter opvalt, is dat juist een vorm met -heid is gekozen.
Het achtervoegsel is blijkbaar zó productief dat het als een soort redmiddel gebruikt
kan worden wanneer men vastzit met woorden.
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Woordverwerking [9]
Uitspraak
Rik Schutz (uitgever Van Dale Lexicografie) en Josée Heemskerk
Uitspraak is het stiefkind van de Nederlandse lexicografie. Voor me ligt een Frans
woordenboek waarin de woorden in een klankalfabet (IPA, International Phonetic
Alphabet) zijn opgenomen; achter het trefwoord staan de woorden die in de gewone
Franse spelling corresponderen met de genoteerde uitspraak. Dus achter het
trefwoord per lees je: ‘pair, paire, père’. Voor woorden die je alleen kent van horen
zeggen en waarvan je geen idee hebt hoe je ze spelt, is dat handig. En voor woorden
waarvan je je de juiste spelling niet herinnert ook, zoals [pieranjaa] of [oodeklonje].
Kom eens om zo'n boek in Nederland.

● Uitspraakproject
Voor het Nederlands hebben we een uitspraakwoordenboek dat al jaren geleden
uit de boekwinkels is verdwenen (De Coninck) en een gids waarin professor
Paardekooper aan de Vlamingen uitlegt hoe ze de standaardtaal moeten uitspreken.
Ook die is niet meer leverbaar. Toch is er de afgelopen jaren wel het een en ander
gebeurd. Twee uitgevers van woordenboeken - Het Spectrum en Van Dale - wilden
allebei uitspraak gaan vastleggen. Het Spectrum was van plan een
uitspraakwoordenboek tot stand te brengen (met steun van de Nederlandse Taalunie)
en Van Dale wilde één bestand om uit te kunnen putten voor de uitspraakgegevens
in verschillende (vertaal)-woordenboeken. Toen de uitgevers ontdekten dat ze
tegelijkertijd dezelfde deskundigen aan het werk wilden zetten, besloten ze er één
project van te maken. Die samenwerking zou bovendien voorkomen dat er
verschillende normen voor de juiste uitspraak van woorden zouden ontstaan.
Doordat er op een slimme manier gebruik is gemaakt van computerprogramma's,
is de systematiek van de uitspraakgegevens in het gezamenlijke project veel beter
dan in menig ander naslagwerk. Oneerbiedig kort gezegd komt het erop neer dat
een computerprogramma een aantal regels toepast waarmee letters geïnterpreteerd
worden als klanken. Die klanken worden ondubbelzinnig in verschillende tekens
weergegeven. In een woord als kenteken bijvoorbeeld staat de letter e voor drie
verschillende klanken. In code zijn die klanken drie verschillende tekens. De code
kan weer worden omgezet in een
•
Niemand zal voor de uitspraak van banaan naar het
uitspraakwoordenboek grijpen, maar toch is de uitspraak van dit
woord een lastig redactioncel probleem.
•
klanknotatiesysteem als het IPA, maar ook in een notatie die zo veel mogelijk op
gewoon schrift lijkt. En ook, en dat is natuurlijk de leukste mogelijkheid, in echte
klank, in een trilling uit een luidspreker. Die laatste mogelijkheid leek toekomstmuziek
toen er met het project werd begonnen, maar tijdens de correctiefase stonden er al
apparaatjes op de pc's die met een blikkerig maar goed verstaanbaar geluid
coderingsfouten hoorbaar maakten waar anders misschien overheen was gelezen.
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● Normkeuze
Uiteraard komt er bij het maken van een uitspraakwoordenboek meer kijken dan
het schrijven van een programma dat de dubbelzinnigheden van onze spelling
correct omzet in klanksymbolen. Veel leenwoorden gedragen zich volgens heel
andere regels dan gewone Nederlandse woorden. Denk aan band, waar de uitspraak
[bant] of [bent] afhangt van de betekenis. En zelfs wanneer je de dubbelzinnigheid
van een woord als band hebt vastgelegd, en dus de computer een waarschuwing
kunt laten geven bij een samenstelling als stemband ([stembant] of [stembent]), dan
levert een woord als steelband weer een nieuwe verrassing op. Het eerste lid steel
[steel] is als afzonderlijk woord helemaal niet dubbelzinnig, maar moet in deze
samenstelling wel ineens als [stiel] worden uitgesproken.
De lastigste problemen liggen het minst voor de hand. Niemand zal voor de
uitspraak van het woord banaan naar het uitspraakwoordenboek grijpen, maar toch
is de uitspraak van dit woord een voorbeeld van een lastig redactioneel probleem.
Dat komt doordat ook veel gewone Nederlandse woorden niet één juiste uitspraak
kennen, maar op meer manieren worden uitgesproken. Er zijn mensen die [baanaan]
zeggen, [bannaan] is heel gewoon, [benaan] komt algemeen voor in vlotte spreektaal,
en dat kan zelfs worden afgevlakt tot [bnaan]. Niemand verwacht het hele rijtje
mogelijkheden in het woordenboek, maar toch is in het uitspraakproject het
verschijnsel de moeite van het registreren waard bevonden. In de codering is de
eerste banaan-a dus onderscheiden van de tweede, die altijd als [aa] klinkt. Het is
dan aan de redactie van een woordenboek dat voor de uitspraak gebruikmaakt van
de databank met codes, om een bepaalde weergave te kiezen.

● Fransen [lope(n)]?
Een ander geval is de slot-n in werkwoorden. Die wordt vaak niet uitge-
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sproken, al is hij bij veel sprekers wel degelijk hoorbaar, zeker als ze nadrukkelijk
voorlezen. Door die n te coderen als een klank die kan wegvallen in de uitspraak,
ontstaat ook de mogelijkheid om op basis van dezelfde code bewust voor een
afwijkende weergave te kiezen. Zo is er op advies van de hoofdredacteur van de
Van Dale Handwoordenboeken Frans bewust voor gekozen om de slot-n af te
zwakken in de editie die in Frankrijk bij uitgeverij Le Robert verschijnt. Wie zich
voorstelt hoe een Fransman ons woord lopen uitspreekt, begrijpt dat de notatie
[lopә(n)] een didactisch doel dient.
Voor het Basiswoordenboek van Van Dale, bedoeld voor onervaren
woordenboekgebruikers op de basisschool, is niet gebruikgemaakt van het IPA,
maar van een notatiesysteem dat zo veel mogelijk aansluit bij de Nederlandse
uitspraakregels en minimaal gebruikmaakt van bijzondere symbolen. Wij spreken
van het ‘wat & hoe-systeem’, omdat het wordt gebruikt in de taalgidsen van die
naam. Ook die weergave kan eenvoudig worden afgeleid van de klankcodering.
Dus ook al zien ['kεntekә(n)] en [kenteeken] er heel verschillend uit, ze zijn weergaven
van dezelfde onderliggende codering voor de klanken.
En ten slotte kan straks in een elektronisch woordenboek een keuzemenu worden
opgenomen waarin de gebruiker de mogelijkheid krijgt om zelf in te stellen welke
klanken hij hoorbaar wil maken. Dus of hij zijn woordenboek wil laten spreken als
een ouderwetse schoolmeester die een dictee voorleest, of net zo ‘onverzorgd’ als
hijzelf.
Dit jaar zal bij Het Spectrum het genoemde uitspraakwoordenboek (van de hand
van Josée Heemskerk en Wim Zonneveld) verschijnen.

Twee notatiesystemen
voorbeeld

IPA

wat & hoe
(Van Dale)

velen

'velәn

veelen

vellen

'vεlәn

vellen

villen

'vIlәn

villen

vielen

'vilәn

vielen

vallen

'vαlәn

vallen

vale

'valә

vaale

Taal in beeld
In Wales ligt een plaats waarvan de naam uit maar liefst 58 letters bestaat. Misschien
is het nog niet eens de langste plaatsnaam ter wereld, maar dan moet het in ieder
geval een goede subtopper zijn. De betekenis? Ongeveer dit: ‘parochie van de H.
Maria in een dal van witte hazelaars bij de snelle maalstroom en parochie van de
H. Tysilio met de rode grot’.
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Het proefschrift van...
Rick de Graaff
Grammatica en taalstudie
Marc van Oostendorp
De dochter van de taalkundige Rick de Graaft is dertien maanden oud en heeft geen
idee wat een bijvoeglijk naamwoord is. Toch spreekt ze over een jaar of tien vloeiend
Nederlands. Wie zijn moedertaal leert, heeft geen grammaticaboek nodig.
Sommige leraren denken dat dit niet opgaat voor mensen die na de kindertijd een
vreemde taal leren. Er zijn middelbare scholen waar Engels, Frans of Duits leren
nog steeds in de eerste plaats betekent: zinnen ontleden, woordsoorten benoemen
en grammaticaregels onder de knie krijgen. Andere leraren zijn het niet eens met
die gang van zaken. Zij staan een methode voor waarbij de leerling vooral in de taal
wordt ondergedompeld en zo veel mogelijk voorbeelden ziet en hoort van gewoon,
alledaags taalgebruik.
Wie heeft er gelijk? Vreemd genoeg hebben wetenschappers nog maar heel
weinig onderzoek gedaan naar het nut van grammatica in het vreemdetalenonderwijs.
Met het proefschrift waarop hij eind vorig jaar in Amsterdam promoveerde aan de
Vrije Universiteit heeft De Graaff die lacune in ieder geval voor een gedeelte
opgevuld.

Mond vol regels
‘Beide standpunten zijn te extreem’, zegt De Graaff. ‘Als iemand gespannen op
grammaticaregels let, wordt hij door die regels misschien belemmerd bij het spreken.
Zo iemand staat met zijn mond vol regels. De expliciete kennis die een leerling
tijdens grammaticaonderwijs opdoet, blijkt bovendien niet automatisch omgezet te
worden in impliciete, onbewust toegepaste spreekvaardigheid.’ Aan de andere kant
blijkt uit De Graaffs onderzoek dat een goede uitleg van grammaticaregels wel
degelijk kan helpen om het taalgebruik te verbeteren.
Tijdens een van zijn experimenten liet hij twee groepen jongvolwassenen Spaans
leren met een zelfstudieprogramma. Beide groepen gebruikten daarbij hetzelfde
computerprogramma; alleen werd aan de ene groep in elk lesje de constructie van
een bepaalde zin uitgelegd, terwijl de andere groep proefpersonen in dezelfde tijd
alleen wat meer voorbeelden van die zin te zien kreeg in praktische situaties. Na
afloop van de zelfstudiecursus werd iedereen aan dezelfde tests onderworpen. De
studenten die expliciet grammaticaonderwijs gekregen hadden, bleken het op
sommige punten inderdaad beter te doen dan de anderen.

Mooi handje
‘Ik vond het grootste verschil bij de subtielere grammaticale kwesties van het Spaans,’
legt De Graaff uit, ‘dingen waar een moedertaalspreker niet over hoeft na te denken.
Een voorbeeld van zo'n kwestie in het Nederlands is de verbuiging van het bijvoeglijk
naamwoord: wanneer zeggen we “mooi” en wanneer “mooie”? Het verschil tussen
die twee woorden is moeilijk te horen, met die korte, onbeklemtoonde stomme e.
Daarom is dit een lastig punt voor leerlingen. Daar komt nog bij dat het moeilijk te
doorgronden is wanneer je welke vorm gebruikt: waarom zeggen we “een mooie
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hand” maar “een mooi handje”? In zo'n geval kan het helpen als iemand eens
duidelijk uitlegt wat de regels zijn.’
Nederlandse kinderen wordt het grammaticale verschil tussen een mooie hand
en een mooi handje nooit uitgelegd. Toch leren zij de verbuiging van het bijvoeglijk
naamwoord over het algemeen zonder problemen feilloos te hanteren. De Graaff:
‘Het leren van een vreemde taal is kennelijk iets anders dan het leren van je
moedertaal. Volwassenen hebben kennelijk een achterstand ten opzichte van
kinderen.’

● Ouderwets
Een van de oorzaken van dit verschil is volgens De Graaff dat volwassenen geneigd
zijn abstract na te denken over de grammatica van de taal die ze leren. Zelfs de
proefpersonen die geen expliciete uitleg kregen over de grammatica, konden na
afloop van het experiment toch af en toe sommige regels formuleren. ‘Meestal ging
dat goed, maar het is mogelijk dat er op die manier ook fouten gemaakt worden
omdat er te strak wordt vastgehouden aan verkeerd geïnterpreteerde regels.’ Een
duidelijke uitleg van de grammatica kan dan een houvast zijn.
Dat betekent overigens niet dat De Graaff vindt dat de oude methodes om vreemde
talen te leren, die voornamelijk bestonden uit grammaticaonderricht in het
Nederlands, weer zouden moeten worden ingevoerd. ‘Natuurlijk is het goed als de
leerlingen de taal die ze leren zo veel mogelijk horen. Ouderwetse leraren deden
soms zelf nauwelijks hun mond open, omdat ze bang waren om tegen de grammatica
te zondigen. Maar aan de andere kant hoeft wat mij betreft ook weer niet alles in
die andere taal uitgelegd te worden. Grammaticaregels maken vaak gebruik van
behoorlijk abstracte begrippen, zoals bijvoeglijk naamwoord of verbuiging. Ik kan
me voorstellen dat het dan tijd bespaart om die grammaticale uitleg in het Nederlands
te geven.’
Rick de Graaff, Differential Effects of Explicit Instruction on Second Language
Acquisition. Den Haag, Holland Academic Graphics, 1997. ISBN 90 5569 038 4
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Geschiedenis op straat
Geldelozepad
Riemer Reinsma
Er is heel wat afgespeculeerd over de betekenis van de oude straatnaam
Geldelozepad. Hij komt voor in zeven gemeenten, tenminste als we ook de
Geldelozeweg in Hoorn meerekenen. Om te beginnen is er een verband gelegd
met de beruchte windhandel in tulpen, in 1637. De straatjes Nauwe en Wijde
Geldelozepad in Haarlem zouden zo heten omdat daar, in het gebied waar tulpen
werden gekweekt, speculanten zouden hebben gewoond. Toen de tulpenhandel
instortte, zouden de terreinen waardeloos zijn geworden en de eigenaars ervan
‘geldeloos’, oftewel blut. Maar Gerda Kurtz kwam in haar boek De straat waarin wij
in Haarlem wonen tot een heel andere conclusie. ‘Geldeloze paden’ zouden
‘kosteloze paden’ zijn: particuliere weggetjes waarvoor men niet behoeft te betalen
als men ze gebruikt. ‘Tolvrije paden’ dus.
Het klinkt plausibel. En toch is er reden tot twijfel. Er moeten in heel Nederland
tientallen, zo niet honderden of duizenden van zulke tolvrije paden zijn geweest.
Tolvrijheid zal eerder regel dan uitzondering zijn geweest. Maar dan is het moeilijk
te verklaren waarom er nog maar een handvol van die Geldelozepaden over zijn.
En er is nog een probleem. Een tweede bezwaar is namelijk dat er geen enkel bewijs
bestaat dat geldeloos vroeger ‘kosteloos’ betekende. Het Woordenboek der
Nederlandsche Taal maakt daar geen melding van en kent alleen de betekenis
‘zonder geld, van geldmiddelen ontbloot, geen geld hebbende’. Een geldeloze was
een armoedzaaier.
Gelukkig helpt datzelfde WNT ons aan een betere verklaring. Geldelozepad, aldus
het WNT, was in vele plaatsen (bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam en Leiden) de
naam van een ‘armenbuurt’. De naam was zelfs zo bekend dat hij in enkele
zeventiende-eeuwse gedichten voorkomt. Onder andere bij Joan de Brune. In 1658
vermaande deze schrijver zijn lezers hoe ze de gulden middenmaat moeten
betrachten:
Men moet zijn goede fortune niet verhoopen (= zich erop verlaten), of
verzuymen. Die zijn tobben niet uyt en stelt, als 't gheld reghent, is
weerdigh, dat hy in 't geldelooze paedjen woone.
Deze tweede verklaring maakt meteen duidelijk waarom bijna al die Geldelozepaden
nu zijn verdwenen. Niemand wilde wonen in een straat waarvan de naam zo
herinnerde aan armoede en ellende. Je hoeft je maar voor te stellen dat je in de
Sloeberstraat zou moeten wonen. En men kan zich dan ook moeiteloos voorstellen
hoe dat gegaan is. Buurtbewoners dienen bij de gemeenteraad een verzoek tot
naamsverandering in. De gemeenteraad beraadt zich op de voorgestelde nieuwe
- ‘nette’ - naam en gaat door de knieën.
Zo moet het in ieder geval zijn gegaan in de drie steden die het WNT noemde
(dit deel van het woordenboek dateert al van 1889). Kennelijk is de grote
omdoopoperatie van de Geldelozepaden pas na dat jaar begonnen. Maar het roept
wél automatisch een andere vraag op. Vonden onze voorouders uit de zeventiende,
achttiende en negentiende eeuw het dan wél normaal om in een ‘Sloeberstraat’ te
wonen? Misschien moeten we het verdwijnen van de Geldelozepaden in verband
brengen met een taboe dat in de twintigste eeuw in volle hevigheid is opgekomen:
het taboe op sociale ongelijkheid. Arm én rijk zijn het er tegenwoordig immers over
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eens dat armoede uitgebannen moet worden. In ieder geval mogen armen niet meer
een stigma dragen.
Met dank aan de heer Frans Tames, Archiefdienst voor Kennemerland
(Haarlem).

Het Wijde Geldelozepad in Haarlem, in 1906
Foto: Frank van der Wijden

Onze Taal. Jaargang 67

168

woordenboek van de poëzie
Aanvangstvallig... velderslot
Guus Middag
Hottentottententententoonstelling. Dat was jarenlang, althans in het taalkundig
universum van mijn lagere school, het langste woord dat een mens kon verzinnen.
Hoe we eraan kwamen, wist niemand, en wat we ons er precies bij moesten
voorstellen evenmin, maar dat deed er ook niet zoveel toe. Het plezier zat in het
foutloos, en liefst zo snel mogelijk, uitspreken ervan:
hottentottententententoonstelling. 33 letters. Een langer woord kon volgens ons niet
bestaan, al had je natuurlijk altijd weer slimmeriken die dan kwamen aanzetten met
een hottentottententententoonstellingstoegangsbewijs.

Van aanvang tot slot
Aanvangstvalligkuurwerkstukwerkkrachterwerkplaatstaanvalligstoelgangstvalligstoelgangbaardluisterrenwachterwerkerkraambeiderdonsterfelijkkleedvermakelijkheiderdonsterfelijkdienstplichtgevendeelsombergtochtendeldarmoedertientalrijkdomkoplichtgevenwellustmoordeelnamelijkstoeterugkeerkringlopennevruchtboomtakkerbouwlandbouwsteenslagroomijsvogeleendrachterovergeetmijnietgeziendeomstandighedendagelijkwaardigheidenneboomslangdraderwerkkringlopereereplaatstengelehaaremspoorlogikapottenbakkerijwegwijzerdradeloosterrenwachterbaksteendrachterbaksteenslagtandersomberoofvogeleendrachthoekhuisraadhuisvrouwkleedvermaakschuittochtvlaagveenheidennebomensapenhouderdomwegwijzerdraadgeverzwijnglasscherfdeelwoordeeltekengetallangoordeelsomberichtlijnrechterkantoorwormeneerslagroomsoesterloopsychemieterstondergangpaddestoelganglamperkamentaalgebrekstokouderdomoorpijnstillendenderenpaardvarkadelaarzelinguïstiekummelkbroodborstkasplantilopendantikristalgeheelhuidspierenbakvisvangstzweetlustmoordeelnamensenhandijviervouderderangstdroomtaartsvaderlatentzeilanderijbewijsvogeliefdelevenwellusthofnarcissuspectoraalmoestuinierlandmaniersteensklapsuspenselenietwattendelementaalregelantierelierdichtbijsterkersversvoetstapvoetstandersommerendeelsommigrantsoenereplaatstledemaatjesharingslangstaandachterdeeltekenkunstbeenwondersteekwonderderangstzweetgragebolleboosaardigwatandersnietsnutsbedrijfveerkrachterstevorenpaardewerkstukvallendenderendeerniswekkenmerkbaarmoedermateriemensentochwatmoetiktaktentastbaarmoedermateloostzeepwaterstandeloostzeepwatertandendrietveldslagveldslagveldslagvelderslot
Uit: Leo Vroman, De godganselijke nacht. Amsterdam, Querido, 1993

● Records
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Wat is het langste Nederlandse woord? Die vraag wordt beantwoord in paragraaf
57, ‘Het langste woord’, van Battus' Opperlandse taal- & letterkunde (1981). Om op
33 letters of meer uit te komen hoeft men geen hottentottenwoorden te verzinnen,
zo blijkt daaruit. Landbouwmechanisatietentoonstelling: 35 letters.
Ziektekostenverzekeringsmaatschappij: ook 35.
Consumentenbelangenbehartigingsorganisaties: 43 letters. In de tiendelige Algemene
Winkler Prins komt bij het trefwoord huisvuil het 47-letterige woord
gemeentereinigingsroltrommelhuisvuilophaalauto's voor. Het nationale record is in
handen van de heer Van Geen, hoofd van de Openbare Lagere Thorbeckeschool
in Alphen aan den Rijn, die in maart 1978 in zijn eigen gestencilde schoolkrant het
woord kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamhedendrukte noteerde: 55
letters.
Het gebruik van lange woorden is niet meteen iets waar dichters op uit zijn. Die
proberen het in het algemeen juist kort te houden. En bovendien moedigen
vormverschijnselen als de versregel en de strofe het maken van lange woorden ook
niet bepaald aan: dat levert maar gedoe op met afbrekingstekens en overlopende
regels. De langste woorden zullen vermoedelijk dan ook bij nonsens- en
plezierdichters te vinden zijn, of bij dichters die zich graag afzetten tegen het
ingetogen en beknopte karakter van de meeste poëzie. Bij Lucebert zal de geest
van verzet zeker hebben meegespeeld toen hij besloot dat hij (in zijn gedicht ‘illusies
onder de theemuts’, in Val voor vliegengod, 1959) een vlindervleugel met zijn bonte
veelkleurige tekening het best, en het beknoptst, kon beschrijven als een ‘porseleinen
vingerhoedsossenstaartogentroostkamelenkruispapillenwormsegmentengewaad’.
71 letters.

● Ketting
Een mooi woord, maar toch niet meer dan een lettergreep vergeleken bij het
megawoord waarmee Leo Vroman in 1993 het nationale record in de categorie
poëzie overnam. Toen verscheen, in de bundel De godganselijke nacht, het gedicht
‘Van aanvang tot slot’, dat in zijn geheel bestaat uit één, dertig regels tellend woord.
Geschatte totale lengte: 1464 letters. Het is niet zomaar een lang woord, gevormd
door bestaande woorden achter elkaar te plakken, zoals bij Lucebert, maar een
kettingwoord, zoals ik het nu maar even noem. De delen haken als schakels van
een ketting in elkaar: het laatste deel van het eerste woord is meteen ook het eerste
deel van het tweede, enzovoort. Aanv-ang, ang-stval-lig, lig-k-uur, uur-werk,
werk-stuk leidt tot aanvangstvalligkuurwerkstuk - en dat is nog maar het begin.
Het procédé levert wat je noemt dichte tekst op, een op het eerste gezicht
ondoordringbaar letterwoud. Het kan wel gelezen worden, maar dan toch vooral
met een Opperlandse instelling. Men kan gaan tellen: letters, lettergrepen, frequenties
van se-
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quenties en dergelijke. Men kan verschillende typen schakelingen rubriceren. Men
kan op zoek gaan naar clusters waarvan de woorden ook inhoudelijk overeenkomst
vertonen (paardvarkadelaar), of naar binnenrijmen (suspenselenietwattendele) of
herhalingen (voetstapvoetstandersom). En men kan onderweg ook simpelweg
genieten van allerlei bizarre nieuwvormingen: logikapottenbakkerij,
taalgebrekstokouderdom, egelantierelierdicht.

● Implosie
Intussen zit er in deze stroom lettergrepen wel degelijk een mededeling verborgen.
Het gedicht heet niet voor niets ‘Van aanvang tot slot’. Wie daadwerkelijk van
aanvang tot slot leest, ziet dat het met dit gedicht niet goed afloopt. Er duiken,
naarmate het einde nadert, steeds meer dreigende woorden op
(stukvallendenderendeerniswekken) en steeds meer herhalingen (baarmoedermate,
oostzeepwater), alsof het woordcombinatieprocédé langzaam in zichzelf vastloopt.
Het is de aankondiging van een andere, inhoudelijke ineenstorting. Aan het eind
blijft het woord steken in een reeks herhalingen waaruit het blijkbaar niet meer vlot
te trekken valt: veldslag - slagveld - veldslag - slagveld - veldslag, waarna bij wijze
van laatste reutel alleen nog slagveld - elders - slot volgt. Het is, lijkt mij, een
aankondiging van het einde van de wereld: als op elk slagveld alleen nog maar een
nieuwe veldslag volgt, is het slot nabij.
Het is een implosie van taal, dit gedicht, een bom van losse woordflarden en
betekenissen, een letterlijk zinloos geval - op te vatten als een beeld voor de zinloze
bom die binnenkort aan alles een einde kan maken. Het enige deel van het gedicht
dat zich aan het schakelvoorschrift onttrekt, is een rijtje letters, te vinden in de tweede
regel van onderen, waarin te midden van alle moord en doodslag nog net de
wanhopige stem van de dichter zelf te horen is: ‘mensentochwatmoetik’.
Noteren wij dus in het woordenboek van de poëzie: ‘aanvangstvallig...velderslot
(onz., meervoud onbekend), de hele wereld, van begin tot vermoedelijk einde. Zie
ook: kernbom.’

Uit de jaargangen
Eerbied voor de taal.
Wij Nederlanders hebben dikwijls maar weinig liefde voor onze taal en wij
maken er ons veelal niet druk over, als een vreemdeling haar met
onverschilligheid bejegent. Hoe anders is het te verklaren dat wij toestaan,
dat een Amerikaansche firma hier haar product verkoopt onder den naam
Palmolive-zeep en dat een andere soort zeep, naar ik meen een Hollandsch
artikel, alsmede een margarine-soort welke, geloof ik, ook hier te lande gemaakt
wordt, aan het publiek worden aangeboden onder namen als Sunlight en Blue
Band. Koopers en verkoopers weten dikwijls niet hoe zij die drie woorden
moeten uitspreken en het toont m.i. weinig eerbied voor onze nationaliteit, dat
de fabrikanten het niet de moeite waard achten er Nederlandsche namen voor
in de plaats te stellen. Wanneer zal in ons land een beweging ontstaan tegen
het koopen van goederen welke, onnoodig, onder vreemde namen aangeboden
worden?
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Al zeggen tegenwoordig de slagersjongens niet meer p'rdon, maar sorry,
wanneer ze u bijna met de fiets onderstboven rijden, toch zijn wij nog lang
niet zoo sterk in Engelsch als in Fransch, gezien b.v. de vertalingen uit
eerstgenoemde taal. In een krantenbericht zag ik police officer vertaald met
politie-officier, in een ander licor (Amerikanisme voor liquor) met likeur. De
recensent voor Amerikaansche litteratuur van een groot dagblad had het over
boodschaploopers, waar de auteur over shipping clerks gesproken had; de
vertaler van een Engelschen roman, waarin een touristen-zeereis voorkwam,
wist geen raad met den quartermaster die als watchman aan de valreep stond
en maakte er een wachtmeester van. Echte Anglicismen halen wij ook onnoodig
in onze taal binnen, den laatsten tijd; men kan in het Engelsch zeggen: the
conversation dried up, maar het is verkeerd in onze taal te spreken van de
opdroging van een bedrijf, wanneer men bedoelt het verloopen der
onderneming. Overlap en overlappen zijn volgens Van Dale reeds in onze
werktuigkundige terminologie opgenomen, maar dan wordt het toch tijd dat
men er andere woorden voor vindt; in een wetenschappelijke voordracht heb
ik al eens hooren spreken over invloedssferen welke elkander overlappen
(over elkander heenvallen).
Wanneer zullen wij tot bezinning komen?
MENKMAN.
Onze Taal, november 1939
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Herman J. Claeys - Brussel
Neologismen in Vlaanderen [3]
In Vlaanderen ontstaan geregeld nieuwe woorden die halt houden
bij de noordelijke rijksgrens. Lexicograaf Herman J. Claeys doet een
greep uit de meest in het oog springende Vlaamse nieuwvormingen.

Federaliseren
Het onderwijs in België is gefederaliseerd, maar defensie niet. Onderwijs behoort
dan tot de bevoegdheid van de Vlaamse, respectievelijk Franstalige overheid van
de deelstaten, defensie echter tot de federale overheid. Defensie is dus federaal.
Er heerst bij de bevolking op dit punt enige verwarring: sommigen interpreteren de
recente term federale overheid als ‘gefederaliseerde overheid’, deelstaatoverheid
dus. Zo ook federale verkiezingen, waarvan sommigen denken dat het de
deelstaatverkiezingen zijn.
Zoals in de Verenigde Staten en Zwitserland betekent nu ook in België het woord
federaal hetzelfde als ‘nationaal’. Maar de twee eerstgenoemde landen bestaan uit
staten en kantons die in een federatie verenigd werden, terwijl de Belgische
eenheidsstaat tot een federatie gemaakt wordt. In het geval van de V.S. en
Zwitserland betekent federaliseren ‘verenigen’, in België ‘decentraliseren’. Het klinkt
verwarrend dat sommige partijen tegen de federalisering van de sociale verzekering
zijn omdat ze die federaal willen houden.

Wetstratees
De Belgische Kamer en Senaat, vergelijkbaar met de Nederlandse Tweede en
Eerste Kamer, vergaderen elk in hun ‘halfrond’ in het parlementsgebouw. Dit is
gelegen in de Brusselse Wetstraat, waar ook het kabinet en de Vlaamse Raad
vergaderen. Het wollige taalgebruik van veel regeringsleden en
volksvertegenwoordigers wordt misprijzend het Wetstratees genoemd. In een
massaal verspreide video van de Vlaamse regering ten behoeve van het onderwijs
wordt tegen dit taalgebruik ingegaan. Het videofilmpje toont een fictieve minister
die in politieke kromtaal de staatshervorming probeert uit te leggen. Zijn Wetstratees
wordt telkens onderbroken met een les in klare taal.

Zitbal en balzitten
Sinds enkele jaren wordt in een aantal scholen en bedrijven een zitmeubel gebruikt
dat een alternatief biedt voor de bestaande kantoorstoel en het schoolstoeltje, met
de bedoeling rugklachten te voorkomen die veroorzaakt worden door een verkeerde
zithouding. Het gaat om een opblaasbare kunststof bal die in Zwitserland, waar de
meeste lagere scholen hem hebben ingevoerd, Sitzball genoemd wordt. In 1992
werd het meubel in de Benelux geïntroduceerd door een Antwerpse vereniging. De
aan deze vereniging verbonden ‘kinesitherapeut’ (in Nederland: fysiotherapeut)
Frans Cornelissen gebruikte als eerste de term zitbal, die sindsdien gemeengoed
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is geworden, ook in Nederland. De Franse vertaling ervan luidt ‘ballon-siège’. Op
een zitbal ga je naar het schijnt automatisch in de goede houding zitten, met een
rechte rug en een ‘gekanteld’ bekken, en blijf je bovendien bewegen. In
‘kinesitherapeutisch’ jargon heet dat ‘actief zitten’.
Van zitbal is het werkwoord balzitten afgeleid. Een experiment met de zitbal in
35 Belgische scholen heet ‘Proefproject Balzitten’, en in een folder staat te lezen
dat het balzitten de natuurlijke bewegingsdrang van kinderen ondersteunt en
bevordert.

Fietspooling
Naar het voorbeeld van ‘carpooling’ wordt een bepaalde vorm van gezamenlijk
fietsen fietspooling genoemd. Fietspoolers zijn bijvoorbeeld groepjes kinderen die
elke dag in hun wijk op een punt afspreken om vandaar gezamenlijk naar school te
fietsen en daarbij begeleid worden door een of meer meefietsende leraren of ouders.
De achterliggende gedachte is dat een groep fietsers meer respect afdwingt bij het
andere wegverkeer dan de kwetsbare eenzame fietser.

Delokalisatie en verankering
Het economisch beleid van de deelstaat Vlaanderen is erop gericht vestigingen van
bedrijven zoveel mogelijk in eigen land te houden. Het wil vermijden dat die
overgeplaatst worden naar lagelonenlanden, met andere woorden gedelokaliseerd
worden.
Anderzijds willen de overheid en een deel van de volksvertegenwoordiging ook
dat levensvatbare binnenlandse bedrijven niet door buitenlandse worden opgeslorpt
of ‘overvallen’. Ze opteren voor een verankering ervan - althans van het hoofdkantoor
- op eigen bodem. Dit betekent dat de nationaliteit van de bedrijfsleiding overwegend
Belgisch is en dat de zetel in Vlaanderen gevestigd blijft.

Incontournabel
‘In Wallonië is de Parti Socialiste incontournabel’; in Vlaanderen hoopte de PVV na
de verkiezingen incontournabel te worden. Het Franse werkwoord contourner
betekent onder meer ‘om iets heen lopen, ontwijken, voorbijgaan, passeren,
omzeilen’. Contournable is dan ‘ontwijkbaar, te passeren’ en incontournable is ‘waar
men niet omheen kan, waar men rekening mee moet houden, wie of wat men niet
over het hoofd kan zien’. Het woord werd in België enigszins vernederlandst tot
incontournabel. De term heeft een hoge gebruiksfrequentie in gesproken en
geschreven politieke commentaren, en kan slaan op een persoon, een partij of een
pressiegroep. Bij het vormen van een regering kan een partij incontournabel zijn,
bij een beslissing of een programma van een partij kan een leidend figuur of een
tendensgroep eveneens incontournabel zijn. Zelfs een dossier kan incontournabel
zijn als het een heet hangijzer is dat de relaties tussen gespreks- of coalitiepartners
vertroebelt.
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InZicht
Raymond Noë
InZicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent niet dat
de redactie ze aanbeveelt.
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.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

● Informele taal
In woordenboeken is weinig terug te vinden van de in het dagelijks spraakgebruik
veelvuldig gebruikte modieuze, informele of vulgaire uitdrukkingen als een scheet
en drie knikkers (‘bijna niets’), met big zitten (‘zwanger zijn’) of een rat met een staart
(‘kettinghorloge’). In die lacune is nu grotendeels voorzien door Marc De Coster; in
een lijvig lexicon heeft hij de ‘populaire’ uitdrukkingen van de laatste honderdvijftig
jaar bijeengebracht. Elk lemma is voorzien van een betekenisomschrijving, de
eventuele historie en de context waarin de uitdrukking gebruikt werd of wordt.
Bovendien geeft De Coster telkens een of meer vindplaatsen.

Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten en slogans
wordt uitgegeven door Sdu/Standaard en kost f 79,90. (556 blz.)
ISBN 90 75566 20 4

● Vergaderen
Wie wil overtuigen, zal moeten argumenteren. Maar in vergaderingen en
(werk)-overlegsituaties zijn het niet alleen de argumenten die de doorslag geven.
In kort bestek geeft drs. Alice Kuipers-Bos in Overtuigen en argumenteren vijftig
tips om overtuigender naar voren te komen. Aan de orde komen onder meer
non-verbale communicatie, mannentaal versus vrouwentaal, presentatie,
argumentatietechnieken en het omgaan met emoties.

Overtuigen en argumenteren is verschenen in de Werkwijzer-reeks van
Samsom Bedrijfsinformatie. Het kost f 27,95. (108 blz.)
ISBN 90 14 05637 0

● Vervoegde voegwoorden
Met de zinnen En datte me toffe jongens zijn en De meide gaan uit azze ze zin
hebbe is iets opmerkelijks aan de hand: de voegwoorden dat en als zijn vervoegd.
In het standaard-Nederlands doet dit verschijnsel zich niet voor, maar in een groot
aantal dialecten richt het voegwoord zich in bepaalde gevallen naar getal (enkelvoud/
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meervoud) of persoon van het onderwerp van de zin. De voorwaarden hiervoor
verschillen per dialect. De vervoeging van voegwoorden is een vrij uniek verschijnsel,
want behalve in het Nederlands, het Fries en het Duits doet het zich waarschijnlijk
in geen enkele taal ter wereld voor.
In 1994 hield het Meertens Instituut een symposium over dit onderwerp. De
uitgesproken lezingen zijn nu bijeengebracht in een bundel, die bij de lezer enige
voorkennis van de generatieve taalkunde veronderstelt.

Vervoegde voegwoorden. Lezingen gehouden tijdens het
Dialectsymposion i 994, onder redactie van E. Hoekstra en C. Smits, is
een uitgave van het Meertens Instituut. Het kost f 19,75. (145 blz.)
ISBN 90 70389 56 8

● Theaterwoordenboek
New Theatre Words is een al in 1995 verschenen achttalig woordenboek
(Nederlands, Engels, Frans, Duits, Zweeds, Italiaans, Spaans en Japans) met 1258
theatertermen. Het lexicon is systematisch opgezet; in aparte hoofdstukken komen
achtereenvolgens aan de orde: het toneel, decorstukken, licht en geluid, kostuums,
de publieksruimte, administratie, veiligheid en diversen (wat in het Nederlands
vreemd genoeg wordt vertaald met figuranten). Registers in de acht talen
vergemakkelijken het opzoeken. Een apart katern bevat 250 afbeeldingen met
verwijzingen naar de bijbehorende termen.
New Theatre Words is een uitgave van Sttf, Zweden en kost f 40,-. Het
kan besteld worden bij de Vereniging voor Podiumtechnologie, Postbus
15172, 1001 MD Amsterdam. Telefoon 020 - 527 76 21. (220 blz.)
ISBN 91 630 2821 2

● Chinees
Het Chinese schrift kent zo'n 4000 karakters (schrifttekens), die zijn terug te voeren
op pictogrammen (vereenvoudigde afbeeldingen) van de dingen om ons heen.
Samengestelde en abstracte begrippen werden uitgedrukt door twee of meer
pictogrammen samen te voegen. De huidige schrifttekens zijn ontstaan uit deze
pictogrammen(combinaties). De sinoloog Hans van den Broek Kisling heeft nu een
‘leerwoordenboek’ samengesteld waarin per karakter de ontwikkeling en de betekenis
gegeven wordt. Bovendien wordt de aard van elk karakter verbeeld in een illustratie
en een tekstfragment, waardoor de lezer wordt aangespoord wat langer bij het
‘woordbeeld’ stil te staan. Dit fraaie boek behandelt 200 karakters; het is het eerste
in een reeks van twintig delen.

China-Y. Chinese taalsymbolen ontraadseld is verschenen bij Elmar en
kost f 49,50. (256 blz.)
ISBN 90 389 0639 0
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● Lexicografie
Trefwoord, tot vorig jaar een lexicografisch tijdschrift, is nu een jaarboek geworden.
In de opzet is echter niets veranderd. Het biedt gevarieerde artikelen over
woordenboeken, lexicografen, computerlexicografie en etymologie, en bevat
bovendien zestig pagina's boekbesprekingen. Er wordt in deze aflevering veel
aandacht besteed aan woordenboeken op cd-rom en aan het bijna voltooide
Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Trefwoord. Jaarboek lexicografie 1997-1998, onder redactie van Roland
de Bonth, Nico Groen, Nicoline van der Sijs en Rob Tempelaars, wordt
uitgegeven door Sdu/Standaard en kost f 35,-. (273 blz.)
ISBN 90 75566 59 X

● Vlaams
Het Vlaams wijkt op een aantal punten af van het standaard-Nederlands. Dat is op
zichzelf geen probleem, maar er zijn situaties waarin Vlamingen de behoefte hebben
om zich ‘correct’ uit te drukken. Speciaal voor Vlaamse middenstanders die het
publiek in het standaard-Nederlands willen aanspreken is er nu een boekje
verschenen waarin voor een aantal branches veelgebruikte ‘foutieve’ woorden en
constructies behandeld worden. Het boekje pretendeert niet volledig te zijn, maar
wil een eerste handreiking geven.

Correct Nederlands thuis, in winkel en bedrijf van G. De Bruycker, R.
Haeseryn en V.F. Vanacker wordt uitgegeven door Uitgeverij UGA. Het
boekje kost Bfr. 630 (+ porto) en is te bestellen bij UGA, Stijn Streuvelslaan
73, 8501 Heule, België. Telefoon (0032) (0) 56 36 32 00. (81 blz.) ISBN
90 6768 208 X
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Ruggespraak

Message (Bericht) - Bericht aanwezig
Uw toestel is uitgerust met een langwerpig rood lampje. Dit brandt wanneer
er een bericht voor u is.
> Neem de hoorn op of
> Druk op de lijntoets.
> Druk op Massage.
PTT-gebruiksaanwijzing
Omdat het zenuwstelsel zich tijdens de allereerste weken van de
zwangerschap ontwikkelt, wordt geadviseerd vanaf 4 weken voor de
bevruchting tot ten minste 8 weken erna dagelijks 400 tot 500 microgram
foliumzuur te slikken.
Consumentengids
‘Bewakingschip’ demente ouderen
Veendam - Demente inwoners van een verpleeghuis in Veendam
krijgen een ‘bewakingschip’ in de hak van hun schoen.
Haagsche Courant
PEKING EEND GERECHTEN
99 Peking eend met ananas en zoutzuur saus............f 24,75
Menukaart Chinees-Indisch specialiteitenrestaurant
In gesprek met de politiek... dat kan!
Op 21 april zijn landelijke CDA-kandidaten bij ons in de regio.
Pittige discussie over samenleven met toekomstige Kamerleden van
20.00-22.30 uur in de burgerzaal van het raadhuis in Heemstede
Advertentie in De Haarlemmer
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SRV VELDHUIZEN
komt vanaf 20 april a.s. weer bij u langs.
Bij deze wil ik eenieder bedanken voor de fijne reacties tijdens mijn
afwezigheid.
Theo Veldhuizen
Weekblad De Eendracht

Directeur van Helmondse school: ‘Bij nog meer leerlingen is verbouwing
nodig’
Pabo barst bijna uit haar voegen
Eindhovens Dagblad
In deze editie Regio Arnhem 98/99 vindt u informatie over meer dan
41.846 bedrijven
Gouden Gids regio Arnhem
Na jaren aan de wieg te hebben gestaan van onze afdeling, namen
wij in smakelijke ambiance afscheid van de heren Van der Brul,
Lambrechts en Van de Heuvel.
Jaarverslag secretariaat FNV afdeling Amersfoort
Kwart allochtoon in raad hoofdstad
AMSTERDAM, 14 APRIL. De nieuwe Amsterdamse gemeenteraad bestaat
voor bijna een kwart uit allochtone raadsleden.
NRC Handelsblad

Onze Taal. Jaargang 67

173

[Nummer 7/8]

Onze Taal. Jaargang 67

175

Engels in Nederlandse tv-reclame
Inge Gijsbers, Marinel Gerritsen, Hubert Korzilius en Frank van
Meurs - Studierichting Bedrijfscommunicatie, Katholieke
Universiteit Nijmegen, Center for Language Studies
Er wordt veel geklaagd over Engels in Nederlandse reclame. Maar
hoe vaak komt het nu eigenlijk voor? En waaróm wordt er Engels
gebruikt? Trouwens, is het wel echt Engels wat we dagelijks
voorgeschoteld krijgen? Aan de Katholieke Universiteit Nijmegen is
er onderzoek naar gedaan.
‘My fans are my pension plan.’ Een swingende Tina Turner deelt de televisiekijker
mee dat zij geen pensioenverzekering nodig heeft omdat haar fans wel voor haar
oude dag zorgen. Met deze reclameboodschap lijkt niets mis te zijn. Het is perfect
Engels en het wordt uitgesproken op een plaats waar Engels de voertaal is: een
podium waarop een Engelstalige artiest optreedt. Toch is er wel degelijk iets
bijzonders mee aan de hand. De zin komt namelijk voor in een reclamespot van
een Nederlands bedrijf op een Nederlandse tv-zender.
Al eerder, in juni vorig jaar, is er in Onze Taal uitgebreid aandacht geschonken
aan Engels in Nederlandse reclame. Maar hoe vaak komt het precies voor? En
waarom is Engels zo populair? Trouwens, hoe Engels is het Engels dat we
voorgeschoteld krijgen nu eigenlijk?

● Ingeburgerd
Om dat uit te zoeken, namen we in de week van 19 tot en met 25 oktober 1996 alle
televisiereclames op van Nederland 1. In totaal waren dat 128 verschillende
boodschappen. De vraag was wat nu Engels is en wat niet. We lieten de twaalfde
druk van de grote Van Dale als scheidsrechter fungeren. Kwam een Engels woord
daarin voor, dan beschouwden we het als Nederlands, ontbrak het, dan
bestempelden we het als Engels. Volgens dit criterium zijn style, love en always
Engels, maar baby, job, set en spot niet.
Van die 128 reclamespots waren er 42, dus een derde, geheel of gedeeltelijk in
het Engels. Dat wijst erop dat het Engels inderdaad al behoorlijk is ingeburgerd in
de reclame.
Twee reclames waren geheel in het Engels gesteld. Eén prijst een horloge aan
en bevat relatief weinig tekst; het doorgronden van de zinsbouw zal bovendien niet
al te veel moeite kosten: Your energy, your style, your time, lifetime precision without
a battery. Van de andere is het Engels langer en ingewikkelder. Het gaat om een
dialoog van meer dan tien zinnen over internationale postverzendingen. De
reclamemaker heeft echter voorzien dat de Nederlandse kijker daar moeite mee
zou hebben: hij heeft de spot in het Nederlands ondertiteld.
De overgrote meerderheid (95%) van de 42 reclamespots is gedeeltelijk in het
Engels. Het gebruik van het Engels in deze advertenties is in vier categorieën in te
delen. De tabel hiernaast geeft een overzicht.

Engels in 40 Nederlandse reclamespots
aantal

%
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product- en bedrijfsnamen 21

52%

slogans

5

12%

woorden en zinnen

12

30%

liedjes

8

20%

Omdat in één reclame drie categorieën voorkomen en in vier reclames
twee, is het totaal in de tabel 46. De percentages zijn berekend op het
totale aantal spots dat gedeeltelijk in het Engels is (40).

● Geld besparen
Waarom is er in al die 42 reclamespots gekozen voor meer of minder Engels? De
twee volledig Engelstalige spots worden duidelijk ook elders in de wereld uitgezonden
en in beide lijkt het Engels ook gebruikt te worden om een internationaal tintje aan
de producten te geven. Maar hoe zit het met de gedeeltelijk Engelse reclames uit
de tabel? Om daar antwoord op te krijgen, interviewden we reclamemakers van tien
prominente reclamebureaus die in het Engels gestelde reclamespots maken. Voor
elk van de categorieën uit de tabel blijken daar specifieke redenen voor te zijn. Maar
eerst iets algemeens hierover.
Een belangrijk argument voor het gebruik van het Engels blijkt te zijn
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dat vertalen geld kost. Volgens reclamemakers kun je jezelf dat geld in Nederland
makkelijk besparen, omdat iedereen toch wel Engels begrijpt. Bovendien denken
ze dat Engels goed is voor het imago van een product: het zou worden geassocieerd
met een jonge, flitsende, internationale levensstijl. Daarom gebruiken ze ook graag
Engels wanneer de spot en het product oer-Hollands zijn. Zo wordt
Slankie-smeerkaas aan de man gebracht met een Engels lied: The way you wear
your hair, the way you sip your tea, the memory of... no, no, they can't take that
away from me...
Een laatste argument om Engels te gebruiken is dat er voor een bepaald product
nog geen Nederlands woord bestaat, bijvoorbeeld airbag. Dat geldt niet voor de 42
reclamespots die wij onderzochten. Daarin komen geen Engelse woorden voor
waarvoor er geen goede Nederlandse equivalenten zijn.

● Product- en merknamen
Uit de tabel blijkt dat in meer dan de helft (52%) van de spots Engelse product- of
merknamen voorkomen. Een deel ervan bestaat uit een Engels woord dat als
eigennaam wordt gebruikt. Namen als Johnson en McDonald's horen daar niet toe,
maar wel Uncle Ben's, Xylifresh, Happy Meal en Pampers. In dit geval wordt er
Engels gebruikt met het oog op het gewenste imago en om financiële redenen. Het
deponeren van een Nederlandse naam kost geld en is verwarrend en kostbaar voor
de internationale marketing van het product. Een andere reden om deze Engelse
namen te handhaven is waarschijnlijk ook dat de reclamemakers denken dat de
doelgroep daar eerder door verleid zal worden dan door Nederlandse: fresh en
happy lijken wat flitsender te klinken dan fris en vrolijk.
Een kleiner deel van de spots met Engels bevat een slogan (12%). Bijvoorbeeld
One break is never enough en Nothing beats a Lion voor twee verschillende repen
chocolade en The spirit of freshness voor een douchegel. Ook hier gebruikt men
het Engels omdat het vertaalkosten scheelt en omdat men denkt dat het de doelgroep
meer aanspreekt dan een Nederlandse bewerking. Overigens is het opvallend dat
Engelse slogans in Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland wél vertaald worden. Zo
vinden we in Frankrijk voor Let's make things better ‘Faisons toujours mieux’ en in
het Spaans ‘Juntos hacemos tu vida mejor’. Misschien is dit wel een illustratie van
de opvatting van reclamemakers dat Nederlanders het Engels wel begrijpen.
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● Imago
In de spots waar het Engels niet in de naam of in een slogan te vinden is, kan het
gebruik van het Engels niet aan zuinigheid worden toegeschreven. De Engelse
woorden en zinnen (30%) zijn in meer dan de helft van de gevallen een kwalificatie
van een product. Een keelpastille is sugarfree en fresh, een shampoo invisi'gel en
style and love for my hair en een luier baby dry. Reclamemakers denken blijkbaar
dat een product er beter van afkomt met een Engelse dan met een Nederlandse
karakterisering. Baby dry zou dan droger zijn dan babydroog. De rest van de Engelse
woorden en zinnen is niet als kwalificatie van een product te bestempelen. Vaak
worden midden in een spot wat woorden in het Engels geuit: take twelve, take
twenty-five en the more I feel, community service, partnership. Het lijkt louter te
gebeuren om het product een internationaal en modern managementtintje te geven.
Een aparte categorie vormen de Engelse liedjes die een spot vergezellen voor
de sfeertekening (20%). Een bank introduceert men met You'll never walk alone,
een herfstbier met It's
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the time of the season en een ander bier met I close my eyes, then drift away, into
the magic night. I softly sing, a silent prayer, like dreams do. Waarom is er in deze
gevallen niet voor vergelijkbare Nederlandse liedjes gekozen, zoals een concurrent
van de herfstbierbrouwer doet? Misschien komt het wel doordat men er nog steeds
van uitgaat dat Nederlandstalige popmuziek oubollig wordt gevonden.

● Amerikaans
Niet alleen de taal die je gebruikt, zegt iets over het imago dat je wilt uitstralen, maar
ook de variëteit van die taal. De uitstraling van Brits Engels is anders dan die van
Amerikaans Engels. In de spots met Engels kwamen drie verschillende variëteiten
voor: Brits Engels, Amerikaans Engels en Nederlands Engels. Bij die laatste variëteit
gaat het om Engels zoals dat door de meeste Nederlanders wordt uitgesproken,
bijvoorbeeld met een d in plaats van een th in woorden als that, there, een t of een
s in woorden als thing, three en een t in plaats van een d in woord als bed, food.
Ondanks die Nederlandse kenmerken in het Engels van Nederlanders kunnen we
uit hun uitspraak meestal wel afleiden of ze Amerikaans of Brits Engels proberen
te spreken. Dat is bijvoorbeeld op te maken uit de uitspraak van de a in woorden
als lasting (met â of è), of de t in het midden van woorden als battery (die in het
Amerikaans bijna als een d wordt uitgesproken).
De Nederlanders die in de onderzochte spots Engels spreken, blijken op één
uitzondering na te streven naar Amerikaans. In bijna driekwart van de gevallen komt
dat in de praktijk neer op Nederlands Engels met een Amerikaans accent. Een kwart
van de spots was in puur Amerikaans Engels en slechts één (2%) in puur Brits
Engels. Dat is een van de twee commercials die volledig in het Engels zijn; in de
andere wordt Amerikaans Engels gesproken. Dit is begrijpelijk, omdat beide
commercials internationaal worden gebruikt.

● Smis-sjips
Het Amerikaans getinte Nederlands Engels is duidelijk bedoeld om het product te
associëren met de Amerikaanse stijl van leven. Maar waarom juist de Amerikaanse
en niet de Britse? Misschien omdat die eerste voor de Nederlander aantrekkelijker,
want internationaler is. We zien nog een reden: het Brits Engels wordt geassocieerd
met school. De meeste leraren Engels hebben de Amerikaanse uitspraak immers
taboe verklaard. Een laatste vraag is waarom men dan geen Amerikaans Engels
gebruikt, maar Nederlands Engels met een Amerikaans accent. Een belangrijke
reden is natuurlijk dat het merendeel van de spots ook Nederlands bevat en daarom
door een Nederlander wordt ingesproken. Die heeft men waarschijnlijk op andere
criteria geselecteerd dan een perfecte uitspraak van het Engels.
Bovendien maak je het de consument met Nederlands Engels ook wat makkelijker.
Ten eerste verstaan de meeste Nederlanders Engels met een Nederlands accent
toch beter dan Amerikaans Engels. Ten tweede maak je het de consument
makkelijker in de winkel naar een product te vragen. Als zelfs op de televisie een
Nederlandse uitspraak van het Engels wordt gebruikt, mag de consument dat toch
zeker ook. Die weet zich geruggensteund als hij het heeft over [Smis-sjips],
[Fisjermens frent] of [Ksieliefresj].
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Reacties
■ Natte
Marcus Leroy - Harare, Zimbabwe
Met enige verwondering las ik in de rubriek ‘Taal in beeld’ van het aprilnummer dat
het in Groningen gesignaleerde natte een nieuw woord zou zijn. Volgens mij is het
eeuwenoud.
In Vlaamse dialecten (ik bedoel die van het oude graafschap Vlaanderen) is natte
het gewone woord voor ‘natheid’ of ‘nattigheid’, zoals er ook gesproken wordt van
wakte (van wak, ‘vochtig’) en moete (van moe). In de buurt van Gent, waar ik
vandaan kom, zeggen we soms ‘het vliegt natte’ voor ‘het motregent’.
Gezien de talrijke gelijkenissen tussen het Gronings en het West-Vlaams verbaast
het me niet in een reactie in het juninummer te lezen dat natte ook in Groningen
een sinds lang bestaand woord is. Of wordt die camping in Haren (Gr.) door een
Vlaming geëxploiteerd?

■ Verkeerd geciteerd
Liesbeth Koenen - Amsterdam
In de rubriek ‘Tamtam’ van het meinummer van Onze Taal las ik dat ik me in mijn
NRC-column flink had opgewonden over de uitspraken die Ritzen aan het eind van
zijn ministerschap had gedaan over de nieuwe spelling. Helemaal waar. En toen ik
verder las, moest ik me warempel alweer vreselijk opwinden. Dit keer over een
staaltje vals citeren dat meteen in de handboe-
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ken zou kunnen worden opgenomen als een modelvoorbeeld van wat niet mag.
Want wat volgde er ter adstructie van mijn opwinding? Dit citaat: ‘Hadden de ministers
nou maar integraal alle voorstellen van de deskundigen overgenomen, dan was er
niets aan de hand geweest.’ Het is bijna geestig, want als ik íéts niet vind dan is het
dat wel. De geciteerde woorden komen inderdaad uit mijn column, maar daarin
waren ze een weergave van wat de taalkundigen uit de spellingcommissie achteraf
zeiden. Voor alle duidelijkheid: de ook in ‘Tamtam’ genoemde kop ‘laffe honden’
boven het stuk sloeg op alles en iedereen: de taalkundigen, de politiek, de
journalistiek en de uitgevers. Want die hebben allemaal schuld aan de nu heersende
spellingverwarring en aan misbaksels als gedachtegang en zielenrust.

Naschrift redactie
Liesbeth Koenen heeft gelijk: het citaat in het ‘Tamtam’-berichtje wekt een verkeerde
indruk. En wij hadden dat moeten opmerken - al was het maar omdat Koenen haar
mening over deze kwestie de laatste jaren niet onder stoelen of banken heeft
gestoken.
Hoe is het zo gekomen? Het was onze bedoeling een wat ruimer citaat uit haar
column op te nemen, namelijk:

De minister zegt nu dat de taalkundigen het fout hebben gedaan, maar
lang daarvoor hadden die taalkundigen al laten weten dat het de schuld
van de ministers was. Hadden die nou maar integraal alle voorstellen van
de deskundigen overgenomen, dan was er niets aan de hand geweest.
Dat je onder geen beding mag aankomen met bijvoorbeeld een
spellingsvoorschrift dat afhangt van een mechanisme dat ook geen
taalkundige precies snapt, was kennelijk niet in de deskundige hoofden
opgekomen.
Omdat het bericht wat lang was uitgevallen, beperkten we ons tot de tweede zin.
En daarmee ontstond het probleem. Want de woorden Hadden die nou maar hebben
in deze lange versie van het citaat iets dubbelzinnigs. Ze kunnen inderdaad een
signaal zijn dat er een weergave volgt van wat de taalkundigen zeiden, maar ze
kunnen evengoed opgevat worden als begin van een bewering van Koenen zélf.
Met het weglaten van de eerste en de laatste zin verdween die dubbelzinnigheid:
er valt nu alleen een verzuchting van de columniste in te lezen. En dat was dus niet
haar bedoeling.

■ Akoestisch versus elektronisch
Peter van Vleuten - Bergen (NH)
In de rubriek ‘Taalergernissen’ van het meinummer windt de heer Hertog zich op
over het gebruik van het bijvoeglijk naamwoord akoestisch bij muziekinstrumenten,
als tegenhanger van elektronisch of digitaal. Hij vindt dit onderscheid onlogisch,
want elk muziekinstrument brengt geluid voort en is dus hoorbaar.
Naar mijn mening is het echter juist een heel verhelderend onderscheid. Akoestisch
moet hier worden opgevat als ‘een eigen akoestiek hebbend’, ‘met klankkast’. Een
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snarenpiano, een Spaanse gitaar: het zijn alle akoestische instrumenten, in
tegenstelling tot een ‘elektrische’ piano of gitaar, die het moet hebben van elektronica
(een geluidsversterker) om geluid voort te brengen.
Als alternatief voor de benaming akoestische instrumenten stelt de heer Hertog
nog voor te spreken over mechanische instrumenten enerzijds, en digitale of
elektronische instrumenten anderzijds. Daarmee veronderstelt hij dat elektronische
instrumenten geen mechanische componenten bevatten. Maar als ik de mechanische
onderdelen van mijn elektrische piano of gitaar zou verwijderen, zouden beide
instrumenten geen enkel geluid meer voortbrengen. Nog niet met de beste versterker.

■ Fantasietalen
P.R.A. van Iddekinge - Elst
Rolandt Tweehuysen beschrijft in het aprilnummer een aantal fantasietalen. In
aanvulling op zijn artikel wil ik graag wijzen op het boek Why come to Slaka? van
de Britse auteur Malcolm Bradbury. Het is een taal- en reisgids voor een denkbeeldig
Oost-Europees (stalinistisch) land, nog het meest te vergelijken met Roemenië in
de Ceauşescu-tijd. Bradbury schreef het boek als een afgeleide van zijn eerdere
roman Rates of Exchange, het hilarische verhaal van een naïeve Britse
wetenschapper die in Slaka op het verkeerde congres terechtkomt. Hij belandt
daardoor in de meest bizarre situaties, die nog verergerd worden door een intussen
door de partij gedecreteerde taalverandering.

■ Slot-n'en
Willem Mooijman - Velp
In het meinummer schrijft Kees van der Zwan over ‘opklinkende slot-n'en’. Hij brengt
dat verschijnsel in verband met politici als Bolkestein, die die n uitspreken, maar
ook met onze nieuwe, zo omstreden pannenkoek-n.
U kunt het geloven of niet (ik heb helaas geen bewijsmateriaal), maar ik heb al
ten minste twee keer een spreker op televisie de naam van de VVD-leider horen
uitspreken als Bolkenstein - en dat niet als grap. Zo krijgt Van der Zwan twee keer
zijn zin.

■ [Normùn] voor de uitspraak
Jo Daan - dialectologe, Barchem
Volgens de oren van Kees van der Zwan (blz. 132 meinummer) spreken ‘de meeste’
standaardtaalsprekers lopen uit als [lopù]. Was het maar waar! Ik hoor heel vaak,
té vaak [lopi]. Heeft hij dat niet gehoord? Moet ik dan wel vertrouwen hebben in ‘de
meeste’? Ik heb zijn uitspraken vergeleken met Hans Van de Veldes Variatie en
verandering in het gesproken Standaard-Nederlands (1935-1993) (1996). Volgens
diens onderzoek van het Nederlands in twee stijlen, vastgelegd op geluidsdragers,
is er tussen 1935 en 1995 zowel in Nederland als Vlaanderen weinig veranderd.
Enige stijging in 1950, een lichte daling tussen 1950 en 1995. En nu zou, volgens
Van der Zwan, het uitspreken van de slot-n toenemen onder invloed van de spelling
van de tussen-n en de uitspraak van mensen als Bolkestein. In de laatste kolom,
onder ‘Verbeten’, volgt de klap op de vuurpijl: ‘Want wanneer in de geschiedenis
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van het Nederlands werd de n het vaakst en het duidelijkst gearticuleerd? Antwoord:
na de invoering van de omstreden nieuwe spelling in 1996.’ Daarop volgt een tweede
overweging, namelijk dat juist de tegenstanders van die tussen-n deze met nadruk
zijn gaan uitspreken. Ik denk dat dit wel het geval kan zijn in dat ene woord
pannùnkoek, maar toch niet als regel! Als de spelling zo veel invloed toegekend
wordt, hoe is het dan te verklaren dat de geschreven en gedrukte slot-n nooit als
norm voor de uitspraak beschouwd is?
In 1924 was de norm dat in het ABN, zoals het toen heette, geen slot-n
uitgesproken werd. En Nederlanders die opgevoed waren in een streektaal mét
slot-n probeerden deze -n af te leren. De bekende
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taalkundige Van Haeringen schreef in 1924 dat vasthoudende sprekers uit het
noordoosten van ons land het uitspreken van de slot-n niet afleerden, maar dat
velen het wel deden: ‘zo een ben ik bijvoorbeeld zelf’. Dat hij zich gedroeg volgens
een norm bleek uit het feit dat hij de zuivere uitspraak van ee en oo, typerend voor
sommige noordoostelijke dialecten, bewaard had.
Een jonge onderwijzer die werkte op een basisschool in Epe, op de Noord-Veluwe,
vertelde me eens, ruim twintig jaar geleden, dat hij zijn leerlingen het uitspreken
van de slot-n probeerde af te leren. Dat gold ook voor hem als norm voor
standaard-Nederlands.
Misschien heeft Van der Zwan gelijk, maar ik betwijfel het. Heeft hij onderzoek
gedaan, een statistisch relevant aantal Nederlanders erin betrokken? Zijn artikel
vermeldt er niets over.
Het zou me wel deugd doen als de slot-n in de toekomst positief gewaardeerd
zou worden. Dat is ook gebeurd met de eens zo verachte zachte g van
Noord-Brabant, Limburg en Vlaanderen, zonder invloed van een spellingverandering.

■ Een KB slaan
Rob J.L. Visser - Rotterdam
Is de uitdrukking een KB slaan, zoals die bij Rijkswaterstaat werd gebruikt, terug te
voeren tot het Romeinse recht?, zo vraagt O.L.E. Jongmans uit Wateringen zich af
in Onze Taal van mei. Ik ben geen deskundige, maar omdat er naast ‘geselen,
meppen’, nog heel veel andere betekenissen zijn van slaan, lijkt het vermoeden van
de schrijver mij wat vergezocht. Want we kennen onder meer ook: ergens een slaatje
uit slaan, op de vlucht slaan, een figuur slaan, acht slaan op en een fundament
slaan. De laatste uitdrukking is in de bouwwereld, waar Rijkswaterstaat deel van
uitmaakt, natuurlijk sterk in zwang. Het fysieke fundament mag dan bestaan uit
heipalen, maar er moet natuurlijk ook een juridisch fundament zijn, bijvoorbeeld in
de vorm van een Koninklijk Besluit.

■ Paradox in terminis
Joost Weemhoff - groepsleerkracht, Zaandam
De heer J.P. Menting maakt in het meinummer van Onze Taal (bij de taalergernissen)
melding van een ‘voor gevoelige taalgebruikers vreemd aandoende’ ontwikkeling
in de taal, waardoor hij dikwijls constructies als redelijk slecht of behoorlijk
onberekend tegenkomt. Het bijwoord heeft in dergelijke constructies een uitgesproken
positief karakter terwijl het bijvoeglijk naamwoord negatief gekleurd is.
Hierover wil ik twee opmerkingen maken. Ten eerste bestaat dit type combinaties
al heel lang. Ten tweede zijn er constructies met een veel paradoxaler karakter,
zoals: aardig vervelend, vrij gebonden, enorm klein en redelijk brutaal. Het bijwoord
en het bijvoeglijk naamwoord in deze constructies zijn volledig tegengesteld, terwijl
de relevante betekenis daar feitelijk niet onder lijdt. Andere fraaie exemplaren van
deze paradox in terminis zijn bijzonder ordinair, ongelofelijk betrouwbaar en knap
lelijk. In jeugdige kringen zouden we voorbeelden als vet mager of onwijs slim kunnen
horen. En met enige creativiteit zijn er ongetwijfeld nog talloze voorbeelden denkbaar.
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■ Afkortingen en aaneen-schrijffouten
Ir. M.G. Herz - Eindhoven
De rubriek ‘Taalergernissen’ in het meinummer bevat een bijdrage van dr. Vreeling
over het splitsen van woorden die aaneengeschreven behoren te worden. Dat zal
inderdaad wel een soort Engelse ziekte zijn, waarmee velen kennelijk gemakkelijk
besmet worden.
Zou misschien mede een oorzaak zijn dat tegenwoordig voor veel benamingen
afkortingen worden gebruikt en dat men de letters uit de afkorting als beginletters
van een apart woord beschouwt als men de benaming voluit moet schrijven? Daarbij
gaat het niet alleen om afkortingen die (vrij) recentelijk zijn ontstaan; ik geef een
aantal voorbeelden:
HBS:

Hogere Burger School

MMS:

Middelbare Meisjes School

AOW:

Algemene Ouderdoms Wet

ECD:

Economische Controle Dienst

RVD:

Rijks Voorlichtings Dienst

RLD:

Rijks Luchtvaart Dienst

RAC:

Rijks Automobiel Centrale

RDW:

Rijks Dienst Wegverkeer

JWG:

Jeugd Werk Garantieplan

GVB:

Gemeente Vervoer Bedrijf

KLM:

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

ANWB:

Algemene Nederlandse Wielrijders Bond

KNAC:

Koninklijke Nederlandse Automobiel Club

■ Eindejaarspremie
Frans Vanhooff - Sint-Pieters-Woluwe, België
Het woord eindejaar, dat V. Laureys' ergernis opwekt (meinummer, blz. 129), is een
typisch voorbeeld van een woordelijke vertaling uit het Frans, waaraan het Belgisch
Nederlands zo rijk is. Als een Vlaamse ambtenaar het zou wagen ‘prime de fin
d'année’ te vertalen met kerstgratificatie, oudejaarsgratificatie of oudejaarstoeslag
in plaats van eindejaarspremie, dan komt zijn carrière in het gedrang. Verschueren
heeft eindejaarspremie al lang opgenomen, zij het afgeschermd met het label
‘Zuid-Nederlands gallicisme’. Zo gaat dat in Vlaanderen. Bij de eindejaarsfeesten
kan de Bourgondische pret niet op. Ik vrees echter dat ze, met de televisie als
katalysator, ook bij Nederlanders aanstekelijk gaat werken.

■ Schotelvod
Eric Cuypers - Veenendaal
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Guus Middag geeft in zijn stuk ‘Schotelvodden en lappen’ (Onze Taal april) een
aantal betekenissen van het woord schotelvod: behalve ‘vaatdoekje’ onder meer
ook ‘slonzige vrouw’, ‘slet’. In het Venloos dialect bestaat echter ook de combinatie
van deze twee begrippen. Een vaatdoekje wordt in onze familie vaak schôtelslet
genoemd. Mijn vader gebruikt dit woord ook geregeld om niet-Limburgers de voor
hen bijna onuitspreekbare woorden van het dialect te laten proeven.
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Battus
De Prozaïsche Wetten
Ik hou ervan mijn studenten voor de gek te houden.
Zo zei ik op de naamdag van Sint Hugues tegen mijn Franse studenten
Nederlands: ‘Literatuur wordt onderverdeeld in proza en poëzie. Poëzie rijmt. En
als poëzie niet rijmt aan de achterkant van de regels, dan rijmt het wel aan de
voorkant of de onderkant of in het midden. En als het niet rijmt, dan is er wel een
andere vormelijke afspraak die de keuze van de woorden, van de verzen, van de
coupletten beheerst. Die eis is meestal zo zwaar dat de regels het rechtereind van
de bladzij niet halen.
En wat is proza? Wat zeg je? ‘Proza is literatuur die geen poëzie is’? Ja, dat is
waar in het land van Molière, die in een toneelstuk beweert dat elke Fransman in
proza spreekt. Maar in Nederland is dat niet zo. Nederlands proza bestaat uit teksten
die niet door een eenvoudig, zichtbaar, conventioneel principe als rijm of metrum
worden geregeerd, zoals dat bij poëzie gebeurt, maar door een moeilijk, onzichtbaar,
revolutionair principe. Bij poëzie valt niets te raden. Bij proza is altijd de vraag: wat
is hier aan de hand? Waarom staat het er zo en niet anders?
In de Franse literatuur verschuilt zich een klein hoekje waar die Nederlandse
opvatting over wat proza is, ook gehuldigd wordt. Maar wat Oulipo, Perec, Queneau,
Roubaud als uitzonderingen doen, dat doen Nederlandse prozaschrijvers allemaal,
ook Oudaen, Perron, Querido, Ruusbroec.
Kijk eens kalm naar de volgende vijf zinnen die ik plukte uit het werk van vijf
Nederlandstalige prozaschrijvers. Lees eerst wat er staat, dan zijn we daarvan af.
Kijk dan waarom geen woord in die zinnen anders mag zijn. Zelfs als u slecht
Nederlands kent, kunt u het opmerken. Misschien juist dan. Kijk wat deze schrijvers
deden, en wat geen Franse schrijver ooit deed, tenzij per ongeluk. Kijk goed!’
En, lezer van dit verslag, kijk zelf ook naar deze vijf zinnen:
Mijn man en mijn klein Siesken zijn gisteren nacht van honger gestorven;
hunne lijken liggen nog onbegraven in onze woning.
Hendrik Conscience, 1850
Oedipus blijft in zijn bijzondere menselijke afzondering, zijn zuiver
atomistisch zijn zichzelf.
Simon Vestdijk, 1952
De bloemen blijven zomer en winter buiten en bloeijen zomer en winter,
terwijl de teringzieken, die eene toevlucht zoeken achter de bergen, te
Ventnor en te Bonnechurch, welvaart en vertier verspreiden.
Johannes Kneppelhout, 1857
Dit beest tiert neerstig t'allen tyt: het loopt, het woelt, het rijst, het daelt,
het spint, het weeft, het treckt, het haelt.
Vadertje Cats, 1655
's Morgens boodschappen, 's middags zes visites, 's avonds somptueus
souperen.
Louis Couperus, 1906
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Elke zin heeft zijn eigen geheim. Maar de vijf geheimen zijn uitwerkingen van een
en hetzelfde principe. Jullie hebben het gezien? Cats gaf zich zeker het eerst bloot?
Of was het Couperus?
Inderdaad: Hendrik Conscience heeft ervoor gezorgd dat elk van de twintig
woorden in zijn bittere zin de letter n bevat. En daar had hij niet eens de buigings-n
voor nodig, die er in 1850 nog volop was. Simon Vestdijk deed iets moeilijkers: in
elk van het dozijn woorden in zijn zin zit de i, waarbij hij blijkbaar de lange ij als twee
letters beschouwt. Johannes Kneppelhout levert de langste zin, maar heeft ook de
gemakkelijkste eis: in elk woord moet een e staan. Dat hij het expres deed, blijke
uit het feit dat hij aan de goede plaats Bonchurch de oude benaming Bonnechurch
gaf. Vadertje Cats zette in elk van zijn 22 woorden over de spin een t. Waarom viel
het bij hem op? Omdat hij een dichter is. Hij herhaalt en hij chicaneert met het
inslikken van te in alle tot t'allen. Ook Louis Couperus hanteert in Eline Vere een
opsomming, maar het is dan ook lastig om in een zin van elf woorden een s in elk
woord te stoppen.
Had Louis Couperus of Vadertje Cats ook de zin van Hendrik Conscience kunnen
schrijven? Nee, want de n ontbreekt in hun voor- en achternaam. Had Johannes
Kneppelhout of Vadertje Cats de zin van Simon Vestdijk kunnen schrijven? Nee,
want de i ontbreekt in hun naam. Had Hendrik Conscience of Louis Couperus de
zin van Cats kunnen schrijven? Nee, want hun namen zijn t-loos. Alle vijf de schrijvers
hadden de zinnen kunnen schrijven waarin steeds de letter e of steeds de letter s
optrad, want hun namen bevatten zowel de e als de s, maar zij kozen een letter die
zowel in hun voornaam als in hun achternaam voorkwam.
Wat is nu de geheime boodschap die ik in deze vuist zinnen verborg? Mijn vijf
voorgangers maakten de vijf zinnen, maar ik koos ze uit en zette ze in die volgorde.
Zo kunt u aflezen wat mijn vijf zinnen door hun verborgen letters aan u mededelen.
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?Vraag en antwoord!
Taaladviesdienst
● Staande uitdrukkingen
? Als ik een vaste uitdrukking als te allen tijde, ten bedrage van, ter
andere zijde gebruik, twijfel ik vaak over de vorm ervan. Bestaan hier
regels voor?
! Ja, er zijn regels voor, maar die bieden helaas lang niet altijd uitsluitsel. Daarom
kunt u dergelijke uitdrukkingen met een oude naamvalsvorm het best opzoeken in
een goed woordenboek.
Dit soort uitdrukkingen noemen we ‘staande uitdrukkingen’, omdat de oude
naamvalsvorm onveranderd (‘staand’) is gebleven. De vorm van deze uitdrukkingen
berust op een naamvallensysteem dat al in de vorige eeuw in onbruik begon te
raken. Voor wie het naadje van de kous wil weten, volgen hieronder de regels voor
oude naamvallen in staande uitdrukkingen.
1. Na een voorzetsel (te, in, op, van, enzovoort) krijgt het lidwoord de meestal
een naamvalsuitgang: een -n voor een mannelijk of onzijdig woord (den), en
een -r voor een vrouwelijk woord (der). Te + den wordt ten, en te + der wordt
ter.
2. Een bijvoeglijk naamwoord na een voorzetsel krijgt -(e)n voor een mannelijk
of een onzijdig woord, en -(e)r of -e voor een vrouwelijk woord.
3. In veel gevallen krijgt het zelfstandig naamwoord de naamvalsuitgang -e.

Toepassing van deze regels levert op:
- te + alle + (e)n + tijd (= mannelijk) + e → te allen tijde;
- te + de + n + bedrag (= onzijdig) + e + van → ten bedrage van;
- te + de + r + ander + e + zijde (destijds vrouwelijk) → ter andere zijde.

Als u deze regels wilt toepassen, zult u wel af en toe het geslacht van een zelfstandig
naamwoord moeten opzoeken. Bovendien biedt deze methode niet altijd uitsluitsel;
in sommige gevallen is het geslacht van een zelfstandig naamwoord in de loop van
de tijd veranderd. Zo is tijd heel vroeger vrouwelijk geweest (wat bijvoorbeeld tot
uiting komt in de uitdrukking te zijner tijd), terwijl het nu al lange tijd mannelijk is.
Ook zijn er uitzonderingen op de regels. Het is daarom altijd het veiligst een
woordenboek te raadplegen.

● Extranei/extraneï
? Ik heb altijd geleerd dat extranei, het meervoud van extraneus, geen
trema op de i heeft. Nu zie ik dat het Groene Boekje extraneï als
meervoud van extraneus vermeldt. Dat klopt toch niet?
! U hebt gelijk; het meervoud van extraneus is extranei, zonder trema. Als een e en
een i elkaar opvolgen, hebben we doorgaans een scheidingsteken nodig om te
voorkomen dat we de ei van gerei uitspreken. In bijvoorbeeld geïnd en weeïg
gebruiken we een trema - deze woorden noemen we afleidingen, omdat ze met
behulp van het voorvoegsel ge- respectievelijk het achtervoegsel -ig van innen en
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wee zijn afgeleid. In samengestelde woorden komt er in die gevallen een streepje:
politie-inspecteur, diepte-interview.
Latijnse en Franse uitgangen vormen echter een uitzondering op deze regel. In
de Leidraad van het Groene Boekje lezen we: ‘Regel [1] is niet van toepassing op
de Latijnse en Franse uitgangen -ei, -eus, -eum en -ien. Deze uitgangen krijgen dus
geen trema: baccalaurei, baccalaureus, petroleum, opticien.’
Het meervoud extraneï is in tegenspraak met deze regel. Helaas is deze fout ook
in de negende druk van het Groene Boekje nog niet gecorrigeerd.

● Welk/welke
? ‘Welk van deze auto's is van jou?’ Moet welk hier niet welke zijn?
! Nee, er bestaat in deze zin een keuzevrijheid tussen welk en welke. Dit soort
zinnen vormt een uitzondering op de regel. Die regel zegt dat het vragend
voornaamwoord welk(e) geen buigings-e krijgt als het betrekking heeft op een
het-woord in het enkelvoud (welk autootje, welk boek), en dat in andere gevallen
alleen welke juist is (welke auto (de-woord), welke boeken (meervoud)). In de vorige
voorbeelden stond welk(e) direct voor het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort,
maar het kan ook zelfstandig gebruikt worden; in dat geval staat het zelfstandig
naamwoord waar het naar verwijst veelal in de voorafgaande (deel)zin. Bijvoorbeeld:
‘Je hebt op vakantie twee boeken gelezen; welk was het mooist?’ en ‘Er staat een
hele rij auto's; welke is nu van jou?’
Op de bovengenoemde regel bestaat één uitzonderingscategorie: zinnen waarin
welk(e) wordt gevolgd door een nabepaling met van + zelfstandig naamwoord: ‘Welk
van de boeken was het mooist?’. In dit soort zinnen kan welk altijd gebruikt worden
als het op een enkelvoud slaat, ook als het zelfstandig naamwoord waar het
betrekking op heeft een de-woord is. Naast ‘Welke van deze auto's is van jou?’ is
dus ook ‘Welk van deze auto's is van jou?’ correct.
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Jemig de pemig
De invloed van Van Kooten en De Bie op het Nederlands
Ewoud Sanders
Doemdenken, vrije jongens, en wel hierom: Kees van Kooten en Wim
de Bie verrijkten het Nederlands met zeker veertig woorden en
uitdrukkingen - een unieke prestatie. Een overzicht en een toptien.
Hoe kan het dat Kees van Kooten en Wim de Bie, die in maart aankondigden het
volgende seizoen niet samen op televisie te zullen terugkeren, tot nu toe zoveel
invloed op het Nederlands hebben gehad? Een van de belangrijkste redenen is dat
zij een feilloos gevoel hebben voor trends, waar ze vervolgens op een
spraakmakende manier de draak mee steken. Daarnaast zijn ze buitengewoon
populair bij een invloedrijke groep. De woorden en uitdrukkingen die zij verzonnen,
werden vrijwel onmiddellijk geadopteerd door de jeugd en door journalisten,
schrijvers, politici en wetenschappers. Ze gingen een eigen leven leiden en lokten
reacties uit. Zo leidde het door Van Kooten en De Bie verzonnen positivo onder
andere tot de negativo; de regelneef baarde de regelnicht, en zo verder.
Overigens zijn zeker niet alle woorden en uitdrukkingen die aan Van Kooten en
De Bie worden toegeschreven, werkelijk door hen verzonnen. Jemig de pemig,
mozes kriebel en vrije jongens bijvoorbeeld bestonden al veel langer, maar Van
Kooten en De Bie maakten ze bij een groot publiek bekend. Ze worden nu
geassocieerd met bepaalde onderwerpen en typetjes. In totaal voegden Van Kooten
en De Bie de afgelopen decennia zeker veertig woorden en uitdrukkingen aan de
algemene spreektaal toe. Vooral via hun televisieprogramma's, maar tevens via
hun boeken, platen en bescheurkalenders.
Dit is - ook historisch gezien - een unieke prestatie. Of sommige woorden,
uitdrukkingen en typetjes over vijftig jaar nog zullen bestaan, is natuurlijk de vraag,
maar nu kom je ze regelmatig tegen. Soms zijn ze al twintig jaar oud.
Om onderstaande toptien te kunnen samenstellen, moest uit de duizenden
vindplaatsen in de digitale bestanden van NRC Handelsblad, de Volkskrant, Vrij
Nederland, Het Parool, Trouw, het Algemeen Dagblad, de ANP-berichten en tientallen
regionale dagbladen, eerst alle ruis worden verwijderd. Zo zijn alle verdubbelingen
en naamgenoten (Mick Clavan, de fotograaf Juinen) niet meegeteld. Dat geldt
eveneens voor vermeldingen in berichten over boeken of programma's van Van
Kooten en De Bie. Je kunt immers alleen zeggen dat woorden en uitdrukkingen tot
de álgemene spreektaal zijn doorgedrongen als ze niet steeds direct in verband
worden gebracht met hun makers.
Wat overblijft, is een momentopname die laat zien hoe er met de woorden,
uitdrukkingen en typetjes van Van Kooten en De Bie wordt gespeeld, hoe ze worden
gebruikt, aangepast, uitgebreid - kortom, hoe ze leven in onze taal. Hiermee blijft
hun grootste taalkundige prestatie overigens nog buiten beschouwing: niemand
heeft zoveel betekend voor de verbreiding en popularisatie van het plat Haags als
Kees van Kooten en Wim de Bie.
Voor de rekenaars onder u: hoeveel woorden er in al die krantenbestanden staan,
is helaas niet bekend. Het gaat in ieder geval om honderden miljoenen woorden.

1. Oudere jongere(n) (843 vindplaatsen)
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Oudere jongeren zijn er al jaren, en het worden er steeds meer, maar de eersten
die zich zo noemden waren Koos Koets en Robbie Kerkhof, alias Kees van Kooten
en Wim de Bie. Zij deden dat op 25 februari 1990. Van Kooten was toen 48, De Bie
50, maar de term werd al snel ook voor veertigers gebruikt, en in jeugdbladen zelfs
voor dertigers. Het gaat om mensen die niet zo meer zo piep zijn, maar die dat zelf
anders ervaren. Zeventig en dan toch nog op de Harley, want je bent zo jong als je
je voelt. Enkele bekende Nederlanders die in kranten als ‘oudere jongere’ zijn
bestempeld: Ed van Thijn, Jos van Kemenade, Jo Ritzen en Marcel van Dam.

2. Doemdenken (666)
Het woord doemdenken is zo ingeburgerd dat het regelmatig als anachronisme
wordt gebruikt, bijvoorbeeld in artikelen over de jaren dertig. Dat was een sombere
tijd, maar van ‘doemdenken’ was nog geen sprake, want dat woord werd pas een
halve eeuw later - om precies te zijn op 2 maart 1980 - door Van Kooten en De Bie
gelanceerd. Ze waren er een middag voor gaan zitten, vertelde Wim de Bie later,
en hadden een hele reeks woorden bedacht om uitdrukking te geven aan het destijds
alom heersende gevoel dat de wereld ten dode was opgeschreven. Dat gevoel werd
mede ingegeven door sombere rapporten van de Club van Rome. Van Kooten en
De Bie kondigden indertijd aan naar Nieuw-Zeeland te zullen emigreren om aan het
overal in Nederland woekerende doemdenken te ontkomen. Doemdenken is een
zelfstandig naamwoord, maar een enkele keer wordt het als een werkwoord opgevat,
zodat je soms ook doemgedacht aantreft.

3. Vrije jongens (609)
Vrije jongens is geen vondst van Van Kooten en De Bie. We vinden deze uitdrukking
al aan het eind van de negentiende eeuw, bijvoorbeeld bij Justus van Maurik. Het
werd toen gebruikt voor ‘ongebonden, ongetrouwde man’. Maar sinds 28 september
1980, toen F. Jacobse en Tedje van Es, de Haagse penoze-afsplitsingen van Van
Kooten en De Bie, zich met hun Tegenpartij nadrukkelijk als ‘vrije jongens’
presenteerden, wordt
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deze uitdrukking vrijwel uitsluitend gebruikt voor ‘ondernemers die het met de wet
niet al te nauw nemen’. In de eerste vier maanden van 1998 vonden we in de kranten
de volgende ‘vrije jongens’: televisiemakers van Veronica, een notaris,
wasstraat-exploitanten, Bul Super en Hiep Hieper, parkeerbewaarders, Henk
Westbroek, brugwachters, marktkooplui, supermarkteigenaars en
amateurwetenschappers. Uit ouder materiaal kunnen we daar nog advocaten,
antiquaren, commissionairs, makelaars, managers, rechercheurs, schoonmakers,
specialisten, taxichauffeurs en uitvaartverzekeraars aan toevoegen. Kortom, de vrije
jongens zitten tegenwoordig overal.

4. Regelneef (304)
De regelneef deed op 28 januari 1977 zijn intrede in het Nederlands. Op de ‘Tweede
Lange Avond van het Simplisties Verbond’ werd toen een groot aantal ‘eigentijdse’
types opgevoerd, die allen als ‘neef’ werden betiteld. Ook de geilneef maakte toen
zijn debuut. De regelneef was een voorloper van Cor van der Laak: een
onverbeterlijke querulant, die voortdurend brieven op poten schreef aan diverse
instanties (‘Ze kennen me wel hoor, ze kennen me wel’). We komen regelneef
tegenwoordig in vele verbindingen tegen, zoals ‘echte regelneef’, ‘geboren regelneef’,
‘grote regelneef’, ‘ongelofelijke regelneef’ en ‘regelneef eerste klas’ (Felix
Rottenberg). Daarnaast leest men nogal eens over ‘super-regelneven’ en
‘regelneverij’. Vrijwel altijd wordt met regelneef een man aangeduid - het
achtervoegsel nodigt daartoe uit - maar soms wordt het ook gebruikt voor vrouwen.
Regelnicht is dan echter gebruikelijker.

5. Krasse knarren (245)
In oktober 1993 begonnen Van Kooten en De Bie met het programma Krasse
knarren. Binnen de kortste keren was de term ingeburgerd voor ‘vitale en dynamische
senior’. Nog datzelfde jaar gaf het Ministerie van Binnenlandse Zaken een rapport
uit onder de titel ‘Kwaliteit voor krasse knarren: samen werken aan een klantgerichte
ouderenzorg’. De leeftijd van de krasse knar is onbepaald: net als oudere jongere
wordt het ook gebruikt voor dertigers en veertigers.

Koos Koets en Robbie Kerkhof, oudere jongeren.
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6. Positivo
Positivo gaat terug op het zangduo De Positivoos, de goedlachse religieuze
optimisten met belangen bij een positieve bankrekening. Dit duo liet geregeld van
zich horen in televisie-uitzendingen en komt onder andere voor op de elpee Mooie
Meneren uit 1982. Zij werden beroemd met liederen als ‘Onze God is de beste’.
Positivo is in verschillende woordenboeken opgenomen en staat zelfs in het Groene
Boekje. Het komt opvallend vaak voor op de sportpagina's. Vooral onder trainers
blijken er nogal wat positivo's rond te lopen. Ook de politiek is rijk aan positivo's,
zoals de PvdA'er Jacques Wallage en minister Hans Wijers. Positivo heeft de
afgelopen jaren gezelschap gekregen van verschillende bijvoeglijke naamwoorden
die zijn natuurlijke blijheid en optimisme nog moeten benadrukken. Zo lazen we
over ‘geboren’, ‘onverwoestbare’ en ‘vrolijke positivo's’. Verder vonden we
‘positivo-liedjes’, ‘positivo-denken’ en ‘positivo-geluiden’. Een regionaal dagblad
merkte op dat wenkbrauwen in de ‘positivostand’ kunnen staan.

7. Dr. Clavan (68)
Eind 1989 brak in Roemenië een volksopstand uit. Televisiekijkend Nederland werd
overspoeld door allerlei Oost-Europa-deskundigen, maar blijvende indruk maakte
alleen dr. R. Clavan, een typetje van Kees van Kooten dat op 12 november 1989
debuteerde in Keek op de Week. Aanvankelijk echode Clavan alleen de vraag van
de interviewer, later zei hij meer. Clavan werd vrijwel meteen een soortnaam voor
‘academische deskundige’. De universiteit van Utrecht speelde hier handig op in
door een lijst met Utrechtse wetenschappers uit te brengen onder de titel ‘Mag ik
dr. Clavan even?’ Later kreeg een brochure over de beperkte rol van vrouwelijke
deskundigen op radio en tv de titel ‘Het doctor Clavan-complex’. In krantenberichten
wordt Clavans naam opmerkelijk vaak in het meervoud gebruikt: men spreekt van
‘de doctors Clavan’ of van ‘de Clavans’. De Leidse psycholoog René Diekstra is
een ‘super-Clavan’ genoemd.

8. Wethouder Hekking (62)
De prominente positie van wethouder Hekking in deze toptien kwam onverwacht.
Het was ons eerlijk gezegd nooit opgevallen dat Tjolk Hekking, die zich als wethouder
van Juinen altijd opvallend onopvallend voor burgemeester Van der Vaart wist te
dringen, zo'n belangrijke rol was blijven vervullen in onze taal. Maar dat is wel zo.
Wij blijken een (wethouder) Hekking te gebruiken voor iemand die zich naar voren
dringt, die zich doorlopend bewust is van de camera en die alles doet om in beeld
te komen, voor iemand die heel nadrukkelijk aanwezig is of die een goed gevoel
voor publiciteit heeft. Men spreekt soms ook van het ‘wethouder-Hekking-syndroom’.
De afgelopen jaren doken in onze kranten onder meer de volgende ‘wethouders
Hekking’ op: burgemeester Opstelten van Utrecht, burgemeester Nuytens van
Valkenburg, minister Melkert, Frits van Oostrom (bij de chaotische
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uitreiking van de AKO-literatuurprijs in oktober 1996) en publicist Kees Verheul.

9. En wel hierom (48)
‘Mijn naam is Cor van der Laak en wel hierom.’ Met deze woorden begon het kritische
AVRO-lid Cor van der Laak, een typetje van Kees van Kooten dat op 1 oktober 1977
zijn tv-debuut maakte, zijn tirades tegen alles wat in zijn ogen niet deugde. Hij
snoerde zijn vrouw steeds de mond met ‘Hou je d'r buiten Cock’ en eindigde zijn
betoog doorgaans met ‘van die dingen dus’. Ook deze uitdrukkingen zijn gevleugeld
gebleven. Een kop uit NRC Handelsblad van 30 december 1996: ‘Voetbal is goed
voor het milieu, en wel hierom.’

10. Koos Koets (41)
In augustus 1997 werd in Almelo een coffeeshop geopend met de naam Jemig de
Pemig Mozes Kriebel. Wie Kees van Kooten weleens als Koos Koets heeft gezien,
een personage dat op 2 april 1980 voor het eerst op televisie verscheen, weet dat
dit bij uitstek zijn stopwoorden zijn. Koos Koets is een sympathieke overjarige hippie
met een hoekige, gekleurde zonnebril op, die graag een stickie rookt en de blues
speelt op zijn mondharmonica. We komen Koos tegenwoordig geregeld tegen in
artikelen over de jaren zestig, in berichten over hasjiesj, popconcerten en
alternativo's. We lezen over ‘een pruik à la Koos Koets’, een ‘Koos Koets-outfit’
(hippiekleding), ‘Koos Koets-achtige types’, ‘Koos Koets-types’ en over ‘muziek met
een hoog Koos Koets-gehalte’. De Britse muzikant Simon Gilbert is ooit ‘het Engelse
neefje van Koos Koets’ genoemd.
Tot slot nog enkele andere: Nieuw Flinks (39); geen gezeik, iedereen rijk (38);
Jacobse en Van Es (35); een Tedje van Es (32); stoned als een garnaal (35);
bescheurkalender (24 × overdrachtelijk); van die dingen dus (16); krommunicatie
(14); een Cor van der Laak (13); geilneef (12); mozes kriebel (12); arro (10); jemig
de pemig (10), en Juinen (10 × overdrachtelijk). Minder dan tienmaal werden
aangetroffen: hou je d'r buiten Cock; samen voor ons eigen; Akkermans-effect;
Vieze Man; dames heren ook; schrijpend; natuurleuk; kneukfilm; goed kauwen, dat
je eten gelijkmatig in je bloed komp; weet-je-wel-weet-je-niet; demonstructie; wibocri;
van wippenstein gaan; fysiek is altijd psychisch; origineel waar. Vooral in de boeken
van Kees van Kooten zijn nog tientallen andere neologismen te vinden, maar die
zijn niet doorgedrongen tot de algemene spreektaal.
Dit najaar verschijnt bij Contact een boekje van Ewoud Sanders over de
invloed van Van Kooten en De Bie op het Nederlands.

Jan Ullrich ontbindt zijn duivels!
Over nieuwe wielertaal
Henk Tetteroo - Delft
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Wielrenners ‘zitten in een trein’, ‘herpakken zich’ en als ze niet
oppassen ‘krijgen ze een patat’. Wielertaal lijkt snel te veranderen.
Afgelopen zomer heb ik via tv (NOS, BRTN) en krant (Trouw, Haagsche Courant)
de Tour de France gevolgd met pen en papier in de aanslag, met de bedoeling
nieuwe wielertaal op te tekenen. Maar wat is nieuw? Om dat te bepalen heb ik mij
gericht op de gedegen verzameling wielertermen (circa 1150 lemma's) in het
Woordenboek van jargon en slang van Marc De Coster (1992). Toen Jan Ullrich in
Parijs gewonnen had en de journalisten uitgepraat en -geschreven waren, bleek ik,
tot mijn verrassing, ruim honderd aanvullingen op deze verzameling te hebben
genoteerd. Daaronder waren reeds bestaande woorden, die De Coster destijds
gemist had (vluchtpoging, het wiel niet kunnen houden, klassementsrenner,
rittenkoers, drinkbus), en ook een aantal Vlaamse woorden en uitdrukkingen, zoals
een wedstrijd, uitdoen, zich herpakken, een vogel voor de kat (gezegd van een
renner wiens ontsnappingspoging gaat mislukken, die weer in de greep van de
groep komt) en het schitterende hij ging tekeer als een duivel in een wijwatervat

Uit het Woordenboek van jargon en slang van Marc De Coster:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

accordeon: gezegd van het steeds in en uit elkaar schuiven van het peloton
dood zitten: volledig uitgeput zijn
flanellen benen hebben: zich slap in de benen voelen
in de boter trappen: zeer soepel fietsen
drogkikker: renner die stimulerende middelen gebruikt (ook: pakhaas)
in een fauteuil naar de finish rijden: gemakkelijk naar de zege fietsen
gaspijpenfiets: zware, logge fiets
kissmiss: zij huldigt de winnaar
wegkletsen: demarreren
als een strijkbout rijden: erg moeizaam fietsen
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Nog meer nieuwe wielerwoorden:
• neerstrijken op: gezegd van het peloton wanneer het een ontsnapte renner
of kopgroep inhaalt
• de turbo erop gooien: versnellen
• hij is blij dat hij het leven heeft: dat hij het nog (net) kan bijbenen
• moeten passen (bij een demarrage): niet met de tempoversnelling meekunnen
• brengen (in bijvoorbeeld ‘de knechten brengen Blijlevens’): gezegd wanneer
de knechten een ploeggenoot die goed kan sprinten vlak voor de finish in een
gunstige positie manoeuvreren
• counteren: reageren op een demarrage
• erdoor komen: een inzinking te boven komen
• springplank: een ontsnapte renner aan wie andere renners zich kunnen
optrekken (ook: mikpunt)
• kop over kop: gezegd als renners vlot het kopwerk van elkaar overnemen
• het kraakt bij...: gezegd van een renner die de tempoversnelling niet meer
kan volgen
• het vuur aan de lont steken: een ontsnapping op touw zetten
• zijn eigen bord laten leegeten: gezegd bij een ontsnapping van een mindere
coureur, van wie verwacht wordt dat hij toch weer teruggehaald wordt
• terugwaaien: weer ingehaald worden door het peloton
• goed kunnen aankomen: goed kunnen sprinten
• verbrokkeld: in groepjes uiteengevallen
• trainingsdier: renner die bijzonder veel traint
• spervuur van demarrages: heel veel ontsnappingspogingen
• zit (in bijvoorbeeld ‘een mooie zit hebben’): de (zit)houding van de renner op
zijn fiets
• rittenwedstrijd: etappekoers
(over een renner die hemel en aarde beweegt, maar toch kansloos is). In Vlaanderen
zijn dit gangbare uitdrukkingen (waarschijnlijk de reden waarom De Coster ze niet
heeft opgenomen), maar in Nederland behoren ze wel degelijk tot het (sterk op het
Vlaams georiënteerde) wielerjargon.

● Hongerklop
De nieuwe woorden die ik genoteerd heb, laten zich verder maar moeilijk rubriceren.
Een klein aantal heeft betrekking op recente ontwikkelingen in de (wieler)sport:
hoogtestage (trainingskamp in de bergen), gezondheidscontrole (een bepaalde
dopingcontrole), UCI-ranking (wereldranglijst van de internationale wielerbond) en
elites zonder contract (een bepaalde categorie wielrenners). Maar het grootste deel
van de woorden is waarschijnlijk ontstaan als gevolg van de ‘taalvernieuwingsdrang’
van renners en journalisten. Wielertaal heeft een slangkarakter, en slang kenmerkt
zich, volgens De Coster, door een ‘zucht naar originaliteit’ - zoals mag blijken uit
het volgende ‘wedstrijdverslag’. Bijna alle daarin opgenomen termen zijn nieuw.
Het gebeurt regelmatig dat een renner uit het peloton vertrekt (uit het peloton
wegspringt). Maar als hij last krijgt van hongerklop (geeuwhonger) zal hij snel worden
teruggehaald. Wanneer zich vervolgens een trein (groep renners uit één ploeg die,
achter elkaar, hard op kop rijden) aan de kop van het peloton nestelt, bestaat de
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kans dat onze renner een patat krijgt (een zware inzinking) en al snel heeft hij dan
een minuut aan zijn broek (een minuut achterstand). Maar misschien blijft hij rijdend
op zijn wenkbrauwen (zeer vermoeid en met uiterste krachtsinspanning) aan het
elastiek zitten (gezegd van een renner die steeds gelost wordt en weer terugkomt).

Jan Ullrich trapt in boter.
Foto: ANP

Wielertaal kan soms curieus klinken: hij laat het lopen slaat niet op incontinentie
van de coureur in kwestie maar op een renner die niet langer zijn best doet. De
uitdrukking mag niet verward worden met leuteren (fietsend urineren, een al langer
bestaand woord). En doortrekken wordt weer gezegd van een renner die flink aan
de kop sleurt van het peloton of van een kopgroep. Vierkant rijden betekent ‘slecht
rijden’, terwijl rond rijden weer betrekking heeft op renners van een kopgroep die
goed samenwerken. Werken slaat alleen op knechten die veel zwaar kopwerk
verrichten in dienst van hun kopman, en dat is weer het tegenovergestelde van
wandelen, dat al jaren wordt gebruikt als de renners maar zo'n 25 km/u rijden.
Tot slot moet ik u nog uitleggen wat Jan Ullrich en zijn duivels in de titel van dit
stuk doen. Welnu, een renner die zijn duivels ontbindt, laat zijn ware kracht zien.
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Zoek maar naar Pieter Bruegel
De spelling van eigennamen
Ludo Permentier - taalredacteur De Standaard
De schrijfwijze van eigennamen kan heel wat problemen opleveren.
Hoe heet bijvoorbeeld de Libische leider: Gadaffi, Gadafi, Kadaffi of
Kadafi? Het Groene Boekje geeft geen antwoord op dit soort vragen.
Hoe behandelt de dit najaar te verschijnen Spellingwijzer Onze Taal
problematische eigennamen?
Dat iemand joernalist of redakteur schrijft, vergeef ik hem graag. Maar wanneer ik
aangeschreven word als Parmentier of Permantier, dan voel ik me gekrenkt. Er is
geen reden om slordiger om te springen met eigennamen dan met soortnamen,
integendeel. Hoe komt het dan dat er zeker twintig schrijfwijzen voor het Libische
staatshoofd Moeammar Al Kadhafi of de gewezen sovjetleider Nikita Chroesjtsjov
circuleren? Een betrouwbare spellinggids die hier oog voor heeft, is van harte
welkom. In het Groene Boekje staat wel hoe je evenwichtsbemesting spelt, maar
niet hoe Coca-Cola moet.

● Verwarring troef
Eindredacteuren van kranten en tijdschriften krijgen er een punthoofd van: er bestaan
geen sluitende en algemeen aanvaarde transcriptiesystemen voor de schrijfwijze
van namen uit talen met een niet-Latijns alfabet. Zelfs bij courante persoonsnamen
is daardoor twijfel gezaaid. De Standaard en de Volkskrant schrijven Stravinsky, de
NRC schrijft Strawinski. De raadgeving die je voor Slavische talen gewoonlijk krijgt
is: schrijven zoals je het uitspreekt. Maar klinkt een ûi anders dan een ûy? En hoe
spreekt een Rus Chroesjtsjov uit?
Voor sommige talen bestaan wel min of meer officiële transcriptiesystemen. Voor
het Chinees is dat het pinyin. Het vervangt sinds de jaren tachtig het oude systeem
van Wade-Giles. Mao Tse Toeng heet sindsdien Mao Zedong. Maar de hoofdstad
van China is haast nergens in de Nederlandstalige pers Beijing. Ook volgens de
landenlijst van de Taalunie is het Peking. En Mao's rivaal zie je onder meer als
Tjiang Kai-sjek, Tjiang Tjieh-Sje, Chiang Kai-shek en Jiang Jieshi. Wade-Giles is
overigens wel nog in gebruik voor andere Oosterse talen.
Hoe schrijf je Salvador Dalí en Gabriel García Márquez? Je ziet deze namen, soms
in dezelfde krant, met en zonder accent. Namen in Slavische talen geven nog meer
problemen, aangezien wij sommige diakritische tekens, zoals de š, maar met moeite
uit onze tekstverwerker krijgen. Maar ook bij courante eigennamen uit Europese
talen is verwarring troef. Moet er een streepje tussen Coca en Cola? Een accent
op de e van Antoine de Saint-Exupéry? Zelfs de Franse Nationale Bank heeft hier
geblunderd op een recent bankbiljet. En een erepenning ter ere van François
Mitterrand moest ooit worden hersmolten wegens een r te weinig.

● Gluren naar elkaar
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Niet alleen voor schrijvers zijn dit lastige kwesties. Ook wie een eigennaam wil
opzoeken, staat soms voor problemen. Zoek Chroesjtsjov eens op in een
encyclopedie als zijn levensverhaal zowel bij de Ch-, de Cr-, de Kh- als de Kr- kan
staan. Zoek op Internet maar naar Pieter Bruegel, als het ook Breugel, Breughel en
Brueghel kan zijn. Ik heb het voor u gedaan: met de zoekmachine Alta Vista leverde
Bruegel 2959 resultaten op, Breugel 1582, Brueghel 1808 en Breughel 1195. Een
steekproef in de archieven van

Aangetroffen spellingwijzen van Kadhafi
Engels:
Gadafy

Duits:
Ghaddafi

Gaddafi

Ghadhafi

Gadhafi
Khadafy

Nederlands:

Quaddafi

Gadaffi

Quadhafi

Gadafi
Kadaffi

Frans:

Kadafi

Kaddafi

Kadhafi

Khaddafi

Kadhafy

Khedafi

Khadaffi
Khaddaffi
Quadaffi

(Uit het knipselarchief van De Standaard)
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Aangetroffen spellingwijzen van Chroesjtsjov
Engels:
Khrushchev
Duits:
Chruschtschew
Chruschtschow
Frans:
Khrouchtchev
Nederlands:
Chroesjtsjev
Chroesjtsjof
Chroesjtsjov
Chroestjow
Chroestsjev
Chroestsjov
Chroestsjow
Croestjow
Kroesjef
Kroesjtsjev
Kroesjtsjof
Kroesjtsjov
Kroestsjev
Kroestsjof

(Uit het knipselarchief van De Standaard)
De Standaard leerde me dat er systeem zit in de slordige manier waarop geschreven
media met eigennamen omspringen. Vooreerst is er de invloed van vreemde
bemiddelaars, voornamelijk Engelstalige persagentschappen. Schrijft Reuters in
1972 Gaddafi, dan zie je die spelling nog tot in de jaren negentig opdoemen. In de
hoofden van de redacteuren buitenland van onze kwaliteitskranten zit een
mechaniekje dat de Engelse transcriptie omzet in een Nederlandse. Maar het werkt
niet feilloos. Je ziet achteraf in de archieven dat een vaste schrijfwijze met vallen
en opstaan tot stand komt, waarbij redacties zelden overleg plegen met elkaar, maar
wel vanuit de ooghoeken naar elkaar gluren.
Dat is niet alleen een Nederlandstalige gewoonte. De tabel Kadhafi,
samengesprokkeld uit knipsels van de jaren zeventig, leert dat de spellingverwarring
in de Europese pers algemeen was. Vergelijk de tabel met Chroesjtsjov. De Rus
was toentertijd al langer in het internationale nieuws en de schrijfwijze van zijn naam
was reeds gestabiliseerd in andere talen, maar nog lang niet in het Nederlands.
Een mogelijke verklaring is het ontbreken van internationale persagentschappen in
ons taalgebied, waardoor de standaardisering trager zou verlopen.
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● Grootste gemene deler
Natuurlijk kan ook een andere bron als referentie dienen. Maar dan moet haar gezag
algemeen aanvaard worden, en ze moet kort op de bal kunnen spelen, omdat er
elke dag nieuwe namen opduiken in het nieuws. De Winkler Prins en het
encyclopedisch woordenboek Verschueren komen wel in aanmerking voor de eerste
voorwaarde, maar reageren te traag voor de tweede. Daarbij heeft natuurlijk niet
iedereen een encylopedie in huis.
De Spellingwijzer Onze Taal, die in het najaar verschijnt, neemt een tussenpositie
in. De gebruiker vindt er ongeveer tweeduizend eigennamen van personen en
instellingen in, die geselecteerd werden volgens twee criteria. Vooreerst kregen
woorden die een gemiddelde taalgebruiker weleens wil schrijven, voorrang. Dus
wel: Fjodor Dostojevski, Pieter Bruegel, Johannes Paulus II, Harry Mulisch, Vroom
& Dreesmann, de Eiffeltoren en het Eifelgebergte; niet: Frederik hertog de Beaufort
Spontin of Mihály Munkácsy. Ten tweede gaat het om woorden met een duidelijk
spellingprobleem. Dus niet om Hugo Claus of Fred Emmer. Die keuze is uiteraard
subjectief. U kunt alleen rekenen op de ervaring van de equipe die de Spellingwijzer
Onze Taal heeft samengesteld.
Wat de concrete spelling voor al die eigennamen betreft, liet de redactie zich
leiden door twee principes. Ten eerste: de schrijfwijze die de persoon of instelling
zelf hanteert of hanteerde, wordt indien mogelijk overgenomen. En voorts is gezocht
naar de grootste gemene deler tussen naslagwerken en kwaliteitskranten.
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Digitale vertaalwoordenboeken
Marc van Oostendorp
Vertaalwoordenboeken op papier hebben het afgelopen jaar
concurrentie gekregen van elektronische versies op cd-rom. Marc
van Oostendorp bekeek drie van zulke digitale uitgaven en vergeleek
ze met elkaar.
Een vertaalwoordenboek hoort niet op papier te worden afgedrukt. Een
vertaalwoordenboek moet zo klein en zo licht zijn dat je het overal mee naartoe kunt
nemen. Een vertaalwoordenboek moet je altijd bij de hand hebben als je aan het
schrijven bent. In een vertaalwoordenboek moet je binnen een paar seconden de
vertaling van een woord kunnen vinden. Met drukwerk lukt dat allemaal niet.
Het afgelopen jaar hebben bijna alle uitgevers van woordenboeken dan ook een
cd-rom geproduceerd: honderdduizenden woorden hebben ze op een schijfje geperst,
samen met een zoekprogramma dat op een harde schijf geïnstalleerd kan worden
en dat kan samenwerken met moderne tekstverwerkers zoals WordPerfect of Word.
Ik heb zes cd-roms met elektronische vertaalwoordenboeken bekeken: een cd-rom
van Het Spectrum met Prisma Idioom Engels, Duits, Frans; Kramers Talen van
Kramers op twee cd-roms; en de drie cd-roms van Van Dale voor de talen Engels,
Frans en Duits. Van Internet heb ik een paar willekeurige teksten in het Engels,
Frans, Duits en het Nederlands gehaald. De vertaling van de woorden heb ik
opgezocht in alle woordenboeken. Welk woordenboek gaf de beste en de
uitgebreidste informatie?

● Van Dale
De elektronische vertaalwoordenboeken van Van Dale zijn in veel opzichten de
volledigste. Dat is niet verwonderlijk: het zijn ook de enige cd's die elk slechts één
taal behandelen. Elk schijfje van Van Dale bevat ongeveer evenveel informatie als
het tweedelige Groot woordenboek over dezelfde taal van dezelfde uitgeverij. In elk
lemma worden niet alleen een fonetische transcriptie en alle mogelijke vertalingen
van elk woord gegeven, maar ook veel voorbeeldzinnen waarin het woord gebruikt
wordt. Ook is er uitgebreide aandacht voor idioom, voor uitdrukkingen en voor
spreekwoorden. De vertalingen zijn vernuftig. In het Engelse woordenboek wordt
over Sinterklaasavond gemeld dat dit feest ongeveer hetzelfde is als ‘Christmas
Eve’. Voor een vertaler voor wie sfeer belangrijker is dan feitelijke nauwkeurigheid
kan dat nuttige informatie zijn. (Jammer genoeg ontbreekt deze tip in de
woordenboeken voor het Frans en het Duits.)
Er is meer. Een tamelijk uitvoerige beschrijving van de zinsbouw van elke taal is
te vinden in een Grammaticaal compendium. Bovendien wordt er voor elke taal een
handvol voorbeeldzinnen gegeven die te gebruiken zijn tijdens een telefoongesprek
(‘Kunt u me doorverbinden?’) en zijn er voor elke taal ook voorbeelden van zakelijke
brieven (‘Nous vous prions d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de nos meilleurs
sentiments’).
Er staat dus evenveel materiaal op de cd's als in de papieren woordenboeken:
een opwindende hoeveelheid woorden. Alleen een paar technische en moderne
termen (autosegmenteel, website) heb ik niet kunnen vinden.
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Belangrijker is dat het zoeken sneller en gemakkelijker verloopt dan in de boeken.
Binnen een paar seconden is de vertaling van elk willekeurig woord gevonden. Daar
komt nog eens bij dat de gebruiker niet eens de juiste spelling hoeft te geven van
het woord waarvan hij de vertaling zoekt: desgewenst zoekt de computer naar alle
woorden die ongeveer hetzelfde klinken als het gevraagde woord: als u per ongeluk
brant intikt, wordt er gezocht op brand en krant. Bovendien kan de gebruiker besluiten
alleen te zoeken naar woorden die binnen een bepaalde categorie vallen; alleen
naar zelfstandige naamwoorden bijvoorbeeld, of alleen naar artikelen waarin een
bepaald woord in een idiomatische uitdrukking voorkomt.
Een andere mooie eigenschap is dat de woorden van Van Dale naar elkaar
verwijzen; wie het woord elver opzoekt in het deel Engels-Nederlands vindt onder
andere de omschrijving ‘jonge paling’. Vervolgens is een druk op de knop voldoende
om te weten te komen wat het woord voor ‘paling’ in het Engels is (eel).
De woordenlijst van Van Dale is groot, de hoeveelheid informatie die er bij elk
artikel te vinden is, overweldigt, en het computerprogramma dat de vertalingen
opzoekt, is slim. Toch heb ik ook een bezwaar: de uitspraakinformatie wordt alleen
schriftelijk gegeven. Wie wil weten hoe een bepaald woord uitgesproken wordt, moet
eerst een speciaal fonetisch alfabet bestuderen om daarna uit te puzzelen hoe elk
woord ongeveer zou kunnen klinken. Op een computerschijf kan een
woordenboekmaker de juiste uitspraak ook met een opname laten horen. Het is
jammer dat Van Dale dat niet heeft gedaan.

● Kramers talen-cd-rom
De twee cd-roms van Kramers bevatten maar liefst zes woordenboeken tegelijkertijd:
de gebruiker kan ermee uit het Nederlands naar het Frans, het Duits en het Engels
vertalen en vice versa. De beperking tot twee cd's heeft wel tot gevolg dat er per
taal minder informatie gegeven wordt dan op de cd's van Van Dale. Er zijn minder
woorden te vinden, en bij elk woord dat opgenomen is, wordt minder informatie
gegeven. Ook de manieren om de woordenboeken te doorzoeken zijn wat beperkter:
als u produkt intikt, komt u terecht bij proef en niet bij product. Een ander verschil
tussen de elektronische woordenboeken van Van Dale en die van Kramers is dat
de eerste ook met verbogen vormen kunnen werken. U kunt zoe-
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ken op lopen, maar ook op loopt; op woordenboek, maar ook op woordenboeken.
Zo slim is Kramers niet.
Toch biedt Kramers wel degelijk voordelen boven Van Dale. Van alle Duitse,
Engelse en Franse woorden is te horen hoe ze worden uitgesproken door een
moedertaalspreker. Bovendien werkt het zoekprogramma goed samen met moderne
tekstverwerkingsprogramma's zoals Word of WordPerfect. Wie tijdens een vertaalklus
zoekt naar het juiste woord, kan dit in een handomdraai in een klein venstertje krijgen
naast zijn tekst. Een woord vertalen is daarmee net zo gemakkelijk als een document
afdrukken of op de harde schijf opslaan.
Een ander aardig aspect van de cd-rom van Kramers is dat hij het de gebruiker
erg gemakkelijk maakt om zelf informatie toe te voegen: wie vindt dat een bepaald
lemma onvolledig of zelfs onjuist is, kan dit noteren. Elke volgende keer dat het
woord wordt opgezocht, is ook deze aantekening te zien.
Ook de cd-rom van Kramers bevat een (beknopte) beschrijving van de grammatica
van de drie talen. Wie af en toe een woordenboek raadpleegt voor de drie moderne
talen, vindt op deze cd-rom waarschijnlijk alle informatie die hij zoekt. Wie vaak
lastige vertalingen moet maken van en naar één speciale taal, heeft waarschijnlijk
meer aan de cd-rom van Van Dale.

● Prisma idioom
Voor sommige mensen is de cd-rom Prisma Idioom misschien een aanvulling op
de woordenboeken van Van Dale en Kramers. De vertaling van het woord boom
vindt u hier niet, maar de vertaling van ‘de kat uit de boom kijken’ in het Frans, ‘door
de bomen het bos niet zien’ in het Engels, en ‘een boom van een vent’ in het Duits
wel. Veel uitdrukkingen staan niet alleen op schrift, maar worden ook uitgesproken.
Er valt wel het een en ander aan te merken op deze cd. Het schermpje waarin
de informatie gepresenteerd wordt, is nogal lelijk vormgegeven. Belangrijker is dat
er veel inhoudelijke slordigheden zijn. In het Engelse deel wordt ergens een
voorbeeldzin gegeven die er geschreven uitziet als ‘For a cabin, please apply to the
purser's office’, maar die klinkt als ‘How much does it cost from here to the airport’.
Dat lijkt me niet juist.
Bovendien worden de Engelse zinnetjes afwisselend met een Brits en een
Amerikaans accent uitgesproken, zonder dat duidelijk wordt gemaakt welke spreker
welk accent heeft. Een vraag als ‘Heeft het hotel een eigen parkeerterrein?’ heeft
twee vertalingen: in het Brits Engels ‘Does the hotel have a car park?’ en in het
Amerikaans ‘Does the hotel have parking spaces available?’ Vreemd genoeg worden
de twee vertalingen voorgelezen door dezelfde stem in hetzelfde Amerikaanse
accent.
Zoals uit deze voorbeelden blijkt, hebben veel idiomatische uitdrukkingen van
deze cd-rom betrekking op reizen. Prisma Idioom is een cd-rom om te installeren
op een schootcomputer voordat u hem meeneemt op reis: klap uw computer open
aan de balie van het hotel en laat hem vragen of er nog parkeerruimte is. Een aardig
kenmerk van de cd is dat de woorden ook gegroepeerd zijn op thema. Zo vindt u
in één oogopslag welke Duitse uitdrukkingen u kunt gebruiken om verschillende
graden van woede uit te drukken, of welke uitdrukkingen het Frans kent voor
ontevredenheid.
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● Koopadvies
Welke woordenboeken kunt u nu het best kopen? De cd-roms van Van Dale zijn
het degelijkst, maar ook het duurst: f 450,- per stuk (het Kramerspakket kost f 149,50,
de Prisma-cd-rom f 75,-). Bovendien bieden ze alleen geschreven informatie over
de uitspraak. Kramers' woordenboeken zijn summierder maar ook compacter. Ze
laten ook horen hoe de woorden klinken. Prisma Idioom is een aardige elektronische
tegenhanger van reisgidsjes. Zo is er voor iedereen wat; alles wat u op dit gebied
zou willen hebben, kunt u vinden op een cd-rom. De liefhebber van
vertaalwoordenboeken heeft geen drukwerk meer nodig.
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‘Eerst uw vader en dan uw moeder’
Nicoline van der Sijs - etymologe, Utrecht
Van onbegrip naar volksetymologie
‘Geit zei wellekome’, zingen sommige kinderen in plaats van ‘Gij zijt
wellekome’. Behalve woorden ondergaan ook woordgroepen
zogenoemde volksetymologische veranderingen. Onbegrip is een
belangrijke oorzaak, maar ook het niet goed verstaan van de
oorspronkelijke tekst.
In het meinummer van Onze Taal staat een groot aantal woorden die
volksetymologisch veranderd zijn. Niet alleen woorden ondergaan volksetymologie,
maar ook woordgroepen. Vooral teksten die worden voorgelezen of gezongen,
kunnen gemakkelijk verkeerd begrepen worden. Minder voor de hand liggende
woorden worden dan door bekende vervangen, zoals in ‘eerst uw vader en dan uw
moeder’ voor ‘eert uw vader en uw moeder’, een van de tien geboden. Vooral
kinderen gaan de mist in bij moeilijke lied-, psalm- of bijbelteksten. Voorbeelden zijn
te vinden in de zogenoemde Juf-boekjes van H. Hoving (zoals Juf, daar zit een
weduwe in de boom) uit het eind van de jaren zestig, begin jaren zeventig, waarin
grappige uitspraken van kinderen zijn verzameld. Veel van de voorbeelden hieronder
komen uit deze boekjes.

● Belevingswereld
Veranderingen in woorden uit geestelijke liederen, gezangen en psalmen door
kinderen zijn onder andere:
- ‘Hij, de vorst der aarde, is drie gulden waard’ voor ‘Hij, de vorst der aarde, is
die hulde waard’.
- ‘'t Hijgend hert, de jachthond komt’ voor ‘'t Hijgend hert der jacht ontkomen’.
- ‘Een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zwijnen’ voor ‘Een
toevlucht voor de zijnen’.
- ‘O God, o God, ik kom bij U, want bij U, Heer, is verwarming’ voor ‘want bij U,
Heer, is erbarmen’.
- ‘Ruwe stormen, hoge hoeden, alles om mij heen zij nacht’ voor ‘Ruwe stormen
mogen woeden’.
- ‘Tel uw zegelringen’ voor ‘Tel uw zegeningen’.
- ‘Geit zei wellekome’ voor: ‘Gij zijt wellekome’.
- ‘Opent uwe mond, ijsje van mijn moeder’ voor: ‘Opent uwe mond, eist van Mij
vrijmoedig’.
- ‘Moeder strijkt de was met liefde’ voor: ‘Moedig strijdt de macht der liefde’.

De vervanging kan gestuurd worden door iemands belevingswereld: het is niet
toevallig dat juist het dochtertje van de bakker de liedregel ‘Stralend als robijnen’
verandert in ‘Stralend als rozijnen’ en het zoontje van een slager ‘Ontworsteld aan
de slavernij’ interpreteerde als ‘Onze worsten van de slagerij’, zoals blijkt uit de
boekjes van Hoving.
In voorgelezen teksten komen vergelijkbare veranderingen voor. De zin uit de
catechismus ‘Wij kunnen God niet zien want Hij heeft geen lichaam’ werd door een
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kind geïnterpreteerd als ‘God heeft geen licht aan’. En het gebed: ‘Uw wil geschiede
op aarde’ wordt ‘Willem schiet op aarde’.

● Onbekend of niet verstaan
Er zijn twee redenen waarom woorden worden vervangen door andere. De eerste
is dat het oorspronkelijke woord onbekend, ongebruikelijk of archaïsch is. Er wordt
dan een bekend woord voor in de plaats gezet, waarbij soms wel rekening is
gehouden met de betekenis (zie ‘de jachthond komt’ hierboven), soms ook niet
(‘hoge hoeden’ voor ‘mogen woeden’). Hier is sprake van een soort volksetymologie.
Dit geldt voor alle tot nu toe genoemde gevallen. Het is niet toevallig dat deze alle
uit kindertaal stammen: de woordenschat van kinderen is nog beperkt, en kinderen
leren liederen op het gehoor, niet uit een geschreven bron. Dankzij rijm en ritme
hebben de vervangende woorden altijd evenveel lettergrepen en ongeveer dezelfde
klank als de woorden waarvoor zij in de plaats zijn gezet.
De tweede reden is dat de hoorder het oorspronkelijke woord niet heeft verstaan,
hoewel hij het wel degelijk kent. Dat kan gelden voor de verandering ‘Gij in uw klein
broekje en ik in 't mijn’ voor ‘Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn’. Hoekje is een heel
gebruikelijk woord, dus de vervanging door broekje zal niet uit onbegrip
plaatsgevonden hebben.
Ook meer wereldse liedjes worden slecht begrepen of verstaan. Ik ga er hierbij
van uit dat kinderen nog niet bewust spelen met taal en zo tot verwisselingen komen.
Onbegrip heeft in sinterklaasliedjes geleid tot de volgende woordveranderingen:
- ‘'t Paardje zwaar belazerd voert hem met zich voort’ voor ‘'t Paardje zwaar
beladen’.
- ‘Stakkers, raakt de wilde baas’ of ‘Makke Staki wil geraas’ voor ‘Makkers staakt
uw wild geraas’ (waarin Makke Staki als naam werd opgevat).
- ‘Kom binnen goede viskop’ voor ‘Kom binnen goede bisschop’.
- ‘Maar o wee, wat bitter smaakt’ voor ‘Maar o wee, wat bitt're smart’.
Onbegrip is ook de oorzaak van de verandering ‘Uren, dagen, maanden, jaren,
vliegen als een schaap door 't veen’ in het oudejaarslied ‘Uren, dagen, maanden,
jaren, vlieden als een schaduw heen’, ‘ons Willem wil gaan trouwen’ voor ‘Oranje
van Nassouwe’ (momenteel zeer actueel!), ‘o, wat zijn we hete brij’ voor ‘o wat zijn
we heden blij’ en ‘de uil zat bij Verolme’ voor ‘de uil zat in de olmen’: voor kinderen
zijn schaduw, Oranje van Nassouwe, heden en olmen kennelijk onbekende woorden.
De volgende veranderingen in sinterklaasliedjes lijken te zijn ontstaan
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door verkeerd verstaan:
- ‘Want dat kouwe beestje is zijn neus wel waard’ voor ‘Want dat trouwe beestje
is het heus wel waard’.
- ‘Een pop met knechten in het haar’ voor ‘Een pop met vlechten in het haar’.
- ‘Hoe huppelt zijn paardje, het dekt op en neer’ voor ‘Hoe huppelt zijn paardje
het dek op en neer’.

● Standaardisatie
Alle genoemde voorbeelden zijn incidenteel. Dat is niet vreemd, want de officiële
teksten staan in liedboeken e.d., en de fouten worden meestal in de loop van de
tijd gecorrigeerd. Anders ligt dat met spreekwoorden, gezegden en vaste
uitdrukkingen. Als we de herkomst hiervan nagaan, blijkt dikwijls dat de oudste vorm
anders is dan de huidige. Ik volsta met een paar voorbeelden uit Nederlandse
spreekwoorden en gezegden van Stoett. Voor de mast zitten luidde oorspronkelijk
vermast zitten, waarbij vermast het verleden deelwoord was van een inmiddels
verdwenen werkwoord vermassen ‘machteloos maken, overladen zijn’. Schuilevinkje
spelen komt van schuilwinkel, en betekende dus oorspronkelijk ‘schuilen in een
hoek (winkel)’. Een heilig boontje was eigenlijk een heilig bontje, waarin bontje
‘weesjongen’ betekende (zo genoemd naar zijn bonte kleding). Een heilig bontje
was dus een vrome wees. Omdat wezen vroeger kennelijk niet altijd even vroom
waren, ging men de uitdrukking ironisch gebruiken. Deze voorbeelden zijn
gestandaardiseerd, maar dat geldt niet voor praten als een bruggeman (brugwachter)
voor praten als Brugman, of iemands doopzegel lichten voor iemands doopceel
lichten. Net als bij woorden vinden we dus ook bij gezegden zowel
gestandaardiseerde als niet-gestandaardiseerde voorbeelden van volksetymologische
veranderingen.

● Mondegreens
Het verschijnsel dat woorden in uitdrukkingen worden vervangen door andere, heeft
in het Nederlands geen naam. Ze worden meestal beschouwd als malapropisme:
het onbewuste gebruik van een verkeerde woordvorm als gevolg van verwarring
met een andere, erop lijkende woordvorm, zoals alles over één kant scheren of de
schelpen vielen me van de ogen (voor meer voorbeelden zie het door Onze Taal
samengestelde boekje ‘Een slipje van de sluier’). Toch is de psychologische oorzaak
een andere. In tegenstelling tot malapropismen (eigenlijk ‘versprekingen’) is de
oorzaak van de hierboven gegeven veranderingen ofwel onbegrip (die gevallen
noem ik volksetymologie) ofwel verkeerd verstaan.
In het Engels is er wel een naam voor het verschijnsel dat teksten verkeerd worden
verstaan, namelijk mondegreen. Deze naam is in 1954 gemunt door Sylvia Wright
in het artikel ‘The Death of Lady Mondegreen’, gepubliceerd in Harper's Magazine.
Als kind verstond zij de laatste regel van de bekende Schotse ballade ‘The Bonny
Earl of Murray’ als:
Ye [you] Highlands and ye Lowlands,
O where ha[v]e ye been?
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They ha[v]e slain the Earl of Murray,
And Lady Mondegreen.

Tot haar teleurstelling bleek later dat er geen sprake was van een romantische
gemeenschappelijke dood van geliefden, want de laatste regel luidde: ‘And laid him
on the green.’

Illustratie: Leo Immerzeel. Uit: ‘Een slipje van de sluier’. Een opmerkelijke collectie
taalkronkels verzameld door het Genootschap Onze Taal.

Op Internet zijn diverse pagina's aan het verschijnsel mondegreen gewijd. Hierop
zijn alleen Engelse voorbeelden te vinden, dikwijls van popsongs. Bekende
voorbeelden die op diverse pagina's genoemd worden, zijn: ‘There's a bathroom on
the right’, in plaats van ‘There's a bad moon on the rise’ uit de song ‘Bad Moon
Rising’ van Creedence Clearwater Revival, ‘Excuse me while I kiss this guy’, voor
‘Excuse me while I kiss the sky’ uit ‘Purple Haze’ van Jimi Hendrix, en ‘the girl with
colitis goes by’ voor ‘the girl with kaleidoscope eyes’ uit de bekende Beatlessong
‘Lucy in the Sky with Diamonds’. ‘Sleep in heavenly peace’ uit een kerstliedje wordt
‘sleep in heavenly peas’.

● Oproep
Tot slot twee vragen aan de lezers van Onze Taal. Ten eerste: kent u Nederlandse
voorbeelden van verkeerd verstane of begrepen liedjes of uitdrukkingen? Graag bij
de voorbeelden zoveel mogelijk informatie geven: van wie de verhaspeling afkomstig
is, wat diens leeftijd was, in welke situatie, of het om onbegrip of verkeerd verstaan
ging, etc. Ten tweede: hebt u een suggestie voor een Nederlandse term voor het
verkeerd verstaan van een tekst? Naar mijn mening is de Engelse term mondegreen
ongelukkig gekozen, omdat mondegreen een niet-bestaand woord is, terwijl uit de
voorbeelden blijkt dat nietherkende woorden nu juist door bestaande bekende
worden vervangen.
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Werk ze!
Een succeswens ontrafeld
Peter-Arno Coppen - taalkundige, KU Nijmegen
We horen Eet ze! en we begrijpen onmiddellijk dat de spreker ons
smakelijk eten toewenst. Eigenlijk is dat raar, want het is niet zo
duidelijk wat ze daar doet. Zijn het soms de gerechten die we gaan
eten? Volgens Peter-Arno Coppen is dat niet zo. Hij stelt voor om
ze te zien als een overgebleven stukje van een weggelaten minizin.
Wie vorig jaar in het gelukkige bezit was van de Onze Taal Taalkalender heeft op
16 april 1997 een verklaring kunnen lezen van uitdrukkingen als Eet ze!, Werk ze!,
Slaap ze!, die met name in Nederland (minder in Vlaanderen) voorkomen. De
verklaring die de kalender voor dit verschijnsel geeft, blijkt bij nadere beschouwing
onaannemelijk en zelfs onjuist. In deze bijdrage wil ik een andere analyse van de
genoemde constructie geven.

● Wat slapen we?
Wat is er zo vreemd aan een taalvorm als Eet ze! of Slaap ze? In het laatste geval
is er al een opvallend vormverschijnsel: bij werkwoorden als slapen hoort eigenlijk
geen lijdend voorwerp. Ik slaap iets is een onmogelijke zin in het Nederlands, en
als iemand tegen je zegt ‘Slaap ze!’ kun je moeilijk antwoorden: ‘Dat is goed, ik zal
ze slapen.’ Maar ook in het geval van Eet ze! is er iets geks aan de hand. Want
ondanks het feit dat het werkwoord eten best een lijdend voorwerp bij zich kan
hebben, lijkt het woordje ze hier juist niet de gerechten aan te duiden. Eet ze! slaat
op eten in het algemeen, en niet op specifieke dingen die gegeten moeten worden.
Ze heeft een vage, niet-verwijzende betekenis.
Dat woordje ze is dus gek. Het mag gebruikt worden bij werkwoorden waar het
normaliter niet bij past, en als het gebruikt wordt bij werkwoorden waar het wel bij
past, lijkt het een afwijkende, of misschien wel helemaal geen betekenis te hebben.
Is de vorm van de constructie al opmerkelijk, ook de betekenis is speciaal. Een
uiting als Slaap ze! is geen bevel om te gaan slapen, zoals je bij een gebiedende
wijs zou verwachten, en zelfs geen aansporing om maar snel te beginnen, maar
eerder een soort ‘succeswens’. Als je tegen iemand zegt Slaap ze!, dan wens je
hem of haar een goed resultaat van een voorgenomen slaap toe.

● Betekenisvervaging?
De verklaring van de redactie van de Taalkalender voor deze vreemde constructie
verloopt als volgt: van constructies als Lekkere aardbeien! Eet ze!, waar ze slaat
op aardbeien, is in de loop der tijden de betekenis vervaagd. Eet ze! betekent dan
niet langer ‘eet die dingen!’, maar wordt een algemene aansporing om lekker te
eten. Naar analogie van Eet ze! gaan taalgebruikers ze vervolgens ook bij andere
werkwoorden gebruiken waar eigenlijk geen lijdend voorwerp bij past.
Er valt op deze verklaring wel het een en ander aan te merken. De kern van mijn
kritiek richt zich op de aanname dat het woordje ze oorspronkelijk het lijdend
voorwerp was bij het genoemde werkwoord. Bij nader inzien blijkt echter dat juist
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de werkwoorden die een lijdend voorwerp bij zich moeten hebben in deze constructie
onmogelijk zijn. Verorber ze!, Ontmoet ze!, Haat ze! zijn allemaal uitingen die
uitsluitend letterlijk kunnen worden begrepen als aansporingen of bevelen. Haat ze!
is geen aansporing om in het algemeen te gaan zitten haten. Deze uitingen zijn dus
niet vergelijkbaar met de genoemde voorbeelden. Als de constructie oorspronkelijk
een constructie met lijdend voorwerp is, waarom is zij nu dan alléén mogelijk bij
werkwoorden die geen lijdend voorwerp bij zich hoeven te hebben? Eten, slapen,
werken, lezen, volleyballen, dat zijn allemaal werkwoorden die zonder lijdend
voorwerp kunnen optreden, bijvoorbeeld in een zin als ik ga lekker slapen, werken,
etc. Werkwoorden als ontmoeten, haten, verorberen of bewonderen daarentegen
passen niet in deze zin.
Ook het centrale betekeniskenmerk van de constructie wordt in de gegeven
verklaring niet verantwoord. In de uiting Lekkere aardbeien! Eet ze! is eerder sprake
van een aansporing dan van een succeswens. Als de constructie dan hieruit ontstaan
is, hoe is dan die wensbetekenis erin verzeild geraakt?

● De feiten
Een goede analyse begint met een inventarisatie van de feiten. Wat zijn deze feiten?
In ieder geval is het bij sommige werkwoorden mogelijk om in de gebiedende wijs
het onpersoonlijke ze toe te voegen. Niet alle werkwoorden staan dit toe. We zagen
al dat werkwoorden die per se een lijdend voorwerp vereisen zich tegen dit ze
verzetten. Maar ook scheidbaar samengestelde werkwoorden blijken onmogelijk in
onze constructie. Terwijl een succeswens als Slaap ze! heel goed kan, is Slaap ze
uit! geen Nederlands. Eet ze! kan begrepen worden als succeswens, maar Eet ze
op! is alleen maar aansporing of bevel.
Ook werkwoorden die al een betekenisloos zich of je bij zich hebben, blijken het
onpersoonlijke ze niet te verdragen. Zo is Dans ze! een acceptabele succeswens,
maar Amuseer je ze! kan weer niet. Zo gaat het ook met werkwoorden als zich
scheren, zich schamen en zich vergissen.
Ten slotte kan onze constructie niet gecombineerd worden met een zgn.
‘resultatieve werkwoordbepaling’: als je zegt ‘Ik ga de muur schilderen’ kan men je
toewensen ‘Schilder ze!’ Maar als je zegt ‘Ik ga de muur wit schilderen’ kan de
reactie niet zijn ‘Schilder ze wit!’
Er is nog iets vreemds met onze constructie. Het is alsof die behalve het
betekenisaspect ‘succeswens’ nog een tweede betekenis oproept. De hande-
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ling wordt als een gewoonte voorgesteld. We noemen dat een ‘habitueel aspect’.
Je kunt het goed zien in het volgende voorbeeld. De uiting Spring ze! doet een
beetje vreemd aan, maar als succeswens geuit tegen een schoonspringer die net
aan een sprong wil beginnen, is ze heel normaal. Dat komt doordat een
schoonspringer er een gewoonte van maakt om te springen. Het springen is voor
de schoonspringer geen toevallige gebeurtenis. Het is het habituele aspect dat
veroorzaakt dat je wel uitingen kunt maken als Lees ze!, Werk ze!, Teken ze!,
allemaal handelingen die je als gewoonte kunt verrichten, maar niet Faal ze!, Knoei
ze! of Zondig ze! Deze werkwoorden verwijzen namelijk alle naar bij uitstek toevallige
gebeurtenissen, waarvan je geen gewoonte kunt maken. Ze zijn dus niet
combineerbaar met een habitueel aspect.

● De minizin
De meest voor de hand liggende gedachte over de functie van het woordje ze in
Slaap ze! blijft toch dat het de plaats van het lijdend voorwerp inneemt. Maar
tegelijkertijd is duidelijk dat ze hier niet zelf het lijdend voorwerp kan zijn. Ze staat
eerder in plaats van een lijdend voorwerp. Alleen als een werkwoord zonder lijdend
voorwerp kan voorkomen, kan het dat onpersoonlijke ze krijgen.
Er is nog een andere constructie die bij juist deze werkwoorden kan optreden.
Het betreft de zogeheten ‘minizin’, die kan optreden bij werkwoorden die geen lijdend
voorwerp nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn Hij sliep een gat in de dag, Ik
loop mijn schoenen stuk, Hij dronk zijn vrienden onder de tafel. In deze voorbeelden
worden een gat in de dag, mijn schoenen stuk en zijn vrienden onder de tafel
beschouwd als minizinnen, die op de een of andere manier het resultaat van het
slapen, lopen en drinken aanduiden. Deze minizinnen volgen hetzelfde patroon als
onze constructie. Zo is de minizin niet mogelijk bij scheidbaar samengestelde
werkwoorden. Hij sliep een gat in de dag uit, Ik loop mijn schoenen stuk door: allebei
fout. Ook bij werkwoorden die niet zonder lijdend voorwerp kunnen voorkomen is
dit onmogelijk: de zin Hij at zijn buikje rond is prima (zijn buikje rond is de minizin),
maar Hij verorberde zijn buikje rond kan niet.

Illustratie: Reid, Geleijnse en Van Tol
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We hebben nu twee punten van overeenkomst: de minizin komt bij dezelfde
werkwoorden voor als onze constructie met het onpersoonlijke ze (alleen het
habituele aspect ontbreekt), en de minizin verwijst naar het resultáát van het
werkwoord, net zoals de succeswens betrekking heeft0 op een gunstig resultaat
van het voorgenomene.

● De verklaring
Naar aanleiding van de gesignaleerde overeenkomsten dringt de volgende vraag
zich nu op: is de constructie met het onpersoonlijke ze niet gewoon hetzelfde als
de constructie met een minizin? Met andere woorden: kan ze in Eet ze! beschouwd
worden als een ingekorte minizin? Laten we deze vraag eens voor de grap
bevestigend beantwoorden. In dat geval hebben we de belangrijkste eigenschappen
eigenlijk al verantwoord: aangezien de minizin immers in de plaats van een lijdend
voorwerp staat, kan hij alleen maar voorkomen bij werkwoorden die zonder een
lijdend voorwerp kunnen optreden. Werkwoorden die een lijdend voorwerp bij zich
hebben, hebben geen plaats meer voor zo'n minizin.
Ook de onmogelijkheid van de resultatieve werkwoordbepaling (zoals in Schilder
ze wit!) wordt duidelijk. Immers, de minizin bevat zelf al een resultatieve bepaling.
In Hij at zijn buikje rond is zijn buikje rond de minizin, maar daarin is rond de
resultatieve bepaling. Voor nog een extra resultatieve bepaling is blijkbaar geen
plaats in de Nederlandse zin. Maar als de minizin in de plaats staat van de
resultatieve werkwoordbepaling, dan volgt daaruit ook dat hij niet met een scheidbaar
samengesteld werkwoord gecombineerd kan worden. Het is namelijk bekend dat
resultatieve werkwoordbepalingen niet bij scheidbaar samengestelde werkwoorden
optreden. De zin je belde me wakker is prima met me wakker als minizin die het
resultaat aangeeft, maar je belde me wakker op kan niet op dezelfde manier
begrepen worden.
Het lijkt erop dat de op het eerste gezicht absurde aanname dat ze in Eet ze! een
ingekorte minizin is, nog zo gek niet is. Maar hoe verklaart deze analyse de betekenis
van de uiting?
Misschien werkt het zo: je wilt je gesprekspartner succes toewensen bij

Onze Taal. Jaargang 67

194
bepaalde verrichtingen. Laten we zeggen, bij het werken. Dat succes is op de een
of andere manier gerelateerd aan het resultaat van het werk. Je wilt dus iets zeggen
als ‘werk met succes!’ of ‘succes met je werk!’ Dat moet echter korter kunnen. De
minizin geeft je de mogelijkheid om de aandacht op het resultaat te vestigen. ‘Drink
ze onder de tafel!’ is een aansporing die duidelijk de gevolgen van het drinken
benadrukt. Maar je wilt het resultaat eigenlijk ook weer niet nader specificeren.
Daarom gebruik je een onpersoonlijk ze (net zoals in hij bakt ze bruin) en je laat de
nadere resultaatbepaling weg. Door het weglaten van de resultaatbepaling krijg je
een soort ‘standaardinterpretatie’: iets als ‘zorg dat je resultaat zoals altijd is’. En
dit ‘zoals altijd’ geeft natuurlijk weer aanleiding tot het habituele betekenisaspect.

● Geen gedragsregel
Zo valt opeens alles op z'n plaats. De analyse als minizin lijkt een bevredigende
verklaring van constructies als Werk ze! op te leveren. Ze hoeft niet nader aangeduid
te worden, de weggelaten resultaatbepaling geeft aanleiding tot de interpretatie
‘zoals altijd’, en de constructie betekent zoiets als ‘werk, en moge het resultaat zoals
altijd zijn’.
Is dat weglaten van zo'n resultaatbepaling niet gek? Misschien wel. Maar een
vergelijkbaar verschijnsel lijkt zich voor te doen bij de afscheidswens Hou je goed,
die gewoonlijk in het zuiden van Nederland wordt ingekort tot Hou je. Ook daar is
‘goed’ of ‘zoals altijd’ de standaardinterpretatie, die best kan worden weggelaten.
Natuurlijk is de taalgebruiker zich van dit alles niet bewust. Het taalsysteem onttrekt
zich voor een groot gedeelte aan onze bewuste waarneming. Maar een zorgvuldige
taalkundige analyse lijkt heel duidelijke aanwijzingen op te leveren dat de
mechanismen van de minizin en de weglating van de resultaatbepaling ten grondslag
liggen aan taalvormen als Werk ze! Dit voorbeeld laat ook heel duidelijk zien waar
het in de huidige moderne taalkunde om gaat: net als alle andere wetenschappers
zijn taalkundigen niet geïnteresseerd in het opstellen van allerlei gedragsregeltjes;
ze willen gewoon weten hoe de wereld van onze taal in elkaar zit.

Chinees leren zonder leraar
Wouter Schoonman - psycholoog, Den Haag
Wouter Schoonman leerde aanvankelijk Chinees van een leraar, in
een klas. Toen dat niet meer kon, stapte hij over op een multimediale
taalcursus op cd-rom. Hoe beviel dat?
In 1996 schreef ik in Onze Taal over het leren van Chinees. Toentertijd volgde ik
een cursus met wekelijks klassikale lessen en (vooral) zelfstudie met boek en tape.
Na het tweede jaar waren vijftien van de twintig cursisten afgevallen. Dit kon voor
het instituut niet, en er volgde geen derde jaar. Toen de sociale druk van onze
leergroep wegviel, werd het tijd voor iets anders. Ik stapte over op de multimediale
taalcursus Chinees met de naam ‘The Rosetta Stone’.

● Geen vertaling
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Het belangrijkste principe achter de methode van de Rosetta Stone is dat je de
nieuwe taal leert op dezelfde wijze als je je moedertaal geleerd hebt. In deze zin
komt het overeen met de Japanse Suzuki-methode voor het leren bespelen van
een muziekinstrument. In het Suzuki-onderwijs leert het kind een instrument bespelen
door directe imitatie (en correctie) van de docent (en ouder), dat wil zeggen zonder
theorie of notenschrift. Bij de Rosetta-methode krijgt de leerling vier foto's te zien
en er wordt een woord of een zin uitgesproken. De leerling moet vervolgens kiezen
welke foto bij het woord of de zin past.
De allereerste Chinese les begint met vier plaatjes van respectievelijk een jongetje,
een meisje, een poes en een hond. Het programma spreekt het Chinese woord uit
en laat aan de leerling de keuze welk plaatje hierbij past. Geen inleiding, theorie,
vertaling of uitleg over de vier verschillende klanken van een foneem in het Chinees!
Niets, gewoon meteen in het diepe. De beginner weet uiteraard absoluut niet welk
plaatje bij de uitgesproken klank hoort en moet een gok wagen. Er volgt
terugkoppeling (goed/fout), en als het fout is, kun je een nieuwe keuze maken.
Daarbij veranderen de vier plaatjes van plaats op het scherm, zodat je alert blijft op
hetgeen je hoort.

● Motiverend
In de samenstelling van de vier plaatjes schuilt het grote geheim van de methode.
Bij de eerste les leer je meteen dat er woorden zijn voor ‘manlijk’, ‘vrouwelijk’ en
‘kind’. De poes en de hond zijn ook goed gekozen, omdat een poes ‘mäo’ (miauw)
genoemd wordt en de hond ‘gôu’. Om de eerste les af te maken: een vrouwelijk
kind (meisje) wordt ‘nû hái’ genoemd, en een mannelijk kind (jongen) ‘nán hái’. In
opgave 2 van les 1 komt zowel ‘nû’ als ‘nán’ weer terug, ditmaal als mannelijk mens
en vrouwelijk mens (‘nán rén’ en ‘nû rén’, man - vrouw). De andere twee plaatjes
zijn van een vliegtuig en een auto. Nieuwe woorden tussen al bekende dus. Het
hele systeem van de Rosetta Stone zit op deze slimme manier in elkaar. Steeds is
er overlapping tussen het oude en het nieuwe. Je herkent het al geleerde (en kiest
daardoor de juiste foto) en leert er vervolgens iets nieuws bij. Psychologisch gezien
een slim systeem: bij
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elke les ‘scoor’ je goed, wat erg motiverend werkt. Bovendien wordt elk goed
antwoord beloond met een leuk geluidje naar keuze. Elke goede docent weet dat
leerlingen het prettig vinden positieve terugkoppeling te krijgen. Door de presentatie
en de manier waarop deze geprogrammeerde instructie in elkaar zit (en door de
‘beloning’), word je vanzelf gestimuleerd om verder te gaan. ‘Success breeds
success’, zeggen de Engelsen, hetgeen door de positieve bekrachtigingen in het
Rosetta-systeem bewaarheid wordt.

● Leervormen
De cursus bestaat uit twee niveaus. Niveau 1 omvat 92 lessen op twee cd-roms,
niveau 2 bestaat uit 118 lessen. Een les bestaat uit tien schermen waar vier
antwoorden gevraagd worden. Er worden in niveau 1 ongeveer elfhonderd woorden
geleerd, wat niet genoeg is om een Chinese krant te kunnen lezen. Daarvoor is een
woordenschat van ongeveer drieduizend nodig. Over de moeilijkheidsgraad kan ik
niet meer zeggen dan dat de laatste les van niveau 1 (nummer 92 dus) veel en veel
te moeilijk voor me was. In de test van les 1 scoorde ik slechts 88 van de 100 punten
na eenmaal oefenen. Oorzaak: om het verschil tussen ‘boven’ en ‘onder’ in het
Chinees te horen, moet je goed luisteren. Dit voorbeeld toont ook aan hoe hoog de
Rosetta-methode inzet. Al in les 1 wordt de leerling met zulke relatief moeilijke
begrippen geconfronteerd. Het systeem kent twaalf verschillende leervormen. De
bovenbeschreven aanpak met vier foto's is daarvan de eerste. Bij een andere moet
je het gesproken woord vertalen naar het fonetische schrift pinyin, of andersom,
Chinese karakters herkennen door naar woorden te luisteren. Je kunt pinyin leren
schrijven, een test doen, enzovoort.
Interessant is de inspreekmodus: het systeem spreekt iets uit en jij spreekt het
na. Dit wordt opgenomen en je kunt het origineel met jouw uitspraak vergelijken.
Een eindeloos geduldige leraar. Jammer genoeg ontbreekt hier terugkoppeling. Je
moet zelf bepalen of de uitspraak voldoende overeenstemt. Er bestaan andere
taalprogramma's die de door jou geproduceerde geluidssinusoïde analyseren en
terugkoppeling kunnen geven over het toonverloop (belangrijk in het Chinees). Het
programma kent nog talloze andere ‘knopjes’ die het verloop beïnvloeden, zoals de
tijdsperiode waarbinnen je moet antwoorden.
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Uit: Hans van den Broek Kisling, China-Y; Chinese taalsymbolen ontraadseld. Rijswijk,
Elmar, 1998

Technisch is het een perfect product: zelden kom je een zo goed afgewerkt
programma tegen. Opvallend is ook het bijbehorende leerboek. Er staat geen letter
Engels in. De lessen worden uitsluitend met karakters en op de tegenoverliggende
pagina in het pinyin weergegeven. Dit maakt het geschikt als oefenboek. De prijs
van zeshonderd gulden voor de 92 lessen van niveau 1 vind ik laag in vergelijking
met een leraar van vlees en bloed.

● Conclusie
De menselijke taalleraar heeft er een geduchte concurrent bij. De voordelen van
een cursus als die van de Rosetta Stone zijn evident. Je kunt leren waar en wanneer
je wilt, je bepaalt je eigen tempo en kunt de stof zo vaak herhalen als nodig. De
multimediale opzet (foto's, filmpjes, karakters, pinyin en stem) gekoppeld aan de
sterke mate van interactiviteit maakt dat het leren ronduit leuk is. De verschillende
leervormen zitten slim in elkaar en lijken didactisch verantwoord. De keuze om
theorieloos een taal te leren is aanvechtbaar, maar spreekt mij aan. Het
spreekvaardigheidsgedeelte van het pakket is het minst sterk, doordat de nadruk
ligt op herkennen. Er lijkt mij een grote markt te bestaan voor dit soort producten.
Als de versie van de Rosetta Stone voor het Nederlands even goed is als die voor
het Chinees, kunnen allochtonen en anderen die onze taal willen leren op een leuke,
prettige en goedkope manier terecht.
Omdat de meeste tekstverwerkers een aantal speciale tekens van het
fonetische pinyin niet kunnen weergeven, heb ik gekozen om de eerste
toon (vlak) met een trema weer te geven en de tweede toon
(hoog-laag-hoog) met de circumflex. De diakritische tekens voor de derde
toon in het Chinees (laag-hoog) en de vierde toon (hoog-laag) zijn in ons
taalgebied wel gangbaar en zijn met Franse accenten weergegeven.

Onze Taal. Jaargang 67

De Rosetta Stone-cursussen zijn onder meer verkrijgbaar bij Eurolinguist
in Nijmegen, telefoon 024 - 360 07 00.
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Motieven bij de naamkeuze
Doreen Gerritzen - Nijmegen
Waarom kiezen ouders een bepaalde voornaam voor hun kind? En
hoe komen ze aan die naam? Hoe vaak wordt er bijvoorbeeld
vernoemd? Een NIPO-enquête geeft antwoord.
Waarom kiezen ouders een bepaalde voornaam? Hoe vaak laten ze zich inspireren
door popsterren, voetballers of personages uit televisieseries? Wordt er nog aan
vernoeming gedaan? En hoeveel ouders letten op de betekenis van de naam? Sinds
december 1995 is hier iets meer over bekend. Toen hield het NIPO een telefonische
enquête onder ouders met kinderen tot vier jaar; er werd gevraagd hoe ze tot de
naamkeuze gekomen waren. In totaal werden 3987 motieven van 3119 ouders
genoteerd. (Een deel van de ouders gaf meer dan één motief, vandaar dat het aantal
motieven het aantal ouders overtreft.) De topvijftien van motieven ziet er zo uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

vernoemd naar familie (meisjes 30,3%, jongens 34,6%)
mooie klank (meisjes 34,0%, jongens 29,5%)
mooie naam (meisjes 14,5%, jongens 12,5%)
leuke naam (meisjes 6,8%, jongens 9,8%)
ongewone/bijzondere naam (meisjes 8,8%, jongens 6,6%)
buitenlandse naam (meisjes 5,1%, jongens 5,5%)
vernoemd naar (pop-, film-, televisie)idool (meisjes 5,0%, jongens 3,9%)
naam gevonden in voornamenboekje (meisjes 4,1%, jongens 4,3%)
naam past bij die van de andere kinderen (meisjes 2,9%, jongens 3,4%)
Nederlandse naam (meisjes 1,8%, jongens 3,8%)
naam zelf bedacht (meisjes 2,1%, jongens 2,1%)
korte/eenvoudige naam (meisjes 1,2%, jongens 2,3%)
bijbelse naam (meisjes 1,9%, jongens 1,6%)
vernoemd naar kind in de buurt (meisjes 1,9%, jongens 1,3%)
betekenis van de naam (meisjes 1,5%, jongens 1,1%)

De motieven ‘mooie klank’, ‘mooie naam’ en ‘leuke naam’ (nummer 2, 3 en 4) hebben
alle te maken met esthetische overwegingen. Het ligt dan ook voor de hand de
percentages van deze drie afzonderlijke motieven samen te tellen; die categorie
‘esthetische overwegingen’ eindigt dan op de eerste plaats.
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Het onderscheid tussen de afzonderlijke elementen van de esthetische categorie
is een beetje schimmig. De door de ouders gegeven motieven ‘mooie klank’, ‘mooie
naam’ en ‘leuke naam’ zullen in de praktijk wel enigszins door elkaar lopen. Daarom
is het aardig eens te bekijken welke namen bij de drie motieven horen.
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Meisjes
Mooie klank: Denise, Lisa (8 keer genoemd als argument bij deze naam);
Iris, Kimberley, Sanne (7x); Eva, Judith, Kim, Laura (6x); Inge, Jessica,
Kelly, Lotte (5x); Anouk, Bianca, Daphne, Emma, Esmée, Marieke, Naomi,
Pauline, Sabine, Saskia, Simone (4x)
Mooie naam: Laura, Sharon (5x); Daphne, Esther, Iris, Kelly, Kirsten
(4x); Anouk, Eva, Melanie, Naomi, Stefanie (3x)
Leuke naam: Michelle (4x), Anouk, Bianca, Debbie, Suzanne (3x)

Jongens
Mooie klank: Tom (12x); Stefan (9x); Mike, Roy (8x); Daan, Vincent (7x);
Jasper, Jelle, Jeroen, Mark, Nick, Niels, Ramon, Thomas (6x); Dennis,
Lars, Leon, Martijn, Niek, Patrick, Robin, Wesley (5x)
Mooie naam: Daniël, Mark, Stefan, Tim (5x); Jasper, Kevin, Martijn, Robin
(4x); Dylan, Erik, Ivo, Jeffrey, Jeroen, Jesse, Mike, Ramon, Remy, Ruben,
Sebastiaan, Vincent (3x)
Leuke naam: Kevin, Mark, Tim (5x); Bart, Jasper, Jeroen, Rick (4x);
Koen, Martijn, Nick, Paul, Stefan, Stijn, Thomas (3x)
Uit deze lijstjes - die we wel met enige voorzichtigheid moeten interpreteren, want
het aantal keren dat een motief per naam is genoemd, is natuurlijk erg laag - komen
opmerkelijke gegevens naar voren. Anouk, bijvoorbeeld, is in maar liefst drie
categorieën te vinden: ‘mooie klank’, ‘mooie naam’ en ‘leuke naam’. En de
jongensnamen Kevin en Tim worden leuk en mooi gevonden, maar ontbreken in
het lijstje ‘mooie klank’; voor Tim is dat des te opmerkelijker omdat Tom, een naam
die er erg op lijkt, daar op de eerste plaats staat.

● Vernoeming
Als we ‘esthetische overwegingen’ als aparte categorie beschouwen, staat
‘vernoeming naar familie’ op de tweede plaats: 32,5% van de ouders noemde het
als motief. Maar in werkelijkheid is dit percentage groter. 11 tot 12% van de meisjes
en 13 tot 14% van de jongens van ouders die ‘vernoeming’ niet als motief
vermeldden, heeft in de officiële naam (vaak als tweede en/of derde naam) een of
meer traditionele namen: Maria, Elisabeth, Johannes, Hendrik en dergelijke. Dat
levert namen op als Manon Johanna en Daniël Willem Johannes. Bij deze kinderen
mogen we aannemen dat ze ook vernoemd zijn. Tellen we deze gevallen mee, dan
komen we op een percentage vernoemde kinderen van 45, voor meisjes ongeveer
42%, voor jongens ongeveer 48%. (Overigens zetten ook ouders die het motief
‘vernoemd naar familie’ wel hebben gegeven, de vernoemingsnamen vaak achter
de eerste (moderne roep)naam.)
Je mag aannemen dat ouders die het motief ‘vernoeming naar familie’ hebben
opgegeven, behoudender zijn bij het kiezen van een roepnaam dan ouders die
vernoeming niet als naamgevingsmotief geven. Die veronderstelling blijkt alleen
voor de meisjes op te gaan, want bij hen vinden we minder nieuwkomers en stijgers
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bij de roepnamen (die zijn vastgesteld aan de hand van een NIPO-enquête over de
periode 1989-1992); bij de jongens ontbreekt dit verschil. Alleen bij meisjes blijken
ouders die bewust vernoemen dus minder modegevoelig te zijn in hun naamgeving.

● Ongewoon
Enigszins in het verlengde van de drie esthetische overwegingen ligt het motief
‘ongewone/bijzondere naam’ (vijfde plaats), hoewel hier de mate waarin een naam
al voorkomt érg zwaar weegt. Erg sneu is het voor de ouders van Melanie en Nick
die vertelden dat ze op zoek waren naar een bijzondere, ongewone naam: beide
namen staan in de topvijftien van meest voorkomende namen, Nick zelfs op nummer
3. Maar deze ouders vormen een uitzondering. In de categorie ‘ongewoon/bijzonder’
komen namelijk vaker unieke namen voor dan bij de andere motieven.
Het motief ‘buitenlandse naam’ staat op de zesde plaats en dat wekt eigenlijk
verbazing. Kelly, Denise, Michelle, Jessica, Kimberley, Bianca, Chantal, Kevin, Mike,
Patrick, Dennis, Dylan, Jordy, Niels - het zijn roepnamen die al zo zijn ingeburgerd
dat het niet voor de hand ligt dat ouders een voorkeur voor een buitenlandse naam
nog eens apart als motief noemen. Je zou dit eigenlijk meer verwachten bij de
bewuste keuze voor een Nederlandse naam, maar dat motief staat slechts op de
tiende plaats.

● Idolen
De invloed van vernoeming naar idolen is minder groot dan men algemeen aanneemt;
slechts 4,4% van de ouders geeft aan zich te hebben laten inspireren door een
popster, sporter, filmster, een naam in een liedje en dergelijke. In het algemeen
geldt de regel dat idolen geen invloed hebben op de populariteit van namen, maar
daarop moeten op grond van dit onderzoek twee uitzonderingen gemaakt worden.
Bij Kaylee (ook Cayleigh, Keyley en andere spellingvarianten) en Dylan wordt
namelijk in de helft van de gevallen het motief ‘vernoemd naar idool’ genoemd. Bij
Kaylee gaat het waarschijnlijk om de naam uit een liedje: de popgroep Marillion had
ooit een hit met de titel Kayleigh; ook komt de naam voor in een liedje van René
Froger. Bij Dylan zou het kunnen gaan om vernoeming naar Bob Dylan of naar een
personage in de televisieserie Beverly Hills 90210.
Andere namen waarbij het motief ‘vernoemd naar idool’ weleens genoemd wordt,
zijn Demi en Michelle (naar de actrices Demi Moore en Michelle Pfeiffer?) en Mitchell
en Brian/Bryan (welke idolen schuilen hierachter?).
Hoewel vernoeming naar idolen weinig voorkomt, maken de massamedia ons
wel bekend en vertrouwd met veel namen; ook kunnen ze het imago van een naam
beïnvloeden. Zo zullen de meeste ouders die hun kind Linda hebben genoemd, niet
direct aan Linda de Mol hebben gedacht. Toch zal haar regelmatige verschijning
op de televisie een bijdrage hebben geleverd aan het positieve beeld van deze
naam.

● Bewust zoeken
Ruim 4% van de ouders zegt de naam uit een voornamenboekje te hebben
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gehaald. Daarmee is het belang van zulke boekjes als inspiratiebron vergelijkbaar
met dat van idolen.
Het motief ‘past bij de naam/namen van het andere kind/de andere kinderen’ staat
op de negende plaats, maar omdat lang niet alle ouders in het onderzoek meer dan
één kind hebben, mogen we aannemen dat dit zeker geen onbelangrijke overweging
bij de naamkeuze is.
Bij de bewuste keuze voor een Nederlandse naam valt het vooral op dat jongens
meer dan twee keer zo hoog scoren als meisjes (respectievelijk 3,8% en 1,8%).
Overigens kan men zich afvragen wat de namen Michelle, René, Dennis, Maikel en
Tom in deze categorie te zoeken hebben. Dat geldt ook voor Jildou en Hylke, want
dat zijn Friese namen.
Ook het motief ‘zelf bedacht/was geen bestaande naam’ (ruim 2%) blijkt niet altijd
de lading te dekken: bij de 31 meisjes waarbij dit motief genoemd wordt, zijn slechts
9 namen te vinden die - voorzover ik kan nagaan - geen bestaande naam zijn;
voorbeelden zijn Myrian (een vermenging van Myriam en Marian, lijkt me), Robie
(uitbreiding van Rob?, variant van Ruby?), Jolinde (vermoedelijk een samenstelling
van Jo- uit Jo-hanna en -linde uit Rosalinde, Rolinde, enz.) en Jarlot (op basis van
Charlotte?). Bij de 34 jongens waarbij het motief ‘zelf bedacht/was geen bestaande
naam’ werd genoemd, zijn slechts 3 namen met onbekende herkomst te vinden, te
weten Jar, Grion en Kawai. Het zelf verzinnen van namen komt dus niet zo vaak
voor.

● Bijbel
De bewuste keuze voor een korte/eenvoudige naam wordt bij jongens ongeveer
twee keer zo vaak gemaakt als bij meisjes (respectievelijk 2,3% en 1,2%). Ook lijken
de ouders bij jongens een betere kijk te hebben op wat kort en eenvoudig is: van
de veertig jongens bij dit motief hebben er slechts drie een naam van meer dan één
lettergreep, terwijl er bij de twintig meisjes zes namen met meer dan twee
lettergrepen zitten.
Opvallend is de niet onaanzienlijke positie van het motief ‘bijbelse naam/vanuit
het geloof’ (1,7% en daarmee op de dertiende plaats). Bijzondere namen bij dit
motief zijn bij de meisjes Jedidja (eigenlijk een jongensnaam), Loïs en Tirza, en bij
de jongens Kaleb, Jonathan (alleen als officiële naam), Nathan en Nathaniël.
Vernoeming naar een kind in de buurt scoort weliswaar niet erg hoog (1,6%),
maar biedt toch een interessante kijk op hoe namen zich soms verspreiden. Het
voorkomen van namen is in sommige gevallen te verklaren door
mond-tot-mondreclame in de buurt. Ondanks de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van voornamenboekjes blijkt de betekenis van de naam zelden van belang bij de
naamkeuze (meisjes 1,5%, jongens 1,1%).
Het is duidelijk: ouders die een naam zoeken voor hun kind, laten zich vooral leiden
door de mooie klank van namen; ook namen die zij anderszins als ‘mooi’ of ‘leuk’
ervaren, komen in aanmerking. Verder is vernoeming naar familie, vooral naar de
grootouders, voor veel ouders belangrijk. Beide motieven zijn te verenigen door de
favoriete naam als roepnaam te geven en de traditionele vernoemingsnamen er in
de officiële naam aan toe te voegen. Van ondergeschikt belang is vernoeming naar
personen uit de media: filmsterren, sporthelden, popartiesten en dergelijke zijn
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slechts voor een kleine groep ouders inspiratiebron. Ook de betekenis van namen
geeft zelden de doorslag bij de naamkeuze.

Honderd jaar dyslexie
Sigfried Schouws - psycholoog, Amsterdam
Van visuele stoornis tot complex taalprobleem
Twintig procent van de kinderen kampt met een raadselachtig
probleem. Hoewel ze voldoende intelligent zijn en er ook verder niets
vreemds met hen aan de hand lijkt, hebben ze enorm veel moeite
met lezen en spellen. Hoe komt dat? En wat is eraan te doen?
Deskundigen buigen zich nu al een eeuw over deze vragen.
De ouders van Sander hebben nooit iets bijzonders aan hun zoon gemerkt. Als
derde kind van het gezin maakte hij een vlotte ontwikkeling door. Ook op de
basisschool ging alles aanvankelijk goed: Sander was een heel sociaal joch dat
graag wilde leren. Maar in groep 3 bleek dat het lezen en het spellen maar langzaam
vooruitgingen. Terwijl klasgenoten hele zinnen en zelfs boekjes lazen, worstelde
Sander met elk woord. Toen was voor hem de lol eraf.

● Paradox
Sander is een voorbeeld van een kind met dyslexie. Honderd jaar geleden werd
deze stoornis voor het eerst beschreven, door W. Pingle Morgan in de British Medical
Journal. Zijn artikel gaat over een jongen van veertien die in alles met zijn
leeftijdsgenootjes mee kon komen, maar die niet kon leren lezen. Nog steeds is dit
de grote paradox bij dyslexie: hoe kan het dat iemand die voldoende intelligent is
en voldoende opleiding heeft gehad, toch niet kan leren lezen?
Dyslexie is op dit moment een van
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de meest voorkomende leerstoornissen. Onlangs werd in de Scientific American
geschat dat ruwweg twintig procent van alle schoolgaande kinderen aan enige vorm
van dyslexie lijdt. Behalve met lezen en spellen hebben dyslectici ook problemen
met andere taalactiviteiten, zoals de juiste woorden kunnen bedenken en het
gebruiken van rijm. Ook kost het hun moeite om in een lawaaiige omgeving iets te
verstaan. Er zijn in de loop van de tijd zeer uiteenlopende methoden bedacht om
te proberen iets aan die stoornis te doen.

● Hersenen
Vroeger zou men gedacht hebben dat Sander een visueel probleem heeft; hij ‘draait’
immers letters ‘om’. Dyslexie werd aanvankelijk dan ook wel ‘woordblindheid’
genoemd. Kinderen moesten een prismabril dragen of werden getraind in het maken
van oogbewegingen.
Later meende men dat het allemaal terug te voeren is op slecht samenwerkende
hersenhelften. Nog steeds zijn er dyslectische kinderen die allerlei sensomotorische
oefeningen moeten doen. De laatste twintig jaar is er echter steeds meer duidelijkheid
gekomen over wat de ware oorzaak is van de problemen met het leren lezen, en
over de vraag wat eraan te doen is.
Vaststaat dat dyslectische kinderen op geen enkele manier blind zijn, en ook het
idee van de moeizaam samenwerkende hersenhelften is achterhaald. Gebleken is
dat het wel iets te maken heeft met de hersenen, maar dan op een heel andere
manier dan men vroeger dacht. Uitvoerig onderzoek heeft uitgewezen dat het gaat
om een afwijking in de hersenen die het verwerken van klanken van woorden
‘regelen’. Zulke hersenafwijkingen zijn vaak erfelijk bepaald.

● Decoderen
Wat gaat er bij dyslectici dan precies mis met de klankverwerking? Voordat een
woord wordt herkend en verder verwerkt in het geheugen, moet het eerst in klanken
worden opgedeeld. Bij het woord knop, bijvoorbeeld, gaat het dan om de klanken
[kn], [ô] en [p]. Wanneer we een woord horen, gaat die ‘opdeling’ automatisch; we
hoeven er niet eens bij na te denken. Maar bij het lezen gaat het niet vanzelf; het
‘decoderen’ van de op schrift gestelde klanken vereist behalve training ook een
zekere aanleg. Dyslectici hebben op dit gebied onvoldoende aanleg, waardoor er
als ze lezen allerlei storingen optreden, en het leesproces veel langzamer verloopt.
Knop zou een dyslecticus kunnen lezen als knoop, en ook als hij er keurig knop van
maakt, is de kans groot dat hij daar relatief veel tijd voor nodig heeft.
Kinderen met dyslexie lijken het meest gebaat bij een intensieve begeleiding door
een psycholoog of orthopedagoog. Die begint met een uitgebreide diagnostiek. Aan
de hand van psychologische tests wordt bekeken of er geen andere oorzaken van
de leerproblemen zijn. Die andere oorzaken kunnen zijn: onvoldoende intelligentie,
zintuiglijke problemen (horen, zien), gebrekkige kennis van het Nederlands en
emotionele problemen.
Nadat vast is komen te staan dat het echt om dyslexie gaat, kan een behandeling
worden begonnen die gericht is op twee activiteiten: lezen en spellen. Er zijn
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verschillende technieken toepasbaar om het lezen te verbeteren, afhankelijk van
twee aspecten: snelheid van lezen en nauwkeurigheid. Het eerste gebeurt vaak
met behulp van de computer, waarbij het tempo waarin de woorden worden
‘aangeboden’ wordt gevarieerd. De nauwkeurigheid kan worden verbeterd door met
behulp van een cassetterecorder de hardop gelezen tekst op te nemen. Daarna
kunnen bij het terugluisteren de fouten worden doorgenomen.

● U en uw
Naast de problemen met lezen moeten ook de problemen met spellen worden
aangepakt. Voor iedereen is het moeilijk foutloos te spellen - zeker na de laatste
spellingwijziging - maar voor dyslectici is het extra lastig. Want de moeite die zij
hebben met het verwerken van klanken in woorden beïnvloedt ook het omgekeerde
proces: het zoeken van de juiste letters bij een nog niet geschreven woord. In de
eerste plaats zal ervoor gezorgd moeten worden dat het kind letters op een goede
manier aan klanken koppelt. Dit is een fase waar ieder kind doorheen moet, maar
bij dyslectische kinderen duurt dat proces langer. Sommige klanken en woorden
geven extra problemen; u, uw en eeuw zijn wat dat betreft vrij beruchte voorbeelden.
Nadat deze basis is gelegd, kan er aandacht worden geschonken aan de
regelmatigheden en regels van de spelling. Het blijkt dat als je uitgaat van de
lettergreep als eenheid, je in het Nederlands met een beperkt aantal spellingregels
(bijvoorbeeld die voor de verkorting of verlenging van klinkers) veel problemen kunt
oplossen. Er blijft uiteindelijk een rij uitzonderingen over, maar die is nog altijd veel
kleiner dan de hoeveelheid moeilijk spelbare woorden die een kind anders uit het
hoofd zou moeten leren.

● Examenregeling
De beschreven methode betekent voor kinderen als Sander dat ze wel een tijdje
bezig zijn - een half uurtje per week remedial teaching is niet voldoende. Naast
problemen met lezen en spellen kunnen er ook nog andere verschijnselen voorkomen
die (indirect) met dyslexie te maken hebben: gedragsproblemen bijvoorbeeld, en
faalangst. En later, in het voortgezet onderwijs, kunnen er problemen bij komen met
het leren van vreemde talen, en met begrijpend lezen en studeren. Een goede
behandeling van lees- en spellingproblemen, waarvan hierboven geprobeerd is een
indruk te geven, kan ook een deel van déze problemen wegnemen, maar dat alléén
is niet genoeg. Extra aandacht zal noodzakelijk blijven.
Er is de laatste tijd veel verbeterd; zo bestaat er tegenwoordig een regeling die
het mogelijk maakt dat leerlingen extra tijd krijgen om hun examen te maken. Maar
het zal voorlopig nog heel wat jaren duren voordat kinderen als Sander alle
begeleiding krijgen die ze nodig hebben.
Een goed overzicht van achtergronden en behandeling van dyslexie,
geschikt voor ouders en voor docenten, is Dyslexie: een complex
taalprobleem, geschreven door Tom Braams. Amsterdam/Meppel,
Uitgeverij Boom, 1996. Prijs: f 29,50.
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Teake Oppewal - Leeuwarden
Symmetrische werkwoorden
De scheikundige werkwoorden oxideren en reduceren vormen een
paar apart: geoxideerd worden betekent namelijk precies hetzelfde
als reduceren, en gereduceerd worden is weer gelijk aan oxideren.
Bestaan er nog meer van dit soort ‘symmetrische werkwoorden’?
In de scheikunde komen twee werkwoorden voor die ook taalkundig gezien
interessant zijn: reduceren en oxideren. De betekenis van deze woorden kan worden
verduidelijkt aan de hand van een chemische reactie die klassiek is in het
scheikundeonderwijs. Als een mengsel van ijzerpoeder en zwavelpoeder wordt
verhit, ontstaat een nieuwe vaste stof, die ijzersulfide heet. Bij de reactie worden
per atoom twee negatief geladen elektronen overgedragen van het ijzer naar de
zwavel. De ijzeratomen krijgen daardoor een tekort van twee elektronen en worden
dubbel positief geladen. Voor de zwavelatomen geldt het tegenovergestelde: die
worden dubbel negatief geladen.

● Symmetrie
De elektronenoverdracht tussen ijzer en zwavel kan op twee manieren worden
beschreven: vanuit het perspectief van ijzer en vanuit het perspectief van zwavel.
Een chemicus kan zeggen:
1 IJzer reduceert zwavel.
Deze zin betekent: ‘ijzer staat elektronen af aan zwavel’. Maar met evenveel recht
kan hij zeggen:
2 Zwavel oxideert ijzer.
Dat betekent: ‘zwavel neemt elektronen op van ijzer’. Zin 1 kan in de lijdende vorm
worden gezet:
3 Zwavel wordt gereduceerd door ijzer.
Als we zin 3 vergelijken met zin 2 moeten we concluderen dat oxideren precies
hetzelfde betekent als gereduceerd worden. Omgekeerd geldt dat ook voor
reduceren, dat synoniem is met geoxideerd worden. De terminologie is volledig
symmetrisch.

● Beroven
Analogieën met het dagelijks taalgebruik zijn altijd goede hulpmiddelen om vaktaal
te verduidelijken. Maar lukt dat ook met het woordpaar oxideren - reduceren?
Alleen gelet op de betekenis kun je zin 2 omschrijven met:
4 Zwavel pakt elektronen af van ijzer.
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Maar in zin 4 is ijzer niet het lijdend voorwerp, zoals in zin 2. Zin 4 kan niet op zo'n
manier in de lijdende vorm worden gezet dat ijzer daarin het onderwerp wordt; dat
kan wel met zin 2. Daarom is zin 4 grammaticaal gezien niet helemaal analoog aan
zin 2. Beter is:
5 Zwavel berooft ijzer (van elektronen).
Zin 5 is grammaticaal wél vergelijkbaar met zin 2. Dus: oxideren is synoniem met
beroven (van elektronen). De lijdende vorm daarvan is:
6 IJzer wordt door zwavel beroofd (van elektronen).
Maar dan loopt de analogie alsnog vast, want er is geen werkwoord te vinden zoals
reduceren dat overeenkomt met beroofd worden en dat zich voegt in het patroon
onderwerp - persoonsvorm - lijdend voorwerp.

● Trakteren
Een analogie voor reduceren is er ook, namelijk trakteren:
7 IJzer trakteert zwavel (op elektronen).
In de lijdende vorm wordt dat:
8 Zwavel wordt door ijzer getrakteerd (op elektronen).
Maar hierbij past niet de hierboven gevonden analogie ‘zwavel berooft ijzer’: in het
gangbare spraakgebruik is beroven bepaald niet hetzelfde als getrakteerd worden,
ook al gaat het om dezelfde overdracht. Alleen in bepaalde situaties zou het
misschien kunnen:
9 De dief berooft Anton (van zijn fiets, want die staat niet op slot).
Schertsend:
10 De dief wordt door Anton getrakteerd (op een fiets, want Anton heeft
vergeten 'm op slot te zetten).
De vraag is nu: bestaat er in het Nederlands behalve reduceren - oxideren een
werkwoordspaar waarvoor het volgende geldt:
1. de werkwoorden beschrijven een overdrachtsproces vanuit ‘gever’,
resp. ‘ontvanger’;
2. de lijdende vorm van het ene werkwoord is synoniem met de
bedrijvende vorm van het andere en vice versa.
Mijn indruk is dat zo'n werkwoordspaar niet bestaat, maar zeker weten doe ik het
niet. Ik ben benieuwd naar uw reacties.
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Geschiedenis op straat
Enkweg
Riemer Reinsma
Met de engen (ook enken genoemd) is het meestal net zo gegaan als met de
overtomen en lijnbanen: ze zijn uit het straatbeeld verdwenen en hebben alleen in
straat- en veldnamen hun sporen nagelaten. Een enk was een aaneengesloten
akkergebied aan de rand van een dorp. De akkers waren, in ieder geval in later tijd,
volgens een bepaalde verdeelsleutel in het bezit gesteld van particulieren. De meeste
enken zijn nu volgestouwd met nieuwbouwwijken.
Het systeem van de enken deed rond 700 na Christus zijn intrede en handhaafde
zich tot aan de tiende eeuw. Het bestond niet alleen in Nederland, maar ook in
Duitsland, Engeland en België. Hoe ging het in zijn werk? Op een gegeven ogenblik
had men in een bepaald dorp behoefte aan extra bouwland. De dorpen waren
omringd door bos, hei of moeras, en het nieuwe akkergebied moest dus op de
omringende natuur veroverd worden. De woeste gronden aan de rand van het dorp
werden in ‘blokken’ met lange, smalle akkers verdeeld. Iedere grondbezittende boer
in het dorp kreeg een aandeel in de blokken toegewezen dat in verhouding was met
de hoeveelheid grond die hij daarvóór al bezat. Tussen de verschillende percelen
werden geen afscheidingen aangebracht: geen sloten, geen omheiningen. Wel werd
de enk als geheel met een wal of een haag omheind. Daarmee weerde men wilde
dieren en rondzwervend vee af. Om te voorkomen dat de grond uitgeput raakte,
bracht men er elk jaar een laag dierlijke mest op aan, die vermengd was met
heideplaggen. Zo kwam de enk geleidelijk steeds hoger te liggen: elke tien jaar
kwam er gemiddeld een centimeter bij. Meestal verbouwde men rogge. Na de oogst
lieten de enkboeren hun vee op het stoppelveld grazen: zo kwam er nog wat extra
mest bij. Land dat na de negende eeuw ontgonnen werd, rekende men niet meer
tot de enk. ‘De aanwezigheid van een eng vormt aldus een belangrijke aanwijzing
voor de ouderdom van een nederzetting’, merkt Charlotte Broer op in het boek Over
kaken, broodbanken en etstoelen.
Een enk is hetzelfde als een es: ‘het geheel van het aaneengelegen bouwland
rondom een dorp’. Toch is het beter de termen niet door elkaar te gebruiken. De
woorden enk en eng worden ruwweg gebezigd in het gebied ten westen van de lijn
Zwolle - Windesheim - Raalte - Holten - Markelo - Geesteren - Eibergen - Bredevoort.
Zwolle en Raalte (beide met een Enkstraat) en Holten (met een Enkweg) liggen zelf
nog net in het enk-gebied.
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De Huizer Eng bij Huizen en, rechtsboven, de Engweg en de Brede Englaan.
Bron: Falkplan plattegrond van Hilversum/Het Gooi

Worden de woorden eng en enk dan wél door elkaar gebruikt? Alle woordenboeken
en encyclopedieën beweren van wel. Maar als we de twee varianten uitzetten op
de landkaart van Nederland, is die stelling niet meer houdbaar. Dan blijkt dat de
vorm eng bijna uitsluitend in het westen gebruikt wordt, en enk eigenlijk alleen in
een meer oostelijk gelegen gebied. De oostgrens van het eng-gebied wordt gevormd
door een zigzaglijn ten oosten van Putten, Garderen, Hoogland, Den Dolder,
Harskamp, Wekerom, Otterlo, Lunteren, Ede, Bennekom, Rhenen en Megen. (Van
Enkhuizen is overigens onzeker of de naam met eng/enk te maken heeft; deze vorm
kan ook betrekking hebben op ‘de huizen van Enke’, waarin Enke een persoonsnaam
is.)
Gelukkig zijn niet alle enken van de aardbodem verdwenen. Ten zuiden van
Huizen bijvoorbeeld ligt de Huizer Eng, met lieflijk heuvelende akkers en bossen.
Maar ook deze eng is niet meer zo groot als vroeger. Hij moet zich ooit een halve
kilometer verder naar het noorden hebben uitgestrekt, tot het gebied waar de Engweg
en de Brede Englaan liggen.
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Het proefschrift van...
Martin Honcoop
Wat voor...
Marc van Oostendorp
‘Wie wil begrijpen wat iemand anders zegt, moet puzzelen. Uit de betekenis van de
woorden en uit de volgorde waarin die woorden staan, moet hij afleiden wat de
betekenis van de hele zin is. Hoe gaat dat puzzelen in zijn werk? En op welke
puzzels loopt het menselijk brein vast? Dat zijn vragen die een semanticus wil
beantwoorden.
Ik ben zo'n semanticus - ik vind het leuk om te puzzelen. Dit najaar promoveer ik
aan de Rijksuniversiteit Leiden. Terwijl ik mijn proefschrift schreef, dacht ik onder
andere na over de betekenis van vraagzinnen als:
1 Wat voor boeken heb jij gisteren gelezen?
Op het eerste gezicht lijkt dat misschien niet zo'n bijzondere zin, maar een
semanticus smult ervan. Vooral de betekenis van de woordgroep wat voor boeken
interesseerde me. In de betekenis van het woordje wat zit in ieder geval besloten
dat er naar iets gevraagd wordt. Het zinsdeel voor boeken bepaalt nader waarover
het gaat. Dat werkt ongeveer als volgt: bij het woord wat neem je eerst alle dingen
in gedachten. Als je dan voor boeken hoort, beperk je je gedachten tot de dingen
die boeken zijn.

● Gefronste wenkbrauwen
Tot zover zijn mijn bevindingen weinig spectaculair, maar er is meer aan de hand.
Een spreker kan de wat-voorwoordgroep uit elkaar trekken, ogenschijnlijk zonder
dat dit iets verandert aan de betekenis van de zin. Zin 2 betekent precies hetzelfde
als zin 1.
2 Wat heb jij gisteren voor boeken gelezen?
Om deze zin te kunnen interpreteren, moet de luisteraar een verband leggen tussen
de zinsdelen wat en voor boeken. Kennelijk is dat geen probleem, maar als we het
ontkennende woordje niet tussenvoegen, gebeurt er iets vreemds. Zin 3 is heel
gewoon, maar wie de vraag in 4 stelt, hoeft niet op een antwoord te rekenen, hooguit
op gefronste wenkbrauwen en verbaasde blikken.
3 Wat voor boeken heb jij niet gelezen?
4Wat heb jij niet voor boeken gelezen?
Voorbeeld 4 is, net als zin 3, op de juiste manier opgebouwd. Dat hebben we gezien
aan voorbeeld 2, waar de woorden in precies dezelfde volgorde stonden. Bovendien
kan zin 4 nog wel als uitroep functioneren: “Wat heb jij niet voor boeken gelezen!”
Toch klinkt hij als vraag niet goed. Dat zal iedereen die Nederlands spreekt,
onmiddellijk inzien. De menselijke geest komt er niet uit bij deze puzzel. Dat moet
iets te maken hebben met de werking van het brein.
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● Rode kaft
Hoe komt dat nu? De zinsdelen wat en voor boeken moet de luisteraar samen
interpreteren. Dat kan die luisteraar kennelijk best, zelfs als de zinsdelen gescheiden
zijn door enkele woorden, zoals gebeurt in zin 2. Het ontkennende woordje niet
doorbreekt kennelijk het verband dat de luisteraar wil leggen tussen de twee delen
van de uitdrukking. Het woord niet is daarin allesbehalve uniek. Andere woorden
met een ontkennend element in hun betekenis, zoals niemand en nooit, doen
bijvoorbeeld precies hetzelfde. Zinnen als “Wat heeft niemand gisteren voor boeken
gelezen?” of “Wat heb je nooit voor boeken gelezen?” ontsporen ook.
Diezelfde woorden doorbreken trouwens vaker het verband tussen zinsdelen.
Neem de zinnen: “Jan heeft een boek gekocht. Het had een rode kaft.” Hier ligt een
betekenisverband tussen een boek en het: de twee zinsdelen verwijzen naar
hetzelfde ding. Als we nu van het onderwerp niemand maken, wordt dat verband
doorbroken, en krijgen we iets wat we niet langer kunnen interpreteren: “Niemand
heeft een boek gekocht. Het had een rode kaft.” In deze opeenvolging van zinnen
sluit kennelijk het negatieve woord de eerste zin af, zodat latere zinnen niet meer
naar onderdelen van deze zin kunnen verwijzen. Een zin is als het ware een foto
van de wereld. Met een ontkennend woord dekken we een deel van de foto af. Alles
wat er oorspronkelijk op stond, is niet meer te zien. We kunnen er dus ook niet meer
naar verwijzen.

● Haperingen
Ik denk dat er iets soortgelijks aan de hand is in zinnen waarin het zinsdeel wat voor
boeken gespleten wordt en ook nog een ontkenning voorkomt. Het ontkennende
woord sluit de zin af voor het vraagwoord, en dus kan dat woord geen verband meer
leggen met het zinsdeel voor boeken binnen in de zin. Degene die zo'n constructie
probeert te interpreteren blijft met de brokken zitten.
We hebben hier een plaats ontdekt waarop het interpretatiemachientje in ons
hoofd vastloopt. Dat is heel nuttig. Juist door dit soort haperingen te onderzoeken,
verzamelen taalwetenschappers aanwijzingen
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voor de manier waarop het machientje werkt. Dat mijn vermoeden over deze hapering
juist is, wordt bevestigd door andere talen. Ook daarin verbreken ontkennende
woorden de verbindingen die mensen tussen zinsdelen proberen te leggen. Dat is
niet zo vreemd. Die mensen spreken een andere taal, maar om betekenis te kunnen
toekennen werken ze allemaal met dezelfde machinerie in hun hoofd. De
grammatica's en de woorden van talen kunnen verschillen, maar de middelen die
luisteraars tot hun beschikking hebben om zinnen te interpreteren, doen dat - voor
gezonde mensen - niet.’

woordenboek van de poëzie
Vroon
Guus Middag
Ik zat te lezen in Het onontkoombaar lied, een kleine bloemlezing uit de poëzie van
Jan Campert (1902-1943). Mijn oog bleef hangen bij de slotregels van een titelloos
sonnet:
Laat dat zo zijn... Ik heb mij afgekeerd,
ook mij kan hier de dood wel
achterhalen,
terwijl de avondzon in gloed
verteert
en over 't vroon de lage dampen
dralen.
Hoor, in het kreupelhout klinkt
onverveerd
d'onsterfelijke slag der nachtegalen.

Het woord vroon kende ik alleen maar als eigennaam. Wat is een vroon, waarover
lage dampen dralen kunnen? Het is volgens Van Dale een historische term. Eerste
betekenis: ‘viswater dat aan de landsheer behoort’, en de toevoeging dat het in
literaire taal vrijer gebruikt kan worden. Voorbeeldzin: ‘terwijl over 't vroon de lage
dampen dralen (Campert)’. Campert had zijn dampen dus zien dralen over zeker
water, dat vroon genoemd wordt omdat de visgronden blijkbaar ooit aan een
landsheer hadden toebehoord. Als tweede betekenis van vroon geeft Van Dale
‘vroonland’, en dat is behalve een historische term (voor onder andere ‘vrij, niet
schatplichtig land’) thans ook een gewestelijke aanduiding voor ‘onbebouwd, woest
land’.
Jan Campert is misschien wel onze grootste vroondichter, want in de 25 gedichten
uit de bloemlezing kwam ik hetzelfde woord nog twee keer tegen. In
‘Winternamiddag’:
De winterdag wijkt van de brede
ruiten;
een somber licht wordt allengs
uitgestort
over het vroon en 't grauwe duin
daarbuiten,
waar straks de avond onherroepelijk
wordt.
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Hier zou met ‘vroon’ misschien nog wel naar een viswatertje verwezen kunnen zijn,
maar dat geldt zeker niet voor het andere citaat, waarin ‘een klein dorp’ wordt
beschreven:
Hier in dit onverganklijk land een
wilde tuin,
waar duindoorn en de hoge vlieren
wassen,
uitzicht op glooiend vroon en op 't
begroeide duin
en wat daar tiert aan landlijke gewassen (...)

Met een vroon dat zich in een opsomming tussen een tuin, duindoorn, vlier, duin
en landelijke gewassen bevindt, kan moeilijk viswater bedoeld zijn - en al helemaal
niet als het om een glooiend vroon gaat. Zou Campert het woord vroon in twee zulke
verschillende betekenissen (‘water’ en ‘land’) gebruikt hebben? Of zou vroon in het
eerste citaat door Van Dale ten onrechte als ‘water’ geïnterpreteerd zijn?
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft behalve de twee betekenissen
van Van Dale ook enige verbijzonderingen, die allemaal in de richting van duingrond,
meer in het bijzonder Zeeuwse duingrond wijzen. Vroon komt in Zeeland plaatselijk
voor in de betekenis ‘vlakte, grasland aan de binnenkant van de duinen’, en kan
vervolgens aldaar ook betekenen: ‘minderwaardig stuk bouw- of weiland’.
Voorbeeldzin: ‘De wandeling door het Domburgse “vroon” naar Westkappels
beroemde dijk is verrukkelijk.’ Het is in dit verband wel aardig om te weten dat Jan
Campert opgroeide in Zeeland, om precies te zijn: in Westkapelle.
Het lijkt mij dan ook dat hij in het tweede en derde citaat bij het woord vroon een
stuk land aan de binnenkant van de duinen voor ogen gehad moet hebben. En dat
moet haast ook wel voor het eerste citaat gelden. Toen hij in het kreupelhout de
onsterfelijke slag der nachtegalen onverveerd hoorde klinken, en over het vroon de
lage dampen dralen zag, keek hij niet uit over zee of ander viswater, al dan niet aan
een landheer toebehorend, maar, aan de andere kant van het duin, over een stuk
grasland waar de eerste slierten avondnevel optrokken.
In het woordenboek van de poëzie kan Van Dales omschrijving van vroon gewoon
overgenomen worden. Alleen moet de (verkorte) voorbeeldzin van Jan Campert
dan even verplaatst worden van de eerste (‘viswater’) naar de tweede betekenis
(‘onbebouwd, woest land’), waaraan dan eventueel toegevoegd kan worden:
‘inzonderheid land aan de binnenkant van de duinen gelegen, zoals bijvoorbeeld
tussen Domburg en Westkapelle’.
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Tamtam
Redactie Onze Taal
Taalberichtentaalberichtentaalberichtentaalberichten
Allochtoon taboe
Allochtoon begint een beladen term te worden. Het woord werd binnen de politiek
jarenlang als een correcte term gezien voor buiten Nederland geboren landgenoten
en hun kinderen. Maar nu begint binnen diezelfde politiek, zij het nog op kleine
schaal, het besef door te dringen dat je mensen met verschillende culturele
achtergronden niet onder één - volgens sommigen - racistische noemer mag brengen.
Daarom is in de Amsterdamse stadsdeelraad Zuidoost een motie aangenomen die
ambtenaren en bestuurders voorschrijft om in plaats van allochtoon voortaan in
ambtelijke stukken de term etnische minderheid te gebruiken. Hoewel allochtoon
op straat en in het café vaak een negatieve bijklank heeft en dit woord ook al met
het voorvoegsel kanker- als scheldwoord gesignaleerd is, is dit niet de reden om
het als racistisch aan te merken. Het belangrijkste bezwaar is het ‘op één hoop
gooien van mensen met een kleur’. Omdat etnische minderheid veeleer naar de
positie in de samenleving verwijst, en niet naar de huidskleur, zou het gebruik van
deze term dit bezwaar ondervangen.
Overigens deed het bovenstaande Rudy Kousbroek enige dagen later opmerken
dat over de politieke correctheid van ons taalgebruik streng wordt gewaakt, behalve
als het om Japanners gaat: die mag iedereen nog steeds ongestraft Jappen noemen.

Bron: NRC Handelsblad, 28-5 en 3-6-1998

Dialect (1)
Het kan toeval zijn, maar sinds het Limburgs en het Nedersaksisch als streektaal
erkend zijn, kunnen dialecten zich in een nog steeds toenemende belangstelling
verheugen. De zanger van Normaal zingt al jaren in het Achterhoeks, maar ook
andere groepen die hun teksten in dialect zingen, zoals De Kast (Fries), Rowwen
Hèze (Limburgs) en Skik (Drents), hebben veel succes. De aandacht voor dialect
beperkt zich echter niet tot de (pop)muziek. Het in bankzaken en verzekeringen
opererende concern SNS Reaal heeft ter opfleuring van de dorre cijfertjes zijn jongste
jaarverslag gelardeerd met kunstzinnig geïllustreerde teksten in dialect, waaronder
het netste ‘dialect’ van Nederland, het Haarlems. En zelfs de begeleidende brief bij
het verslag is deels in het Fries geschreven. De wat prozaïsche boodschap achter
deze streektaalbloemlezing is dat men bij deze bankverzekeraar ‘ook úw taal spreekt’.

Taalachterstand Nederlands in Wallonië
De Waalse minister van Onderwijs, Laurette Onkelinx, wil ervoor zorgen dat tegen
het jaar 2001 Franstalige leerlingen bij het verlaten van de school minstens één
vreemde taal - en dan liefst het Nederlands - vloeiend kunnen spreken. Maar haar
ambitieuze plannen zijn met scepsis ontvangen. De toestand van het
(vreemde)taalonderwijs in Wallonië en Franstalig Brussel wordt dermate slecht
geacht dat de op dit gebied op Vlaanderen opgelopen achterstand niet in een paar
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jaar kan worden goedgemaakt. Volgens Jean Vander Elst, de voormalige
(Franstalige) directeur van ‘l'Office beige pour l'étude du Néerlandais’, wordt het
onderwijs in het Nederlands bemoeilijkt door slechte handboeken, het ontbreken
van een gecoördineerde aanpak en het niveau van de leraren, als ze er al zijn: ‘Het
is al zover gekomen dat we geen Franstalige leerkrachten kunnen vinden die het
vak Nederlands onder de knie hebben om het vak te onderwijzen. Al die jobs worden
nu één voor één ingenomen door tweetalige Vlaamse leerkrachten.’

Bron: De Morgen, 26-5-1998

Dialect (2)
Dialect mag dan populair zijn, de ontwikkeling ervan is (voor sommigen) aanleiding
tot zorg, want de kennis van het traditionele dialect vervaagt onder invloed van het
standaard-Nederlands. Doordat het dialect in het onderwijs ‘verzwegen’ wordt en
alleen het Nederlands wordt aangeleerd, ontstaat in het dagelijks taalgebruik een
‘schemertaal’, waar eigenlijk niemand blij mee is. Dit was reden voor de Belgische
provincie Limburg om een lespakket samen te stellen voor leerlingen van de tweede
en derde graad van het secundair onderwijs (3de - 6de leerjaar middelbaar
onderwijs). Het lesboek heet Ich kal ooch Limburgs, en hoewel deze titel doet
vermoeden dat het om een cursus Limburgs gaat, is het eigenlijke doel ervan de
leerlingen ervan bewust te maken dat er zowel dialect als normtaal bestaat, en hun
te leren wat de verschillen tussen die twee zijn. Dit besef en deze kennis moeten
de leerlingen er uiteindelijk toe brengen zowel het Limburgs als het
standaard-Nederlands in een zuiverder vorm te gaan gebruiken. Met andere woorden:
spreek je (groot)moerstaal, maar zorg wel dat je de taal van je vaderland kent.

Nieuwe spelling op eindexamens
‘Als je door die afgrijselijke nieuwe spelling twijfelt hoe je een woord moet schrijven,
verzin dan een ander woord.’ Dat was de raad die een leraar uit Oud-Beijerland zijn
leerlingen meegaf voor het schriftelijk eindexamen Nederlands. Misschien deelde
het Ministerie van Onderwijs zijn wantrouwen, want onverwacht werd besloten een
overgangsregeling in te voeren voor fouten tegen de nieuwe spelling: tot 2001 kosten
vijf van dergelijke fouten de leerling één punt. Die regeling was bovendien alleen
van toepassing op de samenvatting van de vwo'ers en de schrijfopdracht van de
vbo- en mavo-leerlingen, want bij de stelopdrachten (ook havo) werden de
beoordelingsnormen aan de leraar overgelaten. Al met al lijkt er dus weinig reden
tot paniek te zijn, en een korte belronde langs een aantal scholen bevestigt dat
vermoeden. Maar zonder de overgangsregeling had de nieuwe spelling hier en daar
wel degelijk een slachtoffer gemaakt.

Bronnen: Haagsche Courant, 22-4-1998; Algemeen Dagblad, 22-5-1998
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InZicht
Raymond Noë
InZicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent niet dat
de redactie ze aanbeveelt.
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.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

● Schrijven over reizen
‘Een mijl reizen leert je meer dan duizend boeken’, zei Confucius. Maar dat neemt
niet weg dat reisverslagen en -verhalen minstens zo populair zijn als het reizen zelf,
getuige de vele boeken over dit onderwerp en de reiskaternen van NRC Handelsblad
en de Volkskrant. Voor de reiziger die zijn eigen ervaringen in den vreemde in een
dagboek of verslag wil vastleggen, is er nu een boekje dat hem daarbij behulpzaam
is. Na een algemeen hoofdstuk over reisliteratuur volgen vier hoofdstukken die de
aspirant-schrijver voorbereiden op het reizen, de kennismaking met de andere
cultuur en het observeren daarvan. De laatste drie hoofdstukken behandelen het
schrijfproces zelf, en het boekje sluit af met een bijlage over informatiebronnen.

Schrijven over reizen. Zelf reisverhalen schrijven van Nico Kussendrager
en Martin Meulenburg is uitgegeven door KIT-Uitgeverij (tel. 020-568 87
11). Het kost f 24,95. (144 blz.)
ISBN 90 6832 275 3

● Eigennamen
Ludo Permentier schrijft er op bladzijde 186 van dit nummer ook over: de spelling
van buitenlandse eigennamen kan soms knap lastig zijn. Is het Hu Shi of Hoe Sje?
Sarajevo of Serajewo? Is het Gadaffi, Kadafi of toch maar Khadaffi? Wie hier snel
een antwoord op wil hebben, kan terecht in Kramers Groot lexicon van eigennamen.
De namenlijst is gebaseerd op de gegevensbestanden van de Grote Winkler Prins
en bevat 50.000 persoonsnamen, geografische namen en namen van gebouwen,
organisaties en instellingen. Wat de spelling van geografische namen betreft, is hier
en daar bewust afgeweken van de officieuze namenlijst van de Taalunie. Behalve
de spelling vindt men bij elke ingang een korte encyclopedische beschrijving, zodat
ook snel opgezocht kan worden dat Hu Shi een Chinese letterkundige en filosoof
was.
Groot lexicon van eigennamen is een uitgave van Elsevier
bedrijfsinformatie en kost f 89,50. (796 blz.)
ISBN 90 6882 306 X
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● Genormaliseerde taal
De NEN 5050 is een norm van het Nederlands Normalisatie-instituut, die tot doel
heeft de schriftelijke communicatie in en tussen bedrijven te versoepelen. Het eerste
deel behandelt frequent voorkomende taalkundige problemen. Het tweede en
grootste deel bestaat uit een woordenlijst die technische en organisatorische (vaak
buitenlandse) begrippen van duidelijke (Nederlandse) termen voorziet.
De norm is inmiddels aan de vierde versie toe en is nu in de boekhandel
verkrijgbaar onder de naam Woordwijzer. Een belangrijk verschil met de voorgaande
versies komt voort uit de integratie van de NEN 5050 met zijn Vlaamse tegenhanger,
de NBN X 04-001, waardoor nu ook specifiek Vlaamse termen zijn opgenomen.
Bovendien is de norm aangepast aan de nieuwe spelling.

Woordwijzer. Goed taalgebruik in bedrijf en techniek van het Nederlands
Normalisatie-instituut en het Belgisch Instituut voor Normalisatie wordt
uitgegeven door Sdu/Standaard en kost f 39,90. (176 blz.)
ISBN 90 75 56651 4

● Zakelijke teksten
Onervaren schrijvers die een zakelijke tekst moeten produceren hebben hulp nodig,
maar worden tegelijkertijd afgeschrikt door de omvang van de desbetreffende
handboeken. Daarom heeft Kees van Rijswijk een korte handleiding samengesteld
waarin beginnende auteurs op weg worden geholpen. Aan bod komen onder andere:
tekstopbouw, grafische aspecten, taalgebruik, spelling en literatuurverwijzingen.

Korte leidraad bij het publiceren van teksten is verschenen bij Acco en
kost f 24,50. (47 blz.)
ISBN 90 334 3866 6

● Zakelijke teksten [2]
Evenals het voorgaande boekje wil de Schrijfgids voor economen beginnende
schrijvers een leidraad bieden bij het schrijven van (langere) teksten, met dit verschil
dat het zich richt op (economie)studenten. Het boek is een uitwerking van een
syllabus over het schrijven van werkstukken en heeft ongeveer dezelfde opbouw
als het hierboven beschreven boekje, maar de onderwerpen worden uitvoeriger
beschreven en van voorbeelden voorzien. De economen uit de titel lijken overigens
heel goed inwisselbaar voor sociologen of andere (gamma)wetenschappers.

Schrijfgids voor economen van Susanne Gerritsen is een uitgave van
Coutinho en kost f 29,50 (175 blz.)
ISBN 90 6283 085 4

● New age
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De term new age slaat in feite op een nieuw astrologisch tijdperk (het
aquariustijdperk) maar is in de praktijk - zeker voor de leek een verzamelnaam voor
alles wat met spiritualiteit, occultisme, esoterie, astrologie en aanverwante zaken
te maken heeft. Renée van Blokland heeft in een handzaam woordenboekje 76 wat
bekendere new-age-onderwerpen van een korte, heldere beschrijving voorzien: van
aardstralen en graancirkels tot sjamanisme en zen.
Het New age woordenboekje is verschenen bij Ankh-Hermes en kost f
9,90. (96 blz.)
ISBN 90 202 0103 4

● Reclame en voorlichting
Het succes van reclame- en voorlichtingscampagnes lijkt vaak samen te hangen
met een ‘vondst’ van de campagnemakers. Toch leert onderzoek naar de tekstuele
elementen van dergelijke campagnes dat er wel degelijk combinaties van inhoud,
structuur, stijl en illustraties zijn die de overtuigingskracht positief beïnvloeden. Op
basis van dit onderzoek wordt in Het ontwerp van overtuigende teksten beschreven
hoe een beredeneerd tekstontwerp de doelmatigheid van een campagne kan ver-
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groten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de psychologische processen
die bij het overtuigen (of beter gezegd: overtuigd worden) centraal staan.

Het ontwerp van overtuigende teksten. Wat onderzoek leert over de opzet
van effectieve reclame en voorlichting van Hans Hoeken wordt uitgegeven
door Coutinho en kost f 39,50 (256 blz.)
ISBN 90 6283 088 9

● Neerlandistiek in het buitenland
De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) verzorgt een aantal
tweejaarlijkse uitgaven. Onlangs verscheen voor de 27e keer het overzicht van
docenten in de neerlandistiek aan universiteiten in het buitenland. De lijst vermeldt
adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. Ook is verschenen de
Basisboekenlijst extramurele neerlandistiek. Deze publicatie geeft een overzicht
van relevant lesmateriaal en bevat een lijst met titels voor de opbouw van een
basisbibliotheek. De bestanden zijn sinds kort ook te raadplegen op de weblocatie
van de IVN:
http://www.worldaccess.nl/~ivnnl.
De 13de editie van Wie en wat (uit 1997), waarin gegevens zijn opgenomen over
neerlandici die aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hogescholen werken,
is overigens ook nog steeds verkrijgbaar. Van deze uitgave verschijnt pas in het
najaar van 1999 een nieuwe editie.

Lijst van docenten in de neerlandistiek aan extramurale universiteiten en
ledenlijst IVN kost f 15,-/Bfr 295. (206 blz.)
ISSN 0924 848 X
Basisboekenlijst extramurale neerlandistiek kost f 10,-/Bfr 195. (60 blz.)
ISSN 0929 7553
Wie en wat kost f 15,-/Bfr 295. (240 blz.)
ISSN 0928 1 355
De uitgaven zijn te bestellen door het vermelde bedrag over te maken op
rekeningnummer 3314917 (Nederland) of 000-1692967-26 (België), ten
name van IVN, Woubrugge, onder vermelding van de gewenste titel(s).

● Nederlands als vreemde taal
Op initiatief van de Nederlandse Taalunie is in februari van dit jaar het Steunpunt
Nederlands als vreemde taal (Steunpunt NVT) opgericht. Iedereen die zich met
Nederlands als vreemde taal bezighoudt, kan hier terecht voor advies en informatie.
Het Steunpunt NVT krijgt een centrale rol in de informatie-uitwisseling tussen
neerlandici en docenten: de taakstelling omvat het geven van informatie
(leermiddelen, bijscholing), het bemiddelen bij de uitwisseling van expertise, het
geven van beleidsadviezen en het formuleren van voorstellen voor onderzoek en
leermiddelenontwikkeling. Het steunpunt is verbonden aan de Universiteit van
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Amsterdam en staat onder leiding van prof. dr. R. Appel. Telefoon: 020 - 525 31 52;
fax: 020 - 525 30 21; e-mail: Steunpunt.NVT@hum.uva.nl.

● Oorsprong van het schrift
De tentoonstelling A is een koetje (dat staat op zijn kop), over de oorsprong van de
letters van het alfabet en de ontwikkeling van het schrift, trok in 1995 veel
belangstelling. Het materiaal en de opzet zijn nu meer toegesneden op kinderen en
de naam is veranderd in A is een kalfje (dat staat op zijn kop). De tentoonstelling is
tot en met 20 september te zien in het Tilburgse museum voor schriftelijke
communicatie Scryption. Openingstijden: dinsdag - vrijdag 10.00 - 17.00 uur; zaterdag
- zondag 13.00 -17.00 uur.
Toegang: f 6,- (met reductie f 4,-); met Museumjaarkaart gratis.

● Gebruik je moerstaal!
Dat de invloed van het Engels op het Nederlands groot is en verder toeneemt, valt
niet te ontkennen. Sommige taalgebruikers ondernemen actie om uitholling van het
Nederlands tegen te gaan. J. van Malde, lid van Onze Taal, heeft ‘plakkers’ laten
drukken die door taalliefhebbers gebruikt kunnen worden om aan te geven dat zij
‘de gestage uitholling van onze taal door de voortwoekerende anglomanie niet
helemaal lijdzaam ondergaan’. Een vel bevat 44 plakkers, waarvan 22 met de tekst
‘Gevoel van eigenwaarde? Spreek en schrijf je moers taal!’ en 22 met ‘Koeterengels?
Nee toch? Spreek en schrijf je moers taal!’
De vellen zijn voor f 5,- of een veelvoud ervan + f 2,- verzendkosten te bestellen
door overmaking van dit bedrag op girorekening 4840388 van J. van Malde te
Voorschoten o.v.v. ‘plakkers’. Vermeld bij een overschrijving van bank naar giro in
elk geval ook uw adres.

● Nederlands van nu
Joop van der Horst beschrijft als opening van nummer 2 van Nederlands van Nu
(maart 1998) een ‘vermoeden van taalverandering’. Hij signaleert dat constructies
als ‘Luid zingend zette de bus met schoolkinderen zich in beweging’ steeds vaker
en gemakkelijker geschreven worden, terwijl ze een klassieke fout bevatten. De
schrijver zegt in deze gevallen iets anders dan hij bedoelt. Van der Horst trekt een
parallel met de zin ‘Op zich heeft ze geen bezwaar tegen die benoeming’ om de
populariteit van deze constructie te verklaren.
F. De Tollenaere gaat dieper in op de hoofdletter van het lidwoord of het voorzetsel
in Vlaamse familienamen: K. De Buck, A. Van Hoorde. Deze ‘afwijking’ is van
oorsprong een ‘administratief gallicisme’ dat te wijten is aan de invloed van de
verfranste Belgische staatsinrichting. Het de met kleine letter in de achternaam is
in België vooralsnog het privilege van de adel.
In deze aflevering komen verder ‘Verkavelingsvlaams’, verkleinwoorden en de
achtergrond van karaoke aan bod.
In nummer 3 (mei 1998) van Nederlands van Nu doet S. Theissen verslag van een
onderzoek naar ‘doubletten’ op -iek en -isch. Hij zocht op cd-rom in teksten van
NRC Handelsblad en Knack naar vormen als diplomatiek/diplomatisch en
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kritiek/kritisch en vergeleek het gebruik met de in Van Dale gegeven betekenissen.
Conclusie: er is vaak een duidelijke voorkeur voor een van beide vormen terwijl het
woordenboek de twee als synoniemen beschouwt.
Joseph Leliard houdt een normatief betoog over ‘stijlverwarring die tot taalbederf
leidt’. Mediamensen willen het grote publiek zo ver tegemoetkomen dat ze de
gevoelswaarde van woorden en stijlniveaus uit het oog verliezen en beschaafde
omgangsvormen loslaten. Identificatie met de ‘de volksklasse’ brengt journalisten
tot ordinaire taal en tot taalverarming.
In afzonderlijke artikelen worden de uitdrukkingen een stok/spaak in het wiel
steken en het woord uitvlaggen besproken. Het nummer sluit af met een tiental
boekbesprekingen en met voorgelegde taalvragen.
Een abonnement op Nederlands van Nu kost Bfr. 650/ f 37,50 en is te verkrijgen
bij de Vereniging Algemeen Nederlands, F. de Merodestraat 16, B 2800 Mechelen.
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Ruggespraak

Luisteren naar voorlezen met volle mond
Harener Weekblad
De Compaq ProLiant. De eerste server die een fout van tevoren meld.

Advertentie Compaq
‘Maar de moelijkste vraag was die over koeien.’ Gesteld werd dat een
dominante zwarte koe een rode stier dekt. ‘Hoe groot is nu de kans dat
het kalf zwart is?’

Brabants Dagblad
Tobambtenaar secretaris van Tilburg

Brabants Dagblad
‘Van m'n wachtgeld studeerde ik 5000 jaar oude geneeskunde. Nu verdien
ik mijn brood met het volgend millennium.’
Advertentie Millennium Platform
Celstraf wegens meineed voor commissie-Van Traa

Provinciale Zeeuwse Courant
Reclamefolder Pizza Man
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‘Pinda's eten is riskant voor foetus’

De Gooi- en Eemlander
De Hoge Raad heeft de gemeente Amsterdam op de kop getikt voor
onrechtmatig optreden van haar dienst Parkeerbeheer.

NRC Handelsblad
MEXICO - De World Boxing Council, de machtigste van de internationale
boksbonden, wil ter ere van Frank Sinatra een groot toernooi organiseren.
De Amerikaanse zanger, fervent liefhebber van de ‘nobele aard van
zelfverdediging’, overleed vrijdag op 82-jarige leeftijd.

Amersfoortse Courant
Ricola kruidenpastilles, vers geplukt in Zwitserland
Reclamefolder van Ricola
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Van wie is onze taal?
Marc van Oostendorp
Sommige bedrijven zoeken Internet af om te controleren of iemand
woorden gebruikt die zij als merk geregistreerd hebben. Andere
bedrijven registreren alledaagse begrippen als gelukstelegram en
‘de Bank’ als merk. Van Dale gaat onder druk van het bedrijfsleven
woorden als luxaflex en walkman voortaan voorzien van een
geregistreerd-handelsmerkteken. Is er in de toekomst nog verschil
tussen een woordenboek en een reclamezuil?
Ik heb het publiek vals voorgelicht, ik heb de economie schade berokkend, ik heb
een onrechtmatige daad begaan - en dat alles door negen woorden te schrijven op
de weblocatie van Onze Taal: ‘Chocomel, luxaflex, en andere merknamen die
soortnaam geworden zijn.’ De advocaat van de benadeelde partij heeft me in een
brief gevraagd die woorden ‘ten spoedigste’ te verwijderen. Ik blijk niet de enige
overtreder te zijn. Tientallen Nederlanders hebben de afgelopen jaren een
vergelijkbare fout gemaakt. Ze zullen allemaal aangeschreven worden.
Die advocaat werkt voor Hunter Douglas Industries, de firma die ooit de merknaam
Luxaflex® bedacht voor haar jaloezieën. Volgens hem was mijn bewering over
luxaflex ‘feitelijk en juridisch onjuist’. Er was hier sprake van een geregistreerde
merknaam die men niet als soortnaam mocht gebruiken. Ik had inbreuk gemaakt
op het merkenrecht.

● Piep
Ik houd op de weblocatie van Onze Taal een overzicht bij van alles wat er op Internet
over taal te vinden is. Zo maakte ik een paar maanden geleden een verwijzing naar
een pagina die een liefhebber had gewijd aan merknamen die soortnaam geworden
zijn. Aspirine is het bekendste voorbeeld van dit verschijnsel; ooit bedacht als
merknaam door de firma Bayer is het nu de gangbare term voor een bepaalde
pijnstiller. Maar chocomel en luxaflex leken mij ook aardige voorbeelden, en daarom
nam ik ze in mijn overzicht op. Wie vraagt om een glas chocomel krijgt niet altijd
een product van Nutricia, en wie de luxaflex sluit, trekt vaak niet aan een koord van
de firma Hunter Douglas.
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Illustratie: Frank Dam

Volgens de advocaat van Hunter Douglas, mr. K. Limperg van het Haagse
advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, geeft het bedrijf veel geld uit
om zijn product naamsbekendheid te geven bij een groot publiek, en wil het niet dat
de concurrenten daarvan profiteren. Dus doet het er alles aan om te voorkomen dat
de naam luxaflex tot soortnaam verwordt. Het kamt bijvoorbeeld Internet uit op zoek
naar onrechtmatig gebruik van die term. Iedereen die het woord luxaflex op Internet
gebruikt, krijgt een brief. Er is bijvoorbeeld een elektronisch tijdschrift (Ouders Online,
http://www.ouders.nl/) waar jonge ouders vragen kunnen stellen aan een kinderarts.
Enkele maanden geleden werd de vraag gesteld wat er gedaan kon worden voor
een kind dat allergisch was voor huisstofmijt. ‘De gordijnen wegdoen’, adviseerde
de kinderarts, ‘en luxaflex ophangen.’ Maar dat mocht niet van Hunter Douglas.
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‘We hebben even overwogen om niet toe te geven,’ zegt Henk Boeke, de
hoofdredacteur van Ouders Online, ‘al was het maar omdat we het bericht intussen
hadden opgenomen in ons elektronische archief. Het was vroeger in Rusland
misschien gebruikelijk om zo af en toe de archieven te veranderen, maar dat
advocaten nu in Nederland hetzelfde eisen is treurig.’ Uiteindelijk besloot Boeke
Hunter Douglas zijn zin te geven en de gewraakte merknaam in het stukje te
vervangen door ‘*piep*’.

● Ouders
Boeke is een beetje moegestreden. De naam van zijn tijdschrift had hem al eerder
voor juridische problemen gesteld: het uitgeversconcern VNU spande twee keer
een rechtszaak tegen hem aan omdat hij met de naam Ouders Online inbreuk zou
hebben gemaakt op het merkenrecht. Het concern brengt namelijk zelf het blad
‘Ouders van nu’ uit en meende daarom recht te hebben op het woord ouders. ‘Hoewel
we beide zaken wonnen, heeft de hele procedure ons enorm veel geld gekost’, zegt
Boeke. ‘De verliezer moet namelijk formeel de proceskosten betalen, maar in de
praktijk komt het erop neer dat de rechter een bedrag vaststelt dat moet worden
uitgekeerd. In ons geval was dat vastgestelde bedrag nog geen vijfde van de kosten
die we werkelijk hadden gemaakt. Dat konden we ons geen tweede keer veroorloven.’
In hoeverre hadden de advocaten van Hunter Douglas ‘feitelijk en juridisch’ gelijk?
In de twaalfde druk van Van Dale staat bijvoorbeeld een omschrijving van de woorden
chocomel en luxaflex, zij het dat bij het laatste wordt opgemerkt dat het ‘oorspronkelijk
een merknaam’ was. Maar volgens de advocaat van Hunter Douglas was dit een
fout van Van Dale, die in een volgende editie van het woordenboek wordt rechtgezet.
‘Mensen komen steeds met Van Dale aanzetten als we hen aanschrijven. Maar Van
Dale is óm.’ Volgens hem is de bewering ook feitelijk niet juist. ‘Hunter Douglas
maakt sinds een paar jaar ook jaloezieën met verticale lamellen. Sindsdien weet
vrijwel iedereen dat de term luxaflex niet als soortnaam wordt gebruikt. Als u nog
zonder meer zegt dat u de luxaflex dichtdoet, bent u wel erg ouderwets.’

● Walkman
Elska Vos van de redactie van Van Dale bevestigt dat in de volgende editie van het
woordenboek het ®-teken voor geregistreerde handelsmerken zal worden
toegevoegd aan het woord luxaflex. Bovendien komt in de omschrijving te staan
dat het ook nu nog een merknaam is. De redactie heeft een uitgebreide
correspondentie gevoerd met advocatenkantoren van verschillende bedrijven. De
uiteindelijk gekozen oplossing is een compromis - de advocaten wilden
•
‘Het lijkt erop dat er een merkenmaffia aan het ontstaan is die een
soort taalmonopolie wil creëren voor grote bedrijven.’
•
oorspronkelijk dat het woord helemaal niet in het woordenboek zou verschijnen.
De redactrice van Van Dale zegt alleen handelsmerktekens te plaatsen als er
grote juridische druk wordt uitgeoefend. Dat is dus gebeurd in het geval van luxaflex,
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en in de twaalfde druk al bij het woord walkman, waarop Sony zijn rechten heeft
doen gelden. Men heeft kort overwogen om helemaal niet toe te geven aan de eisen
van de advocaten, maar uiteindelijk vanwege de verwachte juridische rompslomp
besloten tot een overeenkomst te komen.

● Merkenmaffia
Het is verontrustend dat de redactie van Van Dale zich bij de samenstelling van
haar woordenboeken laat leiden door andere criteria dan lexicografische: het
woordenboek zou woorden die algemeen gangbaar zijn ook als algemeen gangbaar
moeten opnemen. Bovendien is het onduidelijk hoe ver bedrijven kunnen gaan.
Vorig jaar maakte de Stichting Vrijmerk bekend dat het geprivatiseerde bedrijf KPN
een groot aantal tamelijk gangbare woorden als handelsmerk geregistreerd had woorden als postkantoor en gelukstelegram. Lopen we geen kans dat ook dat soort
termen in een toekomstige druk van Van Dale van allerlei commerciële ornamenten
worden voorzien? Van wie is onze taal eigenlijk?
De Stichting Vrijmerk verzet zich tegen de agressieve manier waarop bedrijven
en advocatenkantoren vermeende rechten op namen beschermen. ‘Het lijkt erop
dat er een merkenmaffia aan het ontstaan is die een soort taalmonopolie wil creëren
voor grote bedrijven’, zegt Micha Kat van de stichting. Kat nam samen met een
kennis het initiatief voor deze stichting na de berichtgeving over de rechtszaak
tussen Ouders Online en VNU. Dit najaar dient de eerste grote zaak; de tegenstander
is dan KPN. ‘KPN heeft zelf een aantal geregistreerde merken teruggetrokken, zoals
06-nummer, verjaardagspost, postkantoor en telegram. Maar een aantal andere
termen, zoals het Net en wisselgesprek, zijn blijven staan. Daarover dient dit najaar
een rechtszaak in Groningen.’

● Dwangsom
Met de rechtszaak wil Vrijmerk niet alleen bereiken dat KPN afziet van zijn rechten
op het Net, maar ook de burgers duidelijk maken dat ze zich niet moeten laten
intimideren door het juridische geweld dat bedrijven over hen kunnen afroepen.
Micha Kat: "Een schrijnend geval was dat van een echtpaar in Drenthe. Die mensen
hadden een boerderij, maar konden daar niet goed van leven. Ze besloten er een
klein hypotheekadvieskantoortje aan huis bij te beginnen. Dus hingen ze een bord
aan hun boerderij met het woord hypotheekadviescentrum erop. Na verloop van tijd
kregen ze een brief waarin stond dat dit woord geregistreerd was door een grote
hypotheekmakelaar
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die door dit bord aan de boerderij ‘aanzienlijke schade’ leed, en dat ze het daarom
moesten verwijderen op straffe van een dwangsom van vijfduizend gulden per dag.
Die mensen wisten niet beter en hebben het bord maar weggehaald. Terwijl ze een
eventuele rechtszaak waarschijnlijk gewonnen hadden. Sinds januari 1996 wordt
een woord als hypotheekadviescentrum gezien als te beschrijvend om nog wettelijk
gedeponeerd te kunnen worden. ‘Voor die tijd lagen de zaken anders en konden
bedrijven vrijwel elk woord als merknaam registreren’, zegt Kat. ‘Maar nu maken
bedrijven en advocaten nog steeds misbruik van de regelloosheid van vroeger.’
Een modernere juridische methode om gangbare termen te registreren is via het
beeldrecht. ABN AMRO heeft op die manier bijvoorbeeld ‘de Bank’ gedeponeerd.
Toen een politiekorps onlangs enkele duizenden potloden had laten maken waarop
te lezen stond dat men bij de politie ‘de baan’ kon krijgen, moest het korps deze
potloden uiteindelijk onder druk van ABN AMRO vernietigen.

● Taalkalender
Volgens Rik Smits, die voor NRC Handelsblad een column schreef over de
luxaflex-kwestie (onder de titel ‘*piep*’), maken de bedrijven zich ten onrechte zorgen
over het effect van het algemeen gebruik van hun merknamen als soortnaam. ‘Ze
moeten juist blij zijn met de gratis reclame. In Amerika spreken veel mensen over
een “hoover” als ze het over een stofzuiger hebben. De fabrikant Hoover profiteert
daar alleen maar van, want het is duidelijk dat iedereen die een échte stofzuiger,
een échte hoover wil hebben, bij die ene fabrikant moet zijn. Dat de makers van
luxaflex Internet doorzoeken en iedereen bedreigen die hun merknaam gebruikt, is
echt te gek voor woorden.’
Overigens heeft Smits in het verleden ook weleens een naam gedeponeerd:
taalkalender. Toen het Genootschap Onze Taal in 1994 voor het eerst een
scheurkalender wilde publiceren onder deze naam, schakelde Smits een advocaat
in. Uiteindelijk werd een schikking getroffen: het genootschap zou zijn kalender de
‘Onze Taal Taalkalender’ noemen. Smits: ‘In dit geval ging het mij niet echt om de
naam, maar om het idee. Ik was zelf bezig met een scheurkalender over taal, maar
mijn uitgever trok zich terug toen duidelijk werd dat Onze Taal, samen met de Sdu,
een kalender zou uitbrengen.’

● Ingeburgerd
Kunnen bedrijven nu in de toekomst ook daadwerkelijk voorkomen dat taalgebruikers
het nog over taalkalenders, gelukstelegrammen of luxaflex hebben? ‘Het lijkt me
onwaarschijnlijk’, zegt de merkenrechtdeskundige Alfred Neyboom van het
Amsterdamse advocatenkantoor Kennedy Van der Laar. ‘Een term als luxaflex is
nu dusdanig ingeburgerd dat het heel moeilijk zal zijn om het gewone gebruik ervan
nog tegen te houden. Ook op Internet.’ Alleen de bewering dat luxaflex een algemeen
gangbare soortnaam geworden is, zou iemand volgens Neyboom inderdaad in de
problemen kunnen brengen. ‘Juridisch zou je dat kunnen bestempelen als een
onrechtmatige daad.’
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Helaas is de pagina waarnaar ik op de weblocatie van Onze Taal verwees, van
Internet verwijderd. Of de maker van de oorspronkelijke pagina ook een
advocatenbrief gekregen had, heb ik niet kunnen achterhalen. Het verdwijnen van
zijn pagina maakte het wel makkelijk om te voldoen aan het verzoek van de
advocaten om de verwijzing op de weblocatie van Onze Taal te verwijderen. Het
heeft weinig zin om te verwijzen naar een pagina op Internet die er niet meer is. Als
dat niet zo was geweest, had ik de gewraakte negen woorden graag laten staan.
Wat er juridisch ook aan de hand mag zijn, ik wil gewoon man en paard kunnen
noemen. Zonder daarvoor verantwoording te hoeven afleggen aan een bedrijf dat
man® of paard® tot zijn eigendom heeft gemaakt.

Wisseling in de redactie
Begin juli heeft Frank Jansen zijn werk als redacteur van Onze Taal neergelegd.
Na twaalf jaar aan het blad verbonden te zijn geweest, wilde hij meer tijd overhouden
naast zijn werk als taalkundige aan de Utrechtse universiteit. Ook is hij deze zomer
gestopt met zijn wekelijkse taalrubriek in het radioprogramma Tros Nieuwsshow.
Buiten zijn gewone activiteiten als redacteur schreef Jansen in die twaalf jaar voor
Onze Taal ruim zeventig artikelen, over zulke uiteenlopende onderwerpen als politiek
correcte taal, scheldwoorden, sprekende computers, nieuwe woorden,
malapropismen, afscheidsgroeten, spelling, de taal van de wijn, de eerste woordjes,
en tangconstructies. Daarin zullen de lezers hem hebben leren kennen als een
veelzijdige, enthousiasmerende taalkundige. Gelukkig is hij van plan in de toekomst
bijdragen aan Onze Taal te blijven leveren.
Met ingang van dit nummer is Jansens plaats in de redactie ingenomen door de
taalkundige Peter-Arno Coppen (1958), werkzaam aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen. Coppen is gespecialiseerd in de moderne, generatieve grammatica en
in computerlinguïstiek. In 1991 promoveerde hij op een proefschrift over grammaticale
structuur. Coppen is redacteur van Gramma/TTT, tijdschrift voor taalwetenschap,
en van Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek. Misschien kent u
hem van de columns die hij schreef voor het dagblad Trouw, onder de titel ‘Onder
de zin’.
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Reacties
■ ‘Fout’ compaq
Eric Roosendaal - Amsterdam
De rubriek ‘Ruggespraak’ van het juli/augustusnummer bevat de volgende
advertentietekst: ‘De Compaq Pro-Liant. De eerste server die een fout van tevoren
meld.’ Ik had deze advertentie al eerder in een tijdschrift gezien, en ik herinner me
hoe (ook) mij de rillingen over de rug liepen vanwege de ontbrekende t. Maar toen
ik de pagina omsloeg, bleek de advertentie zijn doel niet te hebben gemist. In precies
hetzelfde formaat, in dezelfde kleur en op dezelfde plaats op de pagina vertelt
Compaq ons dat ze heel goed weten dat er een fout stond op de vorige pagina - en
dan volgt er iets over de betrouwbaarheid van hun product, dat fouten voorkomt in
plaats van achteraf corrigeert, enzovoort. Een slimme reclame, gezien het feit dat
ik me die na een paar maanden nog herinner.

Naschrift redactie
Helaas ontvingen wij alleen een afbeelding van de voorkant van de
Compaqadvertentie - enkelzijdig, via e-mail. Onnodig te zeggen dat we de tekst niet
hadden afgedrukt als we geweten hadden van deze keerzijde.

■ Gooise R
Drs. J.R. van Helvoort - Soest
Jan Erik Grezel noteert in het juninummer (blz. 153) de volgende verzuchting van
M.C. van den Toorn: ‘De verbreiding van de Gooise r is heel begrijpelijk, maar het
ontstaan ervan niet.’ Hoewel ik mij zelfs niet durf te meten met de schaduw van de
grote Van den Toorn, denk ik een verklaring te hebben voor het verschijnsel van
die Gooise r, die zich aan het eind van een lettergreep laat kneden als een
Amerikaanse r.
Vanaf de jaren zestig tot nu lezen diskjockeys op de radio in hoog tempo de
hitparades voor: wel veertig of meer titels van overwegend Engelstalige liedjes.
Kennelijk blijft de r in de ‘Amerikaanse stand’ staan als men na al dat verbale geweld
overgaat op Nederlandse woorden. De jeugd - al vanaf de jaren zestig - neemt dat
over vanwege de grote waarde die zij hecht aan deze uitspraak. Dit onder het mom
‘Als onze helden zo spreken, moeten wij dat ook doen.’
Zo is mijns inziens ook de huig-r (brouwen) ooit in het Nederlands gekomen: de
vele Franse woorden die werden gebruikt, hebben hun fonetische sporen nagelaten,
zoals nu de Engelse (Amerikaanse) dat doen. En dus mogen we op radio en tv naar
hartelust ‘genieten’ van iets wat voorheen als spraakgebrek werd behandeld, maar
dat nu standaard is geworden en een hoge status heeft gekregen. Ik vind het echter
aanstellerig klinken en noem het (kikker)gekwork.
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■ Geworden
Ad Hessels - Oosterhout (NB)
In de rubriek ‘Vraag en antwoord’ in het meinummer wordt ingegaan op de
toelaatbaarheid van geworden in constructies als ‘De fusie is besproken (geworden)’.
Er wordt op gewezen dat geworden de zin het karakter van een ‘dynamische passief’
kan geven.
Naar mijn mening gaat het in de meeste gevallen niet om een bewuste toevoeging
om een bepaald effect te bereiken, maar is er veelal sprake van een germanisme.
Het gebruik van geworden op deze manier is mij althans in mijn middelbareschooltijd
grondig afgeleerd.

■ Ratp
C. Kostelijk - Lelystad
Battus signaleert in zijn nieuwe rubriek (in het meinummer) dat je op Parijse
straathoeken vaak een bordje aantreft waarop het woord RATP te lezen is. Dat
woord is volgens Battus ‘onuitspreekbaar en in geen woordenboek te vinden’.
Van Dale vertaalwoordenboek Frans-Nederlands is royaal met zijn informatie:
zowel de uitspraak als de betekenis kan men erin vinden: ‘R.A.T.P. [ɛratepej <v.>
<afk.> Régie autonome des transports parisiens <Parijs gemeentelijk vervoerbedrijf>.’

■ Translation
Jaco Mijnheer - musicoloog en vertaler, Bergen (NH)
Leuk dat Battus door middel van zijn ‘translation anagrammatique’ zijn studenten
voor de gek kan houden (Onze Taal mei). Ook ik, met mijn Frans- en Nederlandstalig
privé- en beroepsmatig leven, vind sommige van die anagrammen verrassend. Maar
de titel van het artikel klopt niet. Wat Battus doet is - hij schrijft het zelf ook met
zoveel woorden - vertalen. Translation bestaat wel in het Frans, maar betekent
‘verplaatsen’ (op allerlei manieren), en niet ‘vertalen’.

■ Pappenheimers
K. Bottema - Oegstgeest
Blijkens de rubriek ‘Vraag en antwoord’ van het februari/maartnummer is de
uitdrukking ik ken mijn pappenheimers ontleend aan een toneelstuk van Schiller. Ik
heb vroeger echter geleerd dat de uitdrukking teruggaat op een gebeurtenis in de
Tachtigjarige Oorlog. Het verhaal is als volgt.
In 1632 veroverde prins Frederik Hendrik een aantal vestingen langs de Maas
en sloeg hij het beleg voor Maastricht. Het Spaanse bestuur in Brussel was hierdoor
zeer verontrust, te meer omdat hun generaal Santa Cruz niet tegen Frederik Hendrik
was opgewassen. Men vroeg hulp aan de Habsburgse keizer, de bondgenoot van
Spanje, en deze stuurde generaal Von Pappenheim met een sterk leger om samen
met Santa Cruz Maastricht te ontzetten.
Frederik Hendrik bood daarop verschillende van Von Pappenheims regimenten
aan in dienst te treden van de Staten-Generaal, onder huursoldaten internationaal
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bekend als de beste werkgever. De keizerlijke troepen toonden weinig remmingen
om op het Nederlandse aanbod in te gaan. Von
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Pappenheim moest zich dus in allerijl terugtrekken, en Santa Cruz noodgedwongen
ook. Maastricht viel enkele weken later. Toen Von Pappenheim werd gevraagd
waarom hij zijn opdracht niet had uitgevoerd, zou hij het befaamde antwoord hebben
gegeven: ‘Ik ken mijn Pappenheimers.’
Ik vind deze verklaring om twee redenen te prefereren. Ten eerste is de
Tachtigjarige Oorlog een meer voor de hand liggende basis van een oude
Nederlandse uitdrukking dan een toneelstuk van Schiller, en ten tweede is de
ironische betekenis, waar de uitdrukking zijn lange levensduur aan te danken heeft,
uit dit verhaal volledig verklaarbaar.

■ Hij is wandelen
W. Wegerif- Boskoop
Graag wil ik een aanvulling geven op de mei-aflevering van ‘Uit de jaargangen’.
Daaruit blijkt dat er al zestig jaar geleden werd gediscussieerd over de juistheid van
het zinnetje Hij is wandelen. Bovendien kan eruit opgemaakt worden dat deze
constructie destijds in de omgeving van Amsterdam kon leiden tot het vermakelijke
bordje ‘Wij zijn schoften’ (‘Wij zijn schaften’).
In Boskoop is het meer recente verhaal bekend van een kweker die bij een
begrafenisonderneming bijsprong als drager. Als hij om die reden niet aanwezig
was op z'n kwekerij, hing hij een bordje op de deur van z'n loods. Daarop stond: ‘Ik
ben begraven’.

■ 't Kofschip geldt nait veur ons
Geert Diemer - Nieuwe Niedorp
Mariël Verburg legt in het juninummer nog eens uit hoe het precies zit met ‘'t
kofschip’: is de laatste letter van de stam van het werkwoord een medeklinker die
in 't kofschip staat, dan eindigt het voltooid deelwoord op een t.
Dit ezelsbruggetje blijkt niet voor alle Nederlandstaligen te gelden. In het Groningse
Musselkanaal gebruiken wij veel meer stemhebbende medeklinkers, wat onder
meer veroorzaakt wordt door de zeer veel voorkomende uitgang -de. Deze uitgang
geldt voor het enkelvoud van de verleden tijd van alle zwakke werkwoorden. Een
paar voorbeelden:
zetten = zetten, ik zetde [zedde]
hoesten = housten, ik houstde [houzde]
pakken = pakken, hai pakde [pagde; de g staat hier voor de beginklank van
goal]
trappen = trappen, ik trapde [trabde]
Van elk van deze stammen komt de eindletter (t, k, p) voor in 't kofschip, maar dat
is hier dus niet van invloed op de vervoeging.
De andere medeklinkers van 't kofschip (f, s en ch) komen in onze werkwoorden
niet voor: f en ff worden v of w, s en ss worden meestal z of zz, ch wordt gg. Een
paar voorbeelden:
blaffen = blawen, blavde
pissen = pizzen, pizde
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lachen = laggen, lagde
Het ezelsbruggetje van ‘'t kofschip’ is derhalve voor de spelling van de tongval van
Musselkanaal niet bruikbaar.

■ Zielknijper
André de Raaij - Amsterdam
Marten Toonder heeft heel wat woorden en uitdrukkingen aan het Nederlands
toegevoegd, zo blijkt uit het stuk van Ewoud Sanders in het meinummer. Hoezeer
ik Toonder deze eer ook gun - en deze eer komt hem hoe dan ook toe - zielknijper
in de betekenis van ‘psycholoog’ kan niet aan hem worden toegeschreven.
In 1901 richtte de Nederlandse anarchist B.P. van der Voo zich in een brochure
tegen de jurist F.B. Enthoven, die een in de ogen van eerstgenoemde flodderig boek
had geschreven onder de titel Studie over het anarchisme van de daad. Van der
Voo beticht Enthoven van psychologiseren: ‘Onze tijd laboreert aan psychologie’,
schrijft hij. En, in de aanhef: ‘Ouders! laat uw kinderen leeren voor het nuttig vak
van psycholoog, weldoener der maatschappij, zielknijper, geestelijk kwartjesvinder,
wetenschappelijk flesschentrekker of andere urinoskopie.’
Nu is de interessante vraag: was zielknijper aan het begin van de eeuw al een
gangbaar woord voor psycholoog of had Van der Voo zich laten inspireren door
Multatuli, die, zoals Sanders schrijft, zielknijper al eerder had gebruikt als naam voor
een dominee?

■ De stomme e
J.W. Kapteyn-Caron - Doorwerth
Marc van Oostendorp schrijft in het juninummer over de stomme e, oftewel de sjwa.
Een deel van zijn verhaal kan ik niet volgen. Hij stelt dat de sjwa maar weinig
medeklinkers óm zich, maar vooral vóór zich verdraagt. Hij illustreert dit door erop
te wijzen dat het Franse papavre in het Nederlands papaver is en table tafel. Maar
wat dan te denken van maartse buien, waarin het woord maartse maar liefst drie
medeklinkers voor de sjwa heeft? Meer voorbeelden: kapster, wespen, gekste en
lastigste.

Naschrift Marc van Oostendorp
De genoemde voorbeelden hebben allemaal één ding gemeen: een van de twee
medeklinkers voor de sjwa is een s. Wie algemene uitspraken doet over lettergrepen,
komt de s vaker als ‘uitzondering’ tegen. Zo zouden we kunnen zeggen dat een
Nederlands woord nooit met meer dan twee medeklinkers begint; de uitzondering
hierop zijn woorden als stroop en splijten. Als er aan het eind van een woord meer
dan twee medeklinkers op een rij staan, dan is de laatste medeklinker altijd een s
(of een t): koorts, herfst, ernst. Woorden als ekster en wespen zijn in mijn ogen
eerder voorbeelden van het uitzonderlijke gedrag van de s dan bezwaren tegen de
bewering dat een sjwa niet meer dan één medeklinker voor zich duldt in de
lettergreep.
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■ Moderne straatnamen
Hans Janssen - Westervoort
In het meinummer van Onze Taal ergert de heer Vader zich aan de namen die
straten tegenwoordig krijgen. Als een straatnaam niet eindigt op weg of straat, woon
je dan op, aan of in zo'n straat of weg?, zo vraagt hij zich af.
Ik wil hier nog een - kleine - ergernis aan toevoegen. In de gemeente waar ik
woon, Westervoort, komen nogal wat jonge straten voor met een lidwoord in de
naam. Bijvoorbeeld De Bruine Ackers, De Camp, De Clossei, Het Ambacht, Het
Backhuys en 't Antonie. Wat moeten de bewoners van deze straten nu zeggen? ‘Ik
woon aan of in De Bruine Ackers’? Nog vreemder wordt het als de straatnaam begint
met het. ‘Ik woon aan Het Ambacht’ of ‘Ik woon aan de Het Ambacht’. Wanneer zij
ervoor kiezen de laatste, enigszins belachelijke vorm achterwege te laten, krijg je
problemen met de adressering en de vermelding in geautomatiseerde bestanden.
De straatnaam zal vermeld worden zonder het lidwoord: Bruine Ackers, Ambacht,
enzovoort. De straatnaam zal dan gerangschikt staan op een plaats waar hij niet
thuis-
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hoort. Ik zou willen dat gemeenten daar bij de naamgeving van straten rekening
mee houden.

■ (Min)kukel hebben
Kees de Heer - leraar Nederlands, Haarlem
Een van de door Marten Toonder geïntroduceerde en inmiddels ingeburgerd geraakte
woorden is minkukel, zo blijkt uit ‘De Toonder taaltoptien’ (Ewoud Sanders, Onze
Taal mei). Terecht merkt Sanders op dat in het verhaal waarin Toonder het woord
introduceert niet wordt onthuld wat kukel precies betekent.
Blijkbaar heeft Bommeliaans Nederland zich hier niet bij neergelegd; zoals Sanders
ook opmerkt wordt het woord veel gebruikt in de betekenis ‘domkop, domoor’. Zo
schreef een politiek commentator jaren geleden: ‘Andriessen werd het slachtoffer
van het feit dat “zijn zaakwaarnemer” in het voorzittersoverleg, Wim Vergeer, een
betrekkelijk politiek minkukel is.’
Dit laatste citaat trof ik aan in Ons Erfdeel van maart-april 1984. Daarin betoogde
Riemer Reinsma dat het woord minkukel op deze manier on-Bommeliaans is gebruikt.
En hij heeft gelijk!
In het verhaal Tom Poes en het Kukel komt nergens kukel voor in combinatie met
het koppelwerkwoord zijn. Een paar citaten:
- Er zal wel een streekbewoner zijn, die kukel heeft.
- ‘Maak haast! Stuur een onderhandelaar met kukel!’ ‘Zo’, riep hij, opstaande.
‘Zo heb ik een min kukel!’
- Een droom meer of minder komt er niet op aan; als er maar iemand met kukel
is, als iemand begrijpt wat ik bedoel...
Volgens Bommeliaans taalgebruik hééft men dus kukel.

■ Interlingua
Rolandt Tweehuysen - taalanatoom, Kimswerd/Amsterdam
Als reactie op mijn artikel over hulptalen (Onze Taal april) zingt Piet Cleij in het
juninummer (in de rubriek ‘Reacties’) de lof van de hulptaal Interlingua.
Ik ben in het bezit van een woordenboek Interlingua-Deens en daarin lees ik dat
een internationale groep taalkundigen (verenigd in de International Auxiliary
Language Association, IAEA) 27 jaar lang bezig is geweest om alle internationale
woorden op te zoeken die de woordenschat van het Interlingua moeten vormen.
Deze woorden zijn gehaald uit het Engels, Frans, Spaans, Italiaans en Portugees,
met Duits en Russisch als controletaal. Indien een woord in ten minste drie van
deze talen aangetroffen wordt, kan dat opgenomen worden in de woordenschat van
Interlingua.
Mijn indruk is dat het werk dat hier 27 jaar lang door vele taalkundigen verzet is,
ook al is gedaan door Zamenhof in zijn eentje. Ook deze Esperanto-schepper heeft
een woordenschat samengesteld die in principe al ‘latent aanwezig is in de talen
van onze westerse beschaving’ (om Piet Cleij te citeren). Als we de woordenschatten
van vele hulptalen vergelijken, valt het op hoe dikwijls zij gebaseerd zijn op het
Latijn, en dat betekent in de praktijk dat zij alle die ‘latent aanwezige woordenschat’
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bezitten. Hiermee onderscheidt het Interlingua van de IALA zich niet zo erg veel
van die andere hulptalen.
Overigens lijkt mij de grammatica van het Interlingua helemaal niet zo simpel als
Piet Cleij ons wil doen geloven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de grammatica van
het Esperanto is die van het Interlingua wel erg op het Latijn gebaseerd, met allerlei
onregelmatige en redundante vormen van dien. Waarom maakt het Interlingua een
onderscheid tussen bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden (en dan nog wel op
een onregelmatige manier), zoals in bon (bnw.) - ben (bijw.) voor ‘goed’ en melior
(bnw.) - melio (bijw.) ‘beter’. Waarom is de vergrotende trap van bon/ben het
onregelmatige melior/melio? Waarom zijn er maar liefst drie werkwoordklassen (op
-ar, -er en -ir)? Waarom ligt de klemtoon nooit op dezelfde lettergreep (bij stereotype
op de o maar bij stereotypie op de y). Dit moet in het woordenboek allemaal expliciet
aangegeven worden! Waarom worden de le ‘van de’ en a le ‘aan de’ samengetrokken
tot del en al?
Al deze dingen had ik graag willen behandelen in mijn artikel, ware het niet dat
de redactie van Onze Taal grenzen aan de omvang van de artikelen stelt, zodat ik
er niet al mijn eieren in kwijt kon.

■ Federaliseren - federaal
Prof. Matthias E. Storme - ‘nationaal’ voorzitter Verbond der Vlaamse
Academici, Gent
In het derde deel van zijn serie ‘Neologismen in Vlaanderen’ (Onze Taal juni) wijst
Herman J. Claeys erop dat gefederaliseerd in België betekent: behorend tot de
bevoegdheid van de Vlaamse of Waalse overheid. Federaal is echter, zo schrijft
Claeys, hetzelfde als ‘nationaal’, dus Belgisch.
Dat laatste is maar zeer gedeeltelijk juist. Juist is dat het woord federaal gebruikt
wordt voor het niveau dat vroeger ‘nationaal’ heette. Doch de reden waarom dat zo
is, is precies dat dit - Belgische - niveau niet meer als nationaal wordt begrepen,
vermits het natiegevoel nu veel meer Vlaams is dan Belgisch. In de burgerlijke
maatschappij wordt het woord nationaal dan ook veeleer gebruikt voor ‘algemeen
Vlaams’, ‘voor heel Vlaanderen’.

■ Langste plaatsnaam [1]
D.G. van Wigcheren - Apeldoorn
De juni-aflevering van ‘Taal in beeld’ laat de naam van een plaats in Wales zien die
uit 58 letters bestaat. Het bijschrift houdt de mogelijkheid open dat er nóg langere
plaatsnamen zijn. Inderdaad is dat zo: in Nieuw-Zeeland ligt een plaats waarvan de
Maori-naam maar liefst 85 letters telt:
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■ Langste plaatsnaam [2]
K.F. Treebus - Berkel en Rodenrijs
Een nóg langere plaatsnaam is de officiële naam van Bangkok:
Krungthepmahanakhonbowornratanakosinmahintarayudyamahadilokpopnoparatanarajthaniburiromudomrajniwesmahasatarnamornpimarnavatrsatitsakattiyavisanukamprasit. Sommige atlassen vermelden deze naam bij Bangkok
ook (al of niet tussen haakjes - maar dan wel afgekort als Krung Thep).
De betekenis van deze 154 letters tellende naam schijnt te zijn: ‘stad van de
engelen, grote stad van de onsterfelijken, prachtige met juwelen versierde stad van
de god Indra, zetel van de koning van Ayutthaya, stad van de stralende tempels,
stad van 's konings prachtigste paleis en verblijven, huis van Vishnu en alle goden’.
Het is allemaal dus wat bloemrijker dan Spijk, Echt, Balk, Goes, Norg of Urk.
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?Vraag en antwoord!
Taaladviesdienst
● Dutroux'/dutrouxs/dutroux's ontsnapping
? Hoe schrijf ik de tweede naamval van de naam Dutroux, bijvoorbeeld
in Dutroux(')(s) ontsnapping?
! De naslagwerken bieden hierover geen uitsluitsel, maar wij hebben een voorkeur
voor Dutrouxs ontsnapping. De hoofdregel voor de vorming van de tweede naamval
van een woord luidt: schrijf een s aan het woord vast. Dus: Jans broer, Piets vader,
vaders fiets. Hierop bestaan twee uitzonderingen:
1 Woorden die eindigen op een open klinker a, e, i, o, u of y voorafgegaan door
een medeklinkerletter of een lettergreepgrens krijgen apostrof + s; deze regel
geldt niet voor de stomme e. Dus: Dulcinea's boek, Antigone's broer, Molly's
ogen, maar: Annes opa. En in Renés zus en Bontekoes reizen is geen apostrof
nodig omdat deze namen niet verkeerd uitgesproken kunnen worden.
2 Woorden die op een sisklank eindigen, krijgen alleen een apostrof: Kees'
moeder, Alex' buren, Den Bosch' burgemeester, Lopez' eindsprint, Maurice'
fiets.
Helaas bestrijken deze regels niet alle gevallen; zo bieden ze geen uitsluitsel bij
Franse namen waarvan de slot-x, -z of -s niet uitgesproken wordt, zoals Dutroux,
Saint-Tropez en Dumas. De meeste naslagwerken gaan aan deze kwestie voorbij;
alleen Jan Renkema's Schrijfwijzer besteedt er (zeer summier) aandacht aan.
Renkema adviseert bij de naam Malraux apostrof + s te gebruiken, omdat de naam
in de uitspraak op de open klinker o eindigt en dus onder de eerste uitzonderingsregel
valt. Als we deze redenering doortrekken, zou de tweede naamval van Dutroux als
Dutrouxs gespeld worden: omdat deze naam in de uitspraak op oe eindigt, is de
apostrof niet nodig voor de uitspraak. Op deze manier zouden er drie verschillende
schrijfwijzen voor de tweede naamval van namen op een x bestaan: Malraux's
(uitzondering 1), Alex' (uitzondering 2) en Dutrouxs (hoofdregel).
Dit lijkt ons niet gewenst, maar het is ook niet noodzakelijk. Het blijkt namelijk
mogelijk de drie schrijfwijzen te reduceren tot twee. Namen als Malraux en
Saint-Tropez (in de uitspraak eindigend op de open klinkers o en e) kun je op
dezelfde manier behandelen als namen als Dutroux (in de uitspraak eindigend op
oe), namelijk door de tweedenaamvals-s aan de naam vast te schrijven. De
combinaties xs en zs zien we immers ook bij Nederlandse meervouden van Franse
woorden die op een open klinker eindigen, bijvoorbeeld in vieuxs, deux-chevauxs
en pince-nezs. Aan de eerdergenoemde hoofdregel zouden we dan kunnen
toevoegen: ook bij namen waarvan de slot-x of -z niet uitgesproken wordt, schrijven
we de tweedenaamvals-s aan de naam vast: Dutrouxs ontsnapping, Malrauxs
werken, Saint-Tropezs strand, enz. Alleen bij namen die op een niet-uitgesproken
s eindigen, is dit geen goede oplossing; Dumass is een voor het Nederlands zeer
vreemde vorm. De variant met apostrof + s leidt hier tot de verkeerde uitspraak:
Dumas's zal veelal uitgesproken worden als [dumassus]. Daarom plaatsen we bij
namen met een niet-uitgesproken slot-s uitsluitend een apostrof achter de naam:
Dumas' romans, Saint-Saëns' composities, Limoges' inwoners.

● Evacueren
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? In de krant kwam ik de volgende zin tegen: ‘Direct na de aanslag werd
het gebouw geëvacueerd.’ Kun je gebouwen wel evacueren?
! Ja, dat kan. Niet alleen personen, maar ook gebouwen en gebieden kunnen
geëvacueerd worden. Vrijwel alle hedendaagse woordenboeken vermelden bij
evacueren de betekenissen ‘personen uit een bepaald gebied wegzenden en elders
onderbrengen’ en ‘een gebouw of gebied ontruimen’. Naast een zin als ‘De door de
natuurramp bedreigde inwoners werden geëvacueerd’ is dus ook juist: ‘Het door de
natuurramp bedreigde gebied werd geëvacueerd.’
Overigens is ‘ontruimen’ ook de oorspronkelijke betekenis van het Latijnse
evacuare, waar evacueren van afgeleid is.

● Boeket/bouquet
? Op het etiket van een fles wijn las ik: ‘Een te hoge temperatuur komt
het boeket van deze wijn niet ten goede.’ Moet boeket niet bouquet zijn?
Een boeket is toch een bos bloemen?
! Zowel het woord voor de kruidige geur van wijn als dat voor een bos bloemen
wordt in de nieuwe spelling op z'n Nederlands geschreven: boeket. Voordat in 1996
de nieuwe spelling inging, was boeket de voorkeurspelling en bouquet de toegelaten
spelling; beide woorden konden in beide betekenissen gebruikt worden. Bij verreweg
de meeste woorden die vroeger zo'n dubbelspelling hadden, is de voorkeurspelling
de enige juiste spelling geworden. Dat is ook bij boeket/bouquet gebeurd.
Over het algemeen wordt het afschaffen van de dubbelspelling als een verbetering
beschouwd, omdat de taalgebruiker nu niet meer hoeft te kiezen tussen
voorkeurspelling en toegelaten spelling. Maar in het geval van boeket/bouquet
twijfelen we aan de juistheid ervan. Veel mensen zullen namelijk, als zij het over de
geur van wijn hebben, de Franse uitspraak [boekè] gebruiken in plaats van het
Nederlandse [boeket]; deze uitspraak zullen zij reserveren voor de betekenis ‘bos
bloemen’. Vroeger kon men dit onderscheid ook in de spelling tot uiting brengen
door te kiezen voor bouquet in plaats van boeket. In de nieuwe spelling is er echter
geen schrijfwijze meer voorhanden die correspondeert met de uitspraak [boekè].
Als we dat tóch willen uitdrukken, moeten we onze toevlucht nemen tot het gebruik
van een Frans woord in een Nederlandse tekst. Door het afschaffen van de
dubbelspelling boeket/bouquet is er eigenlijk een uitdrukkingsmogelijkheid verloren
gegaan, en dat is jammer.
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Interview
Jan Erik Grezel
Hij werd op z'n dertigste hoogleraar en kon op z'n zestigste met
emeritaat. Sinds het spellingoproer van 1994 en zijn afscheid van
de Leuvense universiteit in 1995 houdt de Belgische taalkundige
Guido Geerts zich voornamelijk bezig met de nieuwe druk van Van
Dale. Een gesprek over de grenzen van het Nederlands.

Prof. Dr. G. Geerts
Guido Geerts (1935) was dertig jaar hoogleraar Germaanse filologie in
Leuven. Zijn publicaties bestrijken vrijwel het gehele vakgebied van de
Nederlandse taalkunde. Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse
Taal verschijnt sinds 1984 mede onder zijn redactie. Geerts was ook
redacteur van de beide edities van de Algemene Nederlandse
Spraakkunst, en hij schreef een groot aantal taalkundige artikelen en
boeken, zoals Aspekten van het Nederlands in Vlaanderen (1974), en
stelde bundels samen, zoals Sociolinguïstische studies uit 1981. Echt
bekend werd hij door het tumult rond de rigoureuze voorstellen tot
spellingherziening in 1994. Maar van de ‘spelling-Geerts’ is het nooit
gekomen. Kort na de aftocht van zijn spellingcommissie ging Geerts met
emeritaat. Hij werkt nu aan de nieuwste druk van Van Dale, die rond 2000
zal verschijnen.

Guido Geerts: ‘Niet alle taalkunde is wetenschap’
‘Taalstrijd? Alles is taalstrijd in België. Zelfs bij “Dutroux”; daarbij gaat het toch ook
om Waalse gendarmes en Vlaamse meisjes. In wezen is de taalstrijd nog altijd een
sociaal conflict: een Franse bovenlaag, een Vlaamse onderlaag; geïndustrialiseerd
Wallonië, arm, agrarisch Vlaanderen.’
Guido Geerts, dertig jaar lang hoogleraar Germaanse filologie in Leuven, woont
en werkt waar het Nederlands ophoudt. Hij wijst over de glooiingen buiten Leuven
naar het zuiden. ‘Een paar kilometer verderop ligt de taalgrens. Er is hoe langer hoe
minder contact; veel Vlamingen kennen Luik, Namen of zelfs Brussel niet meer.
Vroeger hadden we bij ons thuis een Franse en een Nederlandse krant, nu zijn dat
gescheiden werelden.’ De rivaliteit klinkt door in het nieuws. Tijdens Wimbledon
heeft de Vlaamse radio het over ‘de Vlaming Philip Dewulf’, bij de Walen is het ‘le
belge Dewulf’.

● Vlaams purisme
Het Frans rukt op. Vooral Brussel, een Brabantse stad, verfranst volgens Geerts.
‘Dat is de macht van het geld, van het prestige. Als het rond Brussel vol is, komen
bijvoorbeeld Europese ambtenaren bijna tot in Leuven wonen en dan gaan de huren
hier zó omhoog dat geen enkele autochtoon er nog kan wonen. Brussel was de
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spons voor goedkope werkkrachten uit Vlaanderen, maar al die Vlamingen hebben
om sociaal te evolueren hun kinderen naar Franse scholen gestuurd. Dat houd je
niet tegen.’
Geerts voelt zichzelf niet in de eerste plaats Belg of Vlaming, maar Europeaan.
‘Hoe minder grenzen hoe beter. Die emotionele band met een land of streek is vaak
romantisch, negentiende-eeuws staatsnationalisme. Bij de studenten was ik nooit
zo populair, omdat ik niet puristisch en nationalistisch ben. Hier noemen ze me,
hoewel ik Belg ben en altijd in Leuven gewoond heb, “de Hollander”.’
In het eind vorig jaar verschenen boek Geschiedenis van de Nederlandse
taal schreef u het hoofdstuk over het Nederlands in België; de lezer proeft
daarin bij u een zekere weerzin tegen Vlaams purisme.
‘Dat is geen weerzin, dat is rationaliteit. Leenwoorden zijn er altijd, dat moet je
aanvaarden, en het Vlaams purisme camoufleert die. De Vlaming schrijft cultuur
met een k omdat het dan minder lijkt op het Frans, de taal van de erfvijand. Als je
voor het Nederlands kiest, dan moet je consequent zijn: het Nederlands heeft een
aantal Franse woorden die er nu eenmaal bij horen. Iedereen zegt altijd “paraplu”,
maar op school moeten de kinderen leren dat het “regenscherm” is, of “duimspijker”
in plaats van “punaise”. Dat is krankzinnig.’
In Nederland kun je ook goede sier maken met wat Franse woorden en
uitdrukkingen waar we goede Nederlandse equivalenten voor hebben. Gebruikt
u weleens cri de coeur of deconfiture?
‘Ja, als ze in Nederland gebruikt worden, gebruik ik ze ook. Dat geldt ook voor
Engelse woorden. Nu ben ik niet zo trendy, maar niemand ontkomt eraan en het
gaat nu wel ontzettend hard, hè. Maar we zijn niet verfranst, dus misschien worden
we ook niet verengelst. Ik geloof niet dat het gevaar bestaat dat onze taal verdwijnt.
De frituur in België blijft toch anders dan elders.’

● Aanstrepen
Geerts is zijn loopbaan als lexicograaf begonnen bij het Woordenboek der
Nederlandsche Taal, hij eindigt als lexicograaf bij Van Dale. Hoe maak je een
woordenboek?
‘Al tientallen jaren lees ik alle kranten en boeken met een pen in de
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hand. Ik streep elk woord aan dat nog niet in Van Dale staat. Het is een bestaand
woordenboek waarvan elke tien jaar een nieuwe druk verschijnt. Met de huidige
techniek kunnen onze assistenten dat selecteren echter veel systematischer doen.
Het aanstrepen is eigenlijk ook niet het werk van een redacteur. Maar ik kan het
niet laten. Wat ik vanavond in de NRC markeer, hebben drie of vier anderen van
ons bureau ook aangestreept, en je kunt er vrijwel zeker van zijn dat dat woord
vanochtend ook in de Volkskrant gestaan heeft.’
Zijn die kranten bepalend voor wat er in Van Dale komt?
‘Nee, maar wel een beetje richtinggevend. Je moet ook romans lezen, en
wetenschappelijke werken. Er zijn verder tientallen mensen die vrijwel dagelijks
brieven schrijven. Met al dat materiaal proberen wij de woordenschat van de
afgelopen tien jaar in beeld te brengen. Voor de keuze van een trefwoord hebben
we duidelijke criteria: het woord moet een aantal jaren in gebruik zijn én het moet
redelijk verbreid zijn.’
Kruyskamp, Geerts' voorganger bij Van Dale, was erg beperkt in zijn bronnen.
Hij citeerde veel uit het werk van Gans, een Leidse psychiater met een eigen school
en terminologie, en uit dat van de dichter Geerten Gossaert. Geerts en zijn collega's
gaan veel meer te rade bij eigentijdse auteurs, zoals Koos van Zomeren. Verder
gebruikte Kruyskamp veel ‘opnoemers’, hele rijen samenstellingen met bijvoorbeeld
het woord atoom, zonder verdere uitleg. ‘Die hebben wij eruit gegooid. Wij laten
meer aan de creativiteit van de taalgebruiker over. Dat vinden de scrabbelaars heel
vervelend, want als een woord niet in Van Dale staat, bestaat het niet.’
In een tijd van tien jaar komen en gaan er veel woorden. Poldermodel, flappentap,
erectiepil en beursfraude zullen de volgende druk waarschijnlijk wel halen. Volgens
Geerts komen er nauwelijks echt nieuwe woorden bij; het zijn meestal
samenstellingen, afleidingen, Engelse woorden of nieuwe politieke kreten, zoals
gekozen burgemeester.

● Veldwerk
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Guido Geerts: ‘De Vlaming schrijft cultuur met een k omdat het dan minder Frans lijkt.’

Vorig jaar verscheen de tweede, geheel herziene druk van de ANS, de Algemene
Nederlandse Spraakkunst, dé grammatica van het Nederlands. Geerts is een van
de vier hoofdredacteuren. Is er veel veranderd in de nieuwe ANS?
‘Er is ontzettend veel veranderd, onder andere om de toegankelijkheid te
verbeteren. Als iemand zit met het probleem “een aantal mensen heeft/hebben”, is
er eerst de vraag: waar zoek je dat op? Daarom hebben we het register sterk
uitgebreid, ook met die concrete gevallen. Maar toch zullen leken een beetje
grammaticale kennis moeten meebrengen om een spraakkunst te kunnen hanteren.
Daar ontkom je niet aan. Dat is met zo'n ANS iets anders dan met een woordenboek.
Een toekomstige elektronische versie heeft misschien een “parser”, een programma
dat zinnen kan ontleden en de delen kan benoemen. Daardoor zou de gebruiker
makkelijker kunnen zoeken.’
De kritiek van taalkundigen was dat de ANS niet ‘wetenschappelijk’ genoeg
is.
‘Maar niet alle taalkunde is wetenschap. De ANS is er gekomen omdat docenten
Nederlands in het buitenland een grammatica wilden. Naast een vlag, een volkslied
en een voetbalploeg moet een land toch een woordenboek én een grammatica
hebben. Maar er is in die grammatica nog zoveel onduidelijk. Wat is scheef in je
schoenen scheeflopen? Een bepaling van gesteldheid? Hoe kan dat een bepaling
zijn als het een deel van het werkwoord is? Er moet nog ontzettend veel veldwerk
verricht worden in de taalkunde, zoals biologen dat doen: alles grondig in kaart
brengen en op basis van die gegevens een
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theorie opbouwen. Het veldwerk in de linguïstiek is gedegradeerd tot
dialectonderzoek dat naar zo veel mogelijk variatie zoekt, in iedere straat nog weer
een andere nuance, terwijl veldwerk gericht zou moeten zijn op het
gemeenschappelijke. Ik heb dat zelf ervaren door jaren met die spelling bezig te
zijn geweest; dan ontdek je de samenhang en systematiek.’

● Consistent
U hebt acht jaar aan een spellingherziening gesleuteld. Dat werk is in 1994
door de ministers in een halve dag tenietgedaan. Wat ging er mis?
‘Wij hadden de opdracht een consistente spelling te maken. Daaronder verstonden
de ministers iets anders dan wij. Zij wilden kortweg: als je fotocopie met een c schrijft,
dan fotocopiëren ook. Voor ons was consistentie: regels zoeken die bepalen hoe
een woord geschreven wordt en alle woorden daaraan aanpassen. Alleen voor de
bastaardwoorden zou dat niet gelden, dus champagne en eau de cologne zouden
nooit veranderd zijn, en hetzelfde geldt voor de Engelse leenwoorden. Wij wílden
helemaal geen sjampanje en odeklonje, zoals de kranten schreven.’
Dus de voorstellen waren helemaal niet zo ‘vooruitstrevend’?
‘Voor ons was het uitgangspunt niet “een progressieve spelling”. Nee, de
fundamentele vragen waren: wat ligt er aan de basis van de Nederlandse spelling,
welke combinaties van klanken leveren welke spelling op, en wat zijn de
consequenties als je veranderingen doorvoert? Neem de th; je kunt zeggen: de h
is overbodig. Maar we moesten ons afvragen of het ergens een functie heeft, behalve
een etymologische (dus dat je aan de spelling kunt zien dat het bijvoorbeeld een
vreemd woord is). We hebben uitgezocht dat er maar een paar gevallen waren waar
je de h nodig hebt voor de uitspraak, bijvoorbeeld in sympathie; laat je daarin de h
weg, dan leidt dat tot de uitspraak [sympaatsie]. In die gevallen hadden wij de h
willen behouden, in alle andere gevallen: weg ermee. Voor een theoloog is dat
moeilijk te verteren, want zonder h in theologie bestaat God ineens niet meer. Maar
taalkundig gezien heeft die h geen enkele functie.’

● Toetsing
De commissie deed uitvoerig onderzoek; er werden enquêtes gehouden naar de
mogelijke acceptatie. De conclusies waren: mensen willen één spelling, één systeem.
Maar het oordeel over aanvaardbaarheid verschilt per woord. In Nederland vindt
80% van de mensen buro acceptabel, in Vlaanderen 20%. Maar met nivo kan dat
net andersom liggen. Voor Geerts maakte dat duidelijk dat er een proces van
gewenning aan de gang is. Mensen moeten even wennen aan een ander schriftbeeld.
‘Uiteindelijk zouden onze voorstellen getoetst worden aan de praktijk. Wat
betekenen de veranderingen bijvoorbeeld voor de leesbaarheid? In schoolboekjes
voor de eerste
•
‘Het Groene Boekje wordt bij elke herdruk weer aangepast vanwege
alle inconsequenties; iedereen heeft weer een ander Groen Boekje.
Het is ongelofelijk hoe ze dat verknoeid hebben.’
•
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drie leerjaren zou er niets veranderen, in een roman van Mulisch zouden er per
dertig bladzijden zeven wijzigingen optreden. Dat is allemaal uitgezocht. Ook voor
de tussen-n. Wat is economisch het best? Ik was zelf voor het schrappen van de
tussen-n, maar de meerderheid was voor toevoegen, want dan hoefden er veel
minder woorden vervangen te worden.’
Geerts onderschatte het verzet. Hij geeft toe dat het vooral aan ‘massage’ heeft
ontbroken. ‘Ik ben daarin als voorzitter misschien naïef geweest. Maar ja, ik ben
niet zo'n man die gaat eten met de ministers en de ambtenaren. Ik stel iets voor en
als ze het niet willen, dan willen ze het maar niet.’

● Verknoeid
Komt het ooit nog weer goed met die spelling?
‘Ik heb me sindsdien helemaal afzijdig gehouden. Kijk, dat het niet “mijn” spelling
geworden is, kan me verder niets schelen. Maar de gang van zaken vind ik beneden
alle peil. De beslissing van de ministers ging tegen alle regels van behoorlijk bestuur
in. De Nederlandse Taalunie had ons de opdracht gegeven, alleen het parlement
kon daar iets in veranderen.’
‘Je hebt nu een “hype” met dat Groene Boekje, er zijn een miljoen exemplaren
van verkocht. Maar het wordt bij elke herdruk weer aangepast vanwege alle
inconsequenties; iedereen heeft weer een ander Groen Boekje. Het is ongelofelijk
hoe ze dat verknoeid hebben. En iedere taalverzorger organiseert een cursus, je
vraagt je af waarin, want er is bijna niets veranderd, alleen die tussen-n komt er
overal in, voor de rest is het de oude spelling.’
Geerts ziet anderzijds een grote onverschilligheid tegenover spelling. In kranten,
boeken en reclame zie je alles door elkaar. Is dat erg? ‘Als ík een spelfout maak,
dan heb ik daar geen last van, maar als mijn buurman, die onderofficier is bij het
leger, een spelfout maakt, krijgt hij 5000 frank per maand minder, want zijn promotie
gaat niet door. Dus dat moet goed geregeld worden. Mocht het ooit tot een echte
spellingherziening komen, dan zullen ze ons rapport weer als basis nemen, daar
ben ik van overtuigd.’
Maar ze hoeven u niet meer te vragen.
‘Nee, ik zou het nu niet meer doen.’
U bent niet bitter?
‘Degenen die mij kennen, weten dat die spelling mij niets kon schelen. Er is een
groot verschil met zaken waar je je echt fundamenteel over opwindt: een ziek kind
of een vrouw die wegloopt. Ik ben geëngageerd: als ik iets doe, dan doe ik dat
grondig. Maar dat engagement is niet mijn ziel en mijn leven, dat is zakelijk. Ik doe
zo'n spellingherziening omdat het nu eenmaal moet gebeuren en ik het leuk vind.
Maar als ze die dan niet willen, ben ik daar niet bitter over.’
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Battus
De meervoudsverboeging
Ik hou ervan mijn studenten voor de gek te houden.
Maar ik hou er niet van als anderen mijn studenten voor de gek houden. Neem
Ans. U kent Ans. Ans bestaat uit twee delen. Ik nam het eerste deel van Ans mee
naar de klas. Ik liet Ans zien en zei: ‘Dit is het eerste deel van de Algemene
Nederlandse Syntaxis. Laten we eens kijken op bladzij 39. Daar lezen we:
vormveranderingen bij werkwoorden noemt men vervoeging of conjugatie. Dit in
tegenstelling tot de vormverandering bij naamwoorden, die men verbuiging of
declinatie noemt. Ach, jullie kennen dat wel uit het Frans. Frans heeft het uit Latijn.
En dus willen wij het ook hebben.
Nu kijken we op pagina 44. Daar lezen we: het werkwoord kan gedefinieerd
worden als een woord dat vervoegd kan worden. Dus de verandering in een
werkwoord heet vervoeging. En als iets vervoegd wordt, dan is het een werkwoord.
Denken jullie nu ook aan een kip en een ei?
Deze cirkelredenering verduistert een veel ergere zaak. Omdat talen als Frans
en Latijn vervoegingen en verbuigingen hebben, daarom moest Nederlands ze ook
hebben. Maar kijk nu eens naar het meervoud. Het zelfstandig naamwoord zet je
in het meervoud door er en achter te zetten: een bom, twee bommen, een moord,
twee moorden. Het werkwoord, daarentegen, zet je in het meervoud door er en
achter te zetten: ik bom, wij bommen, ik moord, jullie moorden. Ans besteedt veel
aandacht aan het meervoud van het zelfstandig naamwoord, dus aan de
meervoudsverbuiging. De meervoudsvervoeging van werkwoorden moeten we maar
aflezen uit de honderden werkwoordrijtjes. Dat die meervouden van substantieven
en van werkwoorden in het Nederlands op dezelfde manier gaan, dat blijft geheim,
omdat men nu eenmaal de geleerde termen declinatie en conjugatie niet wil missen.
Ik zal alle vormveranderingen aan alle woorden voortaan verboeging noemen. Laten
we van een dozijn woorden die zowel zelfstandig naamwoord als werkwoord zijn
eens het enkel- en meervoud bekijken.
De verboegingsuitgang van het meervoud is altijd en. Dat is eenvoudig. Maar wat
gebeurt er met de klinker, bijvoorbeeld met de o? De o van bom en bommen schrijven
we met een enkele o, de oo van moord en moorden schrijven we met een dubbele
oo, en dan hebben we ook nog de langgesproken, kortgeschreven o van oorlõgen
en bõmen, die we zullen schrijven als een o met een vlaggetje (tilde) erop: õ.
Ik vertoon eerst de vier normale gevallen waarin het precies gelijk op gaat tussen
werkwoord en zelfstandig naamwoord.

enkelvoud

zelfst.nmw.
een

twee

werkwoord
ik

wij

bom

o

o

o

o

moord

o

oo

oo

oo

oorlog

o

õ

o

o

boom

oo

õ

oo

õ

Of je de klinker uit het werkwoord handhaaft (in bom en moord), in geschrift
halveert (in boom) of in uitspraak verdubbelt (als in oorlog), dat is een zaak die niets
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te maken heeft met een verschil tussen vervoegen en verbuigen. Nu krijgen we vier
gevallen waar het een beetje raar gaat:

enkelvoud

zelfst.nmw.
een

hol

o

twee

werkwoord
ik

wij

õ

o

o

o

õ

oo

õ

oo

õ

(twee holen, maar wij hollen)
kom

o

o

(twee kommen, maar wij komen)
lõten

o

õ

(een lot, maar ik loot)
kloven

õ

õ

(een klove, maar ik kloof)
En tenslotte vier gevallen waar de rarigheid nog rarer wordt:
enkelvoud
lof

een
o

twee
loftuitingen

ik
oo

wij
õ

kon

o

o

o

konden

(kon is de afko van konrektor)
vlo

o

ooi

ooi

ooi

pool

oo

pools

oo

oo

(spreek uit:
poel)
De waarheid moet er maar uit: al zou het prettig zijn als er woordsoorten bestonden
die allemaal hun eigen type vormveranderingen hadden, het is niet zo. Alle
vervoegingen, verbuigingen, trapvergelijkingen en verkleiningen kunnen op alle
woordsoorten inwerken. Er bestaat een verleden tijd van adjectieven (moe was
vroeger moede) en van substantieven: chocola was vroeger chocolade, gebreken
was vroeger gebroken. Er bestaan verkleinwoordjes van werkwoorden (zitjes,
strijkjes) en van bijvoeglijke naamwoorden (stijfjes, gladjes). Er is een genitief van
werkwoorden (stervens, gaans) en van bijvoeglijke naamwoorden (nieuws, vasts).
Er bestaan van werkwoorden vergrotende trappen (klap - klapper, klep - klepper)
en overtreffende trappen (moet - moest).
In de serie moe - moei - moeë - moeier - moeder - moede - moet - moest zijn
verboegingen te vinden van zelfstandige (moe, moeder, moei, moet) en bijvoeglijke
(moe, moei, moeier, moest, moeë, moeie) naamwoorden, en van werkwoorden
(moet, moest), en dan heb ik de meervoudsverboegingen nog niet genoemd. Ze uit
elkaar scheuren is gekkenwerk.’
Er zijn geen woordsoorten. Misschien denkt u bij de woorden wit, loop en fiets
allereerst aan bijvoeglijk naamwoord, werkwoord en zelfstandig naamwoord. Maar
ze horen alle drie ook bij de andere twee soorten, en voor wijs is kiezen moeilijk.
adjectief
witte muur

werkwoord
ik witte

substantief
de witte
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loopse kat

ik loop

de loop

is fietse

ik fiets

de fiets

wijs mens

ik wijs

de wijs
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Het Bureau in een Coca-Colafabriek
Een nieuwe directeur voor het Meertens Instituut
Marc van Oostendorp
Het Meertens Instituut heeft de naam een stoffige instelling te zijn
waar de taalvariëteit van oude opa's in de Achterhoek wordt
onderzocht. Het veranderen van dat imago is een van de taken die
Hans Bennis, de nieuwe directeur van het instituut, zich heeft gesteld.
Jarenlang was het P.J. Meertens-Instituut gevestigd in een statig pand aan de
Keizersgracht in Amsterdam. Geleerden beluisterden er banden waarop bejaarde
ongeschoolde zangers liedjes uit hun jeugd vertolkten, en dialectologen vermeiden
zich er in de studie van klinkerverkorting in Brabantse dialecten. De volkskundige
J.J. Voskuil was er jarenlang in dienst en verwerkte zijn ervaringen in de zevendelige
romancyclus Het Bureau, waarin hij zijn werk beschrijft als volkomen nutteloos en
alleen op zichzelf betrokken.
Er is ondertussen wel wat veranderd. Het Meertens Instituut is de initialen P.J.
kwijtgeraakt en is bovendien verhuisd van het grachtenpand naar een voormalige
fabriek van Coca-Cola. Met ingang van 1 september heeft het ook een nieuwe
directeur, de taalwetenschapper Hans Bennis. Hij zou graag zien dat de verhuizing
symbolisch wordt voor de nieuwe koers van het instituut. ‘Als het aan mij ligt, gaat
Coca-Cola het instituut zo snel mogelijk sponsoren’, zegt hij.

● Houseparty's
Volgens Bennis moet het instituut af van zijn huidige imago: ‘We zijn niet alleen
geïnteresseerd in de taalvariëteit van ouwe opa's in de Achterhoek,’ zegt hij, ‘maar
ook in de taal van de jeugd en de houseparty's.’ Bennis wil in zijn werk de nadruk
leggen op de rijkdom aan variëteiten die de Nederlandse taal en cultuur kenmerkt.
‘Een taal kan niet leven zonder diversiteit. Je kunt de situatie vergelijken met de
aardappelteelt. Als er maar één soort aardappel gekweekt wordt, sterft de populatie
snel uit door allerlei ziektes. Er zijn veel verschillende soorten nodig om tot een
gezond bintje te komen.’

Hans Bennis, de nieuwe directeur van het Meertens Instituut.

De aandacht voor de rijkdom van de volkstaal en de volkscultuur is volgens Bennis
in ons land onder de maat. ‘Nederlanders hebben het idee dat er van een taal maar
één variant mag bestaan - en dat is dan zogenaamd de goede. Je ziet het aan de
recente veranderingen in het Groene Boekje. Tot een aantal jaar geleden had je
voor veel woorden twee soorten spelling: een toegelaten spelling en een
voorkeurspelling. Prachtig, zou ik zeggen, hoe meer spellingen er toegelaten zijn,
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hoe beter. Alleen jammer dat een van die spellingen tot voorkeurspelling werd
uitverkoren. Maar wat gebeurt er? Tegenwoordig is er voor alle woorden nog maar
één officiële spelling.’

● Dialect keert terug
Veroorzaakt dat streven naar eenvormigheid ook dat dialecten verdwijnen? ‘Ik geloof
er niets van. Je ziet eerder het omgekeerde, want met de Europese eenwording
grijpen mensen terug op hun identiteit. Ze zijn natuurlijk vaak wel tweetalig - ze
spreken hun streektaal én Standaardnederlands. In sommige delen van het openbare
leven zie je het dialect zelfs terugkeren. Onlangs zag ik nog een toneelstuk van de
Trust, een van de bekendste Nederlandse gezelschappen. Maar de hoofdrolspeelster
sprak vol overtuiging plat Drents.’ Toch is het dialect volgens Bennis nog niet in alle
geledingen van de maatschappij voldoende geaccepteerd. ‘Als een Texaan zich in
Amerika kandidaat stelt voor het presidentschap, blijft hij met een Texaanse tongval
spreken. Maar een Zeeuw die minister-president van Nederland wil worden, moet
zich eerst het accent van Wassenaar eigen maken.’
Hans Bennis is als taalkundige zelf altijd vooral geïnteresseerd geweest in kleine
woordjes. Zijn proefschrift behandelde de woorden er en het, en in recenter werk
onderzocht hij het gebruik van dubbele voegwoorden in zinnen zoals ‘Maarten wil
weten of dat we nog komen’ en ‘Ik ben benieuwd wie of er nog in kabouters geloven.’
‘Juist in de omgang met die kleine woordjes zijn er grote verschillen tussen de
variëteiten van het Nederlands’, zegt hij. ‘Een paar jaar geleden heeft men op het
instituut bijvoorbeeld een symposium georganiseerd over vervoegde voegwoorden
- voegwoorden die zich aanpassen aan hun omgeving. In sommige dialecten zeg
je bijvoorbeeld “datte we toffe jongens zijn” in het meervoud, maar “dat ik een toffe
jongen ben” in het enkelvoud. Dat verschijnsel zie je in veel Nederlandse dialecten;
het Standaardnederlands is een van de weinige uitzonderingen. Ik zie het als mijn
taak om wetenschappers te stimuleren onderzoek te doen naar dat soort
onderwerpen.’

● Neonletters
Bennis vindt ook dat het Meertens Instituut zich open moet stellen: ‘Journalisten die
iets willen weten over dialecten of over volkscultuur moeten ons kunnen vinden. En
ze moeten snel worden doorverbonden met iemand die ze deskundig te woord kan
staan.’ Zo moet het Meertens Instituut de dialectologische en volkskundige evenknie
worden van eerbiedwaardige instituten als het Instituut Clingendael en het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie - een onderzoeksinstituut
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in dienst van de samenleving.
Van het vernieuwde Meertens Instituut moet een nieuw elan uitgaan. ‘Het gebeurt
nu soms dat mensen zich schamen voor hun werk, dat ze op verjaardagspartijtjes
hooguit besmuikt toegeven dat ze “op Het Bureau” werken. Dat wil ik veranderen.
Er worden heel interessante projecten uitgevoerd op het instituut.’
En dat alles gaat gesponsord worden door Coca-Cola? ‘Graag, want ook dat soort
dingen horen bij de volkscultuur van de laatste vijftig jaar. Cola drinken is misschien
geen deel van een eeuwenoude folklore, maar wel van de moderne Nederlandse
beschaving. Vroeger stond op het dak van het gebouw waar we nu zitten het logo
van Coca-Cola. Ik hoop dat we op diezelfde plaats op het dak de naam van het
Meertens Instituut kunnen plaatsen. In dezelfde grote neonletters.’

Nieuwe samenstellingen
René Appel
Af en toe heeft de afbreekroutine kennelijk niet correct gewerkt, en dan lees je in
een krant over een ‘dia-gnose’, of over ‘onderzoek-staken’. Wie hier eenmaal gevoelig
voor is, ziet snel ‘andere woorden’ in bestaande samenstellingen. Zo interpreteert
de hoofdpersoon van Onder het plaveisel het moeras van A.F.Th. van der Heijden
het woord portiekneuken als ‘portie kneuken’. Ik lijd aan een vergelijkbare kwaal;
ook ik lees bestaande woorden als nieuwe, onvermoede samenstellingen. Ik doe
dat simpelweg door zulke woorden op een eigen wijze te splitsen. Ik ga niet zo ver
als de hoofdpersoon van Van der Heijden, omdat ik bijvoorbeeld kneuken niet als
woord beschouw. Mijn nieuwe samenstellingen moeten bestaan uit echte woorden
of woordvormen.
Tot nu toe is het misschien nog niet helemaal duidelijk hoe het precies zit met
mijn afwijking, maar enkele simpele illustraties kunnen veel verduidelijken. Zo is in
mijn lexicon van originele samenstellingen gastank een verbinding van ga en stank,
en dus niet van gas en tank, en slager van slag en er. Slager is een voorbeeld van
een niet-samengesteld woord dat toch als samenstelling is te beschouwen; slapen
(sla-pen) is een ander, evenals gazon (ga-zon) en minister (mini-ster, een
samenstelling die voor mij overigens steeds meer realiteitswaarde krijgt). Langere
woorden bieden de mogelijkheid om een uit drie delen bestaande samenstelling te
construeren: nat-uur-lijk, wet-enschap.
In veel gevallen berust het nieuwe van de samenstelling op het ‘verplaatsen’ van
de woordgrens of in feite van de grens van de samenstellende delen, zoals in het
beroemde bommel-ding, waar eigenlijk hom-melding zou moeten worden gelezen.
Een simpel ander voorbeeld is rijst-ijl Hierna volgen nog meer voorbeelden, vaak
van betrekkelijk lange woorden: sterk-oraal, kam-pop-passer, best-uur-staak,
slak-rui-den, mes-takkoord, divan-ei-gingen. Hoe langer de nieuwe samenstellingen,
des te mooier, zoals: kers-tin-kop-en, ad-optiek-inderen, hert-en-tam-en. De langste
uit mijn verzameling bestaat uit vijf delen: prak-tij-kop-lei-ding.
Een nieuwe samenstelling geldt alleen maar als nieuw wanneer de delen niet in
het oorspronkelijke woord voorkomen. Cel-lente-kort is hier dus geen nieuwe
samenstelling, vanwege cel, en ook kort is een twijfelgeval.
Overigens kan mijn kwaal wel licht problematische gevolgen hebben. Zo kan ik
nauwelijks nog teksten lezen zonder te letten op woorden die zich laten omvormen
tot nieuwe samenstellingen. Daar hebben kennelijk meer mensen last van, want in
de rubriek ‘Terzijde’ van Vrij Nederland van 20 juni vorig jaar las ik: ‘Je bent boven
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de vijftig als je cokes-mokkel leest als er cokesmokkel staat.’ Laat ik nu inderdaad
boven de vijftig zijn!

Ander woord voor... zero-tolerance
Taaladviesdienst Genootschap Onze Taal
Enkele jaren geleden introduceerde burgemeester Giuliani van New York de term
zero-tolerance. De criminaliteit in New York liep uit de hand en de burgemeester
stelde voor om voortaan geen enkel misdrijf meer door de vingers te zien. Wie de
wet overtrad, werd meteen tot de orde geroepen (wat overigens niet altijd wilde
zeggen dat diegene meteen ook gerechtelijk vervolgd werd).
Sinds vorig jaar komt de term zerotolerance ook in de Nederlandse media voor,
meestal in de samenstelling zerotolerancebeleid. Deze benaming gaven de kranten
onder meer aan het strenge politieoptreden tijdens onlusten in het Amsterdamse
stadsdeel Overtoomse Veld. Het zero-tolerancebeleid is in beginsel preventief van
aard, en daardoor is het niet hetzelfde als lik-op-stukbeleid. Deze laatste term heeft
meer een juridisch karakter en wordt gebruikt voor een beleid waarbij kleine
vergrijpen onmiddellijk bestraft worden.
In de media is ook een letterlijke Nederlandse vertaling verschenen van
zero-tolerance(beleid): nultolerantie(beleid). Nultolerantie is een welgevormde
samenstelling (vergelijk nulgroei, nuloptie en nultarief), die bovendien hetzelfde
uitdrukt als de Engels-Amerikaanse term. Ondanks dit goede alternatief spreken en
schrijven de meeste media nog steeds van zero-tolerancebeleid. Het is niet duidelijk
waarom nultolerantiebeleid niet snel wordt omarmd. Is het misschien toch niet zo'n
goed alternatief als het op het eerste gezicht lijkt?
Als u vermoedt wat het bezwaar zou kunnen zijn tegen nultolerantiebeleid of als
u suggesties hebt voor een ander goed equivalent van zero-tolerancebeleid, dan
hoort de Taaladviesdienst dat graag van u. Over enkele maanden zullen we de
opvallendste reacties publiceren in Onze Taal. Voor het best bruikbare alternatief
wordt door de Stichting Let Op Uw Taal (LOUT) een boekenbon van f 50,beschikbaar gesteld.
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Spellinggidsen: wat wil de dicteedeelnemer?
Diederik Van Coillie - leraar Latijn en Grieks, Hechtel-Eksel, en
Toon Vandenheede - oud-leraar Nederlands en Duits, Genk
Dicteedeelnemers worden meer dan wie ook gekweld door de
spelling. Het gemiddelde dictee bevat een concentratie aan geniepige
spellingproblemen die je elders niet zult aantreffen. Kun je je daar
met de beschikbare naslagwerken goed op voorbereiden? Twee
doorgewinterde dicteedeelnemers (zij waren eerste respectievelijk
derde bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal en wonnen diverse
andere dicteewedstrijden) zochten het uit. Ook gaan zij na wat er in
dit opzicht verwacht kan worden van de gids waaraan zij momenteel
meewerken: de Spellingwijzer Onze Taal.
Wie aan een dictee wil deelnemen, moet de spellingregels goed onder de knie
hebben. Dat lijkt een open deur, maar velen die voor het eerst meedoen, blijken
zich nauwelijks te hebben voorbereid. Ze vertrouwen op hun taalgevoel of op hun
niet onverdienstelijke dicteeresultaten destijds op school. Dat gold aanvankelijk ook
voor ons - dus ook wij hebben leergeld betaald.
We zijn ons grondig gaan verdiepen in de spellingregels. Die bleken goed te leren
te zijn. De moeilijkheid is alleen dat veel spellingproblemen niet in regels gevat
kunnen worden, en dat er regels zijn met tal van uitzonderingen. We besloten daarom
net als veel andere dicteehobbyisten een alfabetische lijst te maken met alle woorden
die een of ander spellingprobleem opleveren.

● Doffe ellende
De vraag is natuurlijk waarop je zo'n lijst met probleemgevallen moet baseren. Het
meest voor de hand ligt het Groene Boekje, al was het maar omdat deze officiële
woordenlijst bij dictees altijd als norm geldt.
Op het oude Groene Boekje viel nogal wat aan te merken, en daarom waren onze
verwachtingen hooggespannen toen er in 1995 een nieuwe spellingregeling kwam,
en een nieuw Groen Boekje. We zouden onder meer eindelijk verlost zijn van de
dubbelspellingen, die voor dicteedeelnemers een bron van verwarring en ergernis
waren. Maar al snel bleek dat het verdwijnen van de dubbelspelling zo ongeveer
het enige voordeel van de nieuwe spelling was.
Met de nieuwe regels valt nog wel te leven, maar de woordenlijst was een doffe
ellende. De lijst staat bol van de tegenstrijdigheden en van de fouten tegen de in
de Leidraad geformuleerde regels. Het ergste is misschien nog wel dat je niet altijd
kunt weten of je te maken hebt met een zetfout, een bewuste afwijking van een of
andere regel of gewoonweg met een domme fout. Intussen zijn er officieel 31 fouten
rechtgezet, maar ook nadien zijn er (in de zesde tot en met de tiende druk) steeds
weer verbeteringen aangebracht zonder dat je daar als gebruiker iets over verneemt.

● Tijdrovend
Het nieuwe Groene Boekje is door al die fouten en oneffenheden niet erg
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•
Er is heel consciëntieus naar gestreefd om álle woorden met een
spellingprobleem op te nemen, dus ook die welke in het Groene
Hoekje ontbreken.
•
geschikt als uitgangspunt voor het maken van een lijst met problematische
dicteewoorden. Maar ook als het Groene Boekje gevrijwaard was gebleven van die
uitglijers, zouden dicteedeelnemers er niet heel veel aan hebben. Talloze geniepige
woorden waarmee opstellers van dictees graag komen aandragen, staan er immers
niet in, simpelweg omdat ze niet vaak genoeg voorkomen. Bovendien zou ook een
zorgvuldig samengestelde Woordenlijst heel veel ‘gemakkelijke’ woorden bevatten,
en dat is een nadeel voor dicteeliefhebbers. Het elimineren van al die probleemloze
woorden is namelijk een enorm tijdrovend karwei, dat nog extra lastig is doordat al
die simpele woorden de aandacht afleiden van de ‘moeilijke’. En het levert niet
zoveel op. Om een indruk te geven: wij hebben de eerste 1500 woorden van het
Groene Boekje bekeken, en na veel vijven en zessen noteerden we nog geen tien
echt lastige gevallen, waaronder abactis, abbreviatie, abces en acacia.

● Quillaja
Van het Groene Boekje moeten dicteedeelnemers het dus niet hebben. Maar
waarvan dan wel? Momenteel werken wij mee aan de Spellingwijzer Onze Taal,
een gids waarvan de opzet veel weg heeft van de lijst met moeilijke woorden die
ons - en veel andere dicteedeelnemers - uiteindelijk voor ogen staat. De nieuwe
gids, die dit najaar verschijnt, bevat namelijk alleen díé woorden die op een of andere
manier een spellingprobleem
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hebben. De inmiddels befaamd geworden zeventig samenstellingen met moslimuit het Groene Boekje zult u er dus niet in aantreffen; één zo'n samenstelling is
genoeg. Die ‘verdichting’ zal leiden tot zo'n 35.000 trefwoorden; ter vergelijking: het
Groene Boekje geeft er 110.000. Maar tegelijk biedt de Spellingwijzer Onze Taal
ook meer dan het Groene Boekje: er is heel consciëntieus naar gestreefd om álle
woorden met een spellingprobleem op te nemen, dus ook die welke in het Groene
Boekje ontbreken omdat ze niet frequent genoeg zijn. Dat is handig voor wie wil
weten wat de spelling is van bijvoorbeeld bactericide, cachexie, chihuahua, erinyen,
fylliet, ossobuco, quillaja of zoab, woorden die niet in het Groene Boekje te vinden
zijn.
Voor alle duidelijkheid: de Spellingwijzer Onze Taal biedt geen nieuwe spelling;
er wordt uitgegaan van de regels die twee jaar geleden van kracht werden. Wélke
regel precies is gevolgd in de verschillende gevallen, is heel makkelijk na te gaan.
Achter ieder woord wordt verwezen naar een of meer van de 124 regels vóór in het
boek, waarin de spelling overzichtelijk wordt uiteengezet. Achter stradivarius
bijvoorbeeld staat een getal dat de lezer leidt naar de spellingregel waarin van alles
staat over ‘persoonsnamen die als soortnaam worden gebruikt’. Dat maakt het boek
bijzonder: redactioneel verstoppertje spelen kon niet, want er moest over élk woord
nagedacht worden - in alle gevallen moest er duidelijkheid komen.
Is de Spellingwijzer Onze Taal hiermee de gedroomde ideale lijst voor
dicteedeelnemers? Nee, natuurlijk niet. De gids is nadrukkelijk bedoeld voor álle
taalgebruikers, en daarom staan er ook woorden in die voor de gemiddelde
dicteeliefhebber gesneden koek zullen zijn. Maar als basis voor een lijst met moeilijke
dicteewoorden is de spellingwijzer heel geschikt: woorden die geen probleem
opleveren zijn achterwege gelaten, en allerlei overbodigheden uit het Groene Boekje
werden geëlimineerd (zoals die 69 moslim-woorden). En wat belangrijker is: ze
werden vervangen door woorden met een écht spellingprobleem.

Spellingproblemen
Met welke problemen wordt een dicteedeelnemer zoal geconfronteerd?
In de Spellingwijzer Onze Taal wordt in 124 spellingregels onder meer
het volgende behandeld: de verschillen tussen letters en klanken,
afleidingen, samenstellingen en woordgroepen, eigennamen en
soortnamen; de grondregels van de Nederlandse spelling: de beginselen
van de standaarduitspraak (liniaal, peloton), van de etymologie (althans,
nochtans, in 't gevlij komen, wauw, apotheek) en de vormovereenkomst
(stationsstraat, leidraad); de schrijfwijze van Nederlandse en Vlaamse
aardrijkskundige namen (Hoogeveen, Eeklo); de spelling van de ee-klank
(Balinese, Guineese) en de lange ie (karmelietes, perspectivisch); het al
dan niet verdubbelen van de medeklinker (maffia, muezzin, impresario,
acuut, carrousel), de k- en de s-klank (accu, cheque, reçu, ecstasy),
Franse uitspraaktekens (dédain, crème, enquête); het gebruik van het
trema of deelteken (reëel, financiële, georiënteerd), de apostrof of het
weglatingsteken (salto-mortale's, baby'tje, A4'tje); hoofdletters (een
Rubens, rembrandtesk, het Indo-europees, de Hervorming, een Z-ijzer);
het aaneenschrijven van woorden (minimuminkomen, Heilig Hartinstituut,
parttime, fair play, heteluchtkachel, pianospelen, ertussenuit knijpen,
drievierde, autoalarm); het liggend steepje (pull-over, gala-uniform,
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oud-leerling, prins-bisschop, nek-aan-nekrace, on-lineverbinding); de
tussenklank [e] (stateloos, krokodillentranen, sirenenzang, ereprijs,
lindelaan, klassespeler, huilebalk, zonnecrème, reuzegroot,
paardekastanje); de tussen-s (stadsschouwburg); afkortingen (fr., pc,
CAO); de vervoeging van de werkwoorden (ik race, hij racet, racete,
geracet), de gebiedende wijs (wend u tot de secretaris); oude
naamvalsvormen (in u aller belang); verkleinwoorden (souveniertje,
biscuitje, rendez-voustje); trappen van vergelijking (chic, chiquer, chicst,
frist, meest logisch); stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden (pluchen
kussens, een aluminium pan); en duidelijke regels voor het afbreken van
woorden (voort-aan, winterkonin-kje, na-ief, inte-ressant, machien-tje,
biscuit-tje).
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Jan Stroop - afdeling Neerlandistiek, Universiteit van Amsterdam
Het Poldernederlands ís al model!
De uniforme Nederlandse standaardtaal is verdwenen, beweerde
taalkundige Jan Stroop in 1992 in Onze Taal. Volgens hem zou er
een aantal gelijkwaardige variëteiten voor in de plaats komen. Begin
dit jaar schreef hij een spraakmakend artikel over een nieuwe
variëteit: het door ambitieuze jonge vrouwen gesproken
‘Poldernederlands’. Zou dit Poldernederlands misschien door
anderen worden overgenomen?, vroeg hij zich af. Inmiddels is zijn
vraag een weet geworden.
In 1992 betoogde ik in Onze Taal (september) dat het ideaal van een uniforme
Nederlandse standaardtaal zo goed als verdwenen is. Dat artikel heette dan ook
‘Weg standaardtaal’. Door de opmerkelijk tolerante houding tegenover allerlei
variëteiten van het Nederlands maakt het ABN geen schijn van kans meer, was mijn
stelling. Het onderwijs laat het volledig afweten, door desinteresse misschien, door
onvermogen of onmacht. Radio en tv stellen zo te horen nauwelijks eisen aan hun
sprekers. Alles kan. Een van de weinige instanties die er nog een taalnorm op
nahouden, is de KLM, maar toen bekend werd dat die een mevrouw vanwege haar
spraak niet als stewardess accepteerde, brak er een storm los. Een veelzeggend
teken.
In onze (soms!) overtolerante samenleving, dacht ik, zullen al die uiteenlopende
variëteiten op den duur gelijkwaardig worden. Er is immers geen reden of aanleiding
om de spraak van iemand anders over te nemen of te imiteren, want iedere
Nederlander mag spreken zoals hij gebekt is. Deze verwachting blijkt een vergissing.
Want er is wel degelijk een bepaalde variëteit van het Nederlands die lijkt te worden
nagevolgd.

● Twaaifelen
Degenen die dit Nederlands nu vooral spreken, zijn jonge vrouwen (tot ongeveer
40 jaar) die carrière maken of ambities hebben op het terrein van de politiek,
wetenschap en kunst. De eerste die het verschijnsel signaleerde, was dr. Siemon
Reker, die in zijn radioprogramma AHA (Radio Noord) van 3 september 1993 juist
deze groep vrouwen aanwees als de trendsetters voor het Nederlands van de
toekomst. Reker noemde ook het opvallendste kenmerk, namelijk de aai-uitspraak
voor de standaardtalige ei, dus: [maai, blaaiven, twaaifelen, universitaait, vaaif,
*
klaain] in plaats van [mij, blijven, twijfelen, universiteit, vijf, klein] .
Intussen is duidelijk geworden dat deze [aai] niet het enige kenmerk is, maar dat
er nog enkele meer zijn, die allemaal het gevolg zijn van dezelfde uitspraaktendens,
namelijk de verlaging van lange klinkers en tweeklanken. Dat woord verlaging moet
hier letterlijk genomen worden: bij de uitspraak [aai] is de positie van onderkaak en
tong lager dan bij die van [ei]. Welnu, wie ook bij [ou] zijn onderkaak niet ver genoeg
(volgens de regels van het ABN) omhoog brengt, produceert een [aau]: dus [vraauw]
in plaats van [vrouw]. Soortgelijke veranderingen ondergaan de klinkers in boot,
beet, leuk, uit, enzovoort. Ik heb geprobeerd dat hele samenhangende complex van
verschuivingen in de hier geplaatste klinkerdriehoek in beeld te brengen.
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Klinkerdriehoek van het Poldernederlands

Schematische klinkerdriehoek van de uitspraak van de klinkers, gebaseerd
op de articulatieposities in de mondholte. Bij aa is de mond het verst
geopend, bij ie en oe het meest gesloten. Links is vóór in de mond, rechts
achter. De gebruikte woorden in de driehoek zijn alleen een voorbeeld,
het gaat telkens louter om de klinker.
Cursief = klinkers van het ABN die veranderen; vet = hun representanten
in het Poldernederlands; de pijlen geven de verandering van de positie
aan; het betreft dus steeds een verlaging.
De pijlen in de klinkerdriehoek geven aan dat de plaats in de mondholte waar een
bepaalde klinker gevormd wordt, naar beneden opschuift. De cursieve woorden
geven de plaats van de klinker aan in het ABN, de vetgedrukte woorden zijn die van
het Poldernederlands.

● Tegengehouden
Op zichzelf is het niet vreemd dat al deze klinkers aan het veranderen zijn. Het
vreemde is juist dat het nu pas in het Algemeen Nederlands gebeurt, aan het einde
van de eeuw. De verlaging van tweeklanken als [ei] (waardoor die [aai] wordt) komt
in het Nederlandsetaalgebied namelijk al vóór 1600 voor, in het bijzonder in
Hollandse, vooral Zuid-Hollandse dialecten. Ongeveer in dezelfde tijd komt het
verschijnsel voor in het Duits en het Engels, zowel in de algemene omgangstaal als
in de dialecten. Het verschil tussen de ontwikkeling in Duitsland en Engeland
enerzijds en die in Nederland ander-
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zijds is dat bij ons de verlaging in het Algemeen Nederlands (het latere ABN) werd
geblokkeerd of, beter nog, bewust werd tegengehouden door gezaghebbende
taalkundigen als Spiegel. Hij en zijn collega-grammatici vonden die [aai] te plat en
te lelijk, en aangezien alle taalkundigen in die tijd en lang daarna als vanzelf
gezaghebbend waren en door meesters en onderwijzers blindelings werden
gehoorzaamd, werd die [aai] bestreden en uitgebannen, totdat er een andere wind
ging waaien, de wind die ook de bloemengeur meebracht van de jaren zestig van
onze eeuw.
Die jaren zestig werden gekenmerkt door een maatschappelijk klimaat waarin
regels - omdat het regels waren - niet langer gevolgd werden. Denk maar aan allerlei
‘wilde’ spellingen die toen heel populair waren. Wat het spreken betreft, zweeg de
corrigerende stem van de onderwijzer of de leraar. Iedereen sprak zoals hij het thuis
geleerd had. Maar vooral verdween ook de rem op allerlei natuurlijke
spreekneigingen. Nu kreeg de verlagingstendens die drie eeuwen lang in het ABN
was tegengehouden zijn kans en veranderde onze [ei] in [aai].

● Breuk met traditie
Twee vragen moeten nu beantwoord worden: Waarom spreken juist jonge vrouwen
dit Nederlands en waarom heb ik het Poldernederlands genoemd?
Uit sociolinguïstisch onderzoek van de laatste decennia is gebleken dat de
taalvariëteit die vrouwen spreken in de regel dichter bij de standaardtaal staat dan
die van mannen. Dat komt, wordt dan gezegd, doordat mannen niet zo nodig hoeven;
die hebben hun baan, hun auto en hun salaris om status aan te ontlenen. Voor
vrouwen was taal meestal het belangrijkste of enige middel daartoe. Of dat zo is,
wordt tegenwoordig weleens betwijfeld, maar opvallend is toch wel dat in de
beginperiode van het ABN, zo gedurende de zeventiende eeuw, vrouwen zich juist
op het punt van de [ei]-uitspraak onderscheidden van de mannen. Dat weten we
door de mededeling van W.A. Winschooten in zijn Letterkonst (1683). In de strijd
om de uitspraak [ei] of [aai] voor de representant van de Westgermaanse [ai], die
we hebben in woorden met een korte ei (klein, kei, wei), koos hij voor [aai]. De
[ei]-uitspraak was in zijn ogen minder goed of zelfs minderwaardig aan de
[aai]-uitspraak; vrouwen dachten daar toen blijkbaar anders over; Winschooten:

El werd bemind van veele, en gebruikt voor de Al, om dat het soo
volmondig niet en behoefd voortgebragt te werden: en daarom hoord men
en siet men deese tweeklank veel gebruiken van Vrouwen en andere,
die een flaauwe spraak beminnen: en dit is de reeden waarom sy liever
Keiser als Kaiser, Kei als Kai, gelijk in Keisteen gebruiken.
Hier staat dus dat vrouwen en anderen die van een ‘slappe’ uitspraak houden, de
voorkeur geven aan de [ei] boven de [aai]. En die [ei] werd uiteindelijk de klinker
van het ABN. Verrassend is het dat dezelfde [aai] waar de vrouwelijke tijdgenoten
van Winschooten niet aan wilden, tegenwoordig nu juist het opvallendste kenmerk
van het Nederlands van jonge vrouwen is. Voor het eerst in de geschiedenis
onderscheiden vrouwen zich dus van mannen door het spreken van een taalvariëteit
die zich verwijdert van het ABN.
De spreeksters van het Poldernederlands zijn niet te horen in het
NOS-radionieuws, maar wel in de actualiteitenrubriek Radio-1-Journaal die daarna
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komt, en verder in verschillende actualiteitenprogramma's die op Radio 1 en 5 te
horen zijn. Voorbeelden: Suzanne Bosman van het Radio-1-Journaal, Tjitske
Spekman, radiocorrespondente in Moskou, de schrijfster Manon Uphoff,
jazztrompettiste Saskia Laroo, Marijke Vos, Tweede-Kamerlid voor GroenLinks, en
velen meer, onder wie ook Paul de Leeuw. Ik voorzie dal vanaf het nieuwe radioen tv-seizoen, dat is dus ongeveer wanneer dit nummer van Onze Taal verschijnt,
vrijwel alle jonge vrouwelijke presentatoren Poldernederlands spreken.

● Poldermodel

Marijke Vos, Tweede-Kamerlid GroenLinks: een van de vele spreeksters van het
Poldernederlands.
Foto: Bob Bronshoff

Dat vrouwen vooroplopen in het spreken van Poldernederlands heeft, denk ik, te
maken met recente maatschappelijke ontwikkelingen, die weer het gevolg zijn van
economische factoren, groeiende welvaart voor velen en mogelijkheden tot
ontplooiing voor iedereen. De groep die daar het meest van profiteert en ook wil
profiteren is de groep die vanuit een achterstandspositie komt: jonge vrouwen. Dat
ook het bedrijfsleven dat aanvoelt, is te zien aan de advertenties waarin vrouwen
zich bezighouden met zaken die vroeger buiten hun belangstelling vielen en die
aan mannen waren voorbehouden: auto's, mobiele telefoon, hoge functies in de
IT-branche of het geldwezen. Vrouwen zijn bezig met een inhaalslag en dat
manifesteert zich ook in hun taal: wat eerst niet mocht, krijgt nu alle ruimte, want
vrouwen laten zich niet meer gezeggen.
De voornaamste reden waarom ik dit Nederlands Poldernederlands noem, is dat
ik het zie als een bijproduct van het veelbejubelde poldermodel. Ik denk dan vooral
aan het gunstige economische klimaat dat daar het gevolg van is, maar ook aan de
mentaliteitsverandering die daar weer bij hoort. Er ligt een sterke nadruk op het
materiële (‘ieder voor zichzelf’) en dat schept weer een sterk individualisme (‘ik maak
zelf wel uit wat ik doe of goed vind’). De tweede reden is dat de verschijnselen van
het Poldernederlands nogal overeenkomen met die in de dialecten van onder meer
de Zuid-Hollandse polders, maar ook van de IJsselmeerpolders, wat overigens niet
wil zeggen dat er een direct verband is. En ten slotte: ik vind het ook geen ramp dat
het woord Poldernederlands een negatieve bijbetekenis heeft.
Er is wel gezegd dat het Poldernederlands eigenlijk niets anders is dan

Onze Taal. Jaargang 67

228
een ontwikkelingsstadium van het Standaardnederlands. Ik geloof dat niet. In de
eerste plaats is de afstand tussen de standaard-[ei] en de Poldernederlandse [aai]
zo groot dat een normale evolutie onwaarschijnlijk is. Uit recent onderzoek blijkt
immers dat de [ei] bij standaardtaalsprekende radioreporters gedurende de afgelopen
zestig jaar alleen maar minimaal verschoven is (zie de dissertatie van Hans Van de
Velde uit 1996), terwijl er tussen [ei] en [aai] een fonetische kloof gaapt.

● Medestanders
Dan de spreeksters. In alle mogelijke situaties op radio en tv, in de Tweede Kamer,
enzovoort, waarin mannen en vrouwen als gelijken optreden, is vaak een opvallend
verschil in taalgebruik tussen beiden te constateren. Misschien wel het opmerkelijkst
in dit verband is dat zelfs in een gezinssituatie jonge vrouwen totaal anders praten
dan hun ouders en hun broers. Er is met andere woorden een zodanige breuk tussen
vrouwentaal en taal van anderen dat het uitgesloten is dat de eerste uit de tweede
geëvolueerd is.
Mijn eerste publicatie over het Poldernederlands kreeg nogal wat bijval. De
schrijvers van de meeste reacties meenden in mij een medestander te ontdekken,
iemand die net als zij opkwam voor de kwaliteit van het Nederlands - en niet helemaal
ten onrechte trouwens. Er zijn, is mijn conclusie, toch nog veel Nederlanders wie
onze taal ter harte gaat. Zelfs sommige spreeksters van het Poldernederlands
interpreteerden mijn objectieve opmerkingen als naar hun mening terechte kritiek
en begonnen hun spraak een beetje te beteren. Ineens bleek ook dat veel
Nederlanders nog verdraaid goed weten wat ABN is.
Of dat het tij ([taai]) zal keren, waag ik te betwijfelen, want daarvoor is veel meer
nodig. Vergeet niet dat de [ei] een cultuurproduct is dat door het onderwijs
eeuwenlang in stand gehouden is. Nu in datzelfde onderwijs niet meer aan
spraakcultuur wordt gedaan, zal de natuurlijke [aai], samen met de andere
Poldernederlandse klinkers, onhoudbaar doorzetten.

● Ambities
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Waarschijnlijk is het al te laat. Die conclusie zou je kunnen trekken als je een
hooggeleerde spreekster (40) hoort die bijzonder interessante en
behartigenswaardige dingen zegt, in onvervalst Poldernederlands. Haar ouders
komen uit West-Brabant en zelf is ze geboren en tot haar achttiende ook getogen
in Schaesberg, Zuid-Limburg. In geen van deze gebieden komen dialecten voor
met de befaamde [aai]. Spreekster moet die hebben overgenomen van
medestudenten of -scholieren.
Op 27 april jl. hoorde ik in het programma ‘Formule 1’ op Radio 1 enkele meisjes
praten in Poldernederlands van het zuiverste water. Het ging over hun ambities in
het bedrijfsleven, die gigantisch waren, en hun naar eigen zeggen bijzondere
kwaliteiten om straks belangrijke functies in de politiek te bekleden. Precies het type
vrouw dat het Poldernederlands hanteert: zelfbewust, ambitieus en ook succesvol.
Het verbazingwekkende was dat het Marokkaanse meisjes waren, uit Steenwijk en
Zwolle; ze zijn lid van het Promotieteam Allochtone Jongeren. Ze gaan in Zwolle op
school en hebben nooit in de Randstad gewoond. Hun ouders zijn in Marokko
geboren en spreken van huis uit Arabisch. Met andere woorden, deze meisjes
hebben dat Nederlands geleerd van hun Nederlandse klasgenoten, die het
waarschijnlijk zelf hebben ontwikkeld of overgenomen. Voor de meisjes van het
Promotieteam Allochtone Jongeren is het Poldernederlands het Nederlands dat je
moet spreken als je wat wilt bereiken.
Op een totaal nieuwe situatie wijzen ook de opmerkingen van radioen
tv-medewerkers die ik aantrof in het blad De Stem (een uitgave van het ‘multi-voice
internationaal stemmenburo’, jaargang 1998, no. 2), en die de strekking hadden dat
een presentator of verslaggever zijn taal moet aanpassen aan die van de doelgroep,
zeker als die uit jongeren bestaat. Dat is wel even wat anders dan de oude opvatting
dat radio of tv op taalgebied een voorbeeldfunctie vervult. Dat was vroeger misschien
wel het geval, maar nu blijkbaar niet meer, en dat markeert ook weer een nieuwe
fase in de geschiedenis van het Nederlands.

● Model
De titel van mijn eerste artikel over het Poldernederlands luidde: ‘Wordt het
Poldernederlands model?’ Ik bedoelde daarmee dat deze variëteit van het
Nederlands wellicht in de toekomst overgenomen zou worden door andere groepen
sprekers dan de groep waarin het ontstaan is. Omdat dat inderdaad al het geval is
(beluister bijvoorbeeld ook de zangers van het serieuze Nederlandse lied), staat er
boven dit artikel: ‘Het Poldernederlands ís al model!’. Misschien was nog beter
geweest: ‘Poldernederlands verdringt het ABN’, zoals Het Parool (28 maart 1998)
kopte. Een terechte formulering, want het Poldernederlands is niet een volgende
fase van het Standaardnederlands of ABN, maar een op zichzelf staande variëteit.
En natuurlijk kunnen we het Poldernederlands wel standaardtaal gaan noemen,
maar dat is dan toch hetzelfde als boter zeggen tegen margarine.

Eindnoten:
* De rechte haken duiden niet op fonetische spelling, maar geven aan dat het om uitspraak gaat.
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(Vergeten woorden...)
Hans Heestermans
Tuimel
Een merkwaardig woord, tuimel. Niet wat de vorm betreft. Nee, het is een gewone
afleiding van het werkwoord tuimelen. Maar wel wat betreft de betekenissen. Die
komen óf alleen in bepaalde dialecten of groepstalen voor, óf ze zijn verouderd. In
delen van Limburg en Vlaanderen kent men tuimel waar we in het
Standaardnederlands tuimeling gebruiken. ‘Heer maakde 'nen toemel en dao laog
heer’, staat in het Woordenboek of diksjenaer van 't Mestreechs van H.J.E. Endepols
te lezen. Voor niet-Limburgers: ‘Hij maakt een tuimeling en daar lag hij’. In Maastricht
wordt aan tuimel nog een tweede betekenis toegekend, namelijk ‘drukte’, ‘druk
gedoe’: ‘d'n toemel van de vastelaovend waor veurbijjgeroesj’. Het Bargoens, de
taal van de jongens van de vlakte, zoals dat vroeger zo aardig werd omschreven,
gebruikt tuimel als aanduiding voor het ‘tuimelraam boven een winkeldeur’. De
Boeventaal. Zakwoordenboekje van het Bargoensch (1906) geeft als
voorbeeldzinnetje: ‘Ik ga de tuimel openmaken en haal de schoren (goederen) eruit.’
Een geheel andere betekenis had tuimel in de 19de eeuw. ‘Met wat tuimel bedwelmt
ge onze zinnen!’, dicht H. Schaepman in zijn lange dichtwerk ‘De Eeuw en haar
Koning’ uit 1867. En Vrouwe D.P. Bohn-Beets schreef lyrisch: ‘In den tuimel der
parijsche vermakelijkheden had la belle hollandaise hare zorgen opzij gezet’ (Onze
Buurt, 1861). Tuimel is in deze gevallen dus zoveel als ‘roes, vervoering,
bedwelming’. Het wonderlijke is dat het uitsluitend in de 19de eeuw voorkomt, met
één uitzondering. Theun de Vries gebruikt het woord in zijn boekenweekgeschenk
Het zwaard, de zee en het valse hart uit 1966. Honderd jaar nadat Schaepman de
hierboven gegeven regel uit zijn dichtader had doen ontspruiten. Kan een woord
honderd jaar een sluimerend leven leiden en dan weer springlevend uit zijn slaap
ontwaken? Dat gebeurt niet vaak. Maar in dit geval speelde er iets anders. Theun
de Vries leest veel in oude woordenboeken. Komt hij daarin een verouderd woord
tegen dat hem bevalt, omdat het beeldend is of omdat hij denkt het ooit voor zijn
eigen historische romans nodig te hebben, dan noteert hij het op een fiche. En jaren
later gebruikt hij het daadwerkelijk. Dat verklaart de opstanding van tuimel uit een
honderdjarige slaap.
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W. Spooren en M. Gravestein - KU Brabant, Tilburg
Jargon in reclameteksten: valt dat te verkopen?
Reclameteksten zijn vaak moeilijker dan nodig lijkt. ‘Deze originele
productenserie combineert de peelende werking van fruitzuren met
de verzorgende werking van ceramiden.’ Reclamemakers schrijven
zo moeilijk omdat ze denken dat consumenten dat deskundiger en
overtuigender vinden. Maar vinden die dat ook echt?
Ergert u zich ook zo aan al dat jargon dat je vooral in reclame voor cosmetica en
verwante producten tegenkomt? Hier is een voorbeeld van zo'n stukje tekst (licht
gewijzigd omwille van de anonimiteit):

Deze originele productenserie combineert de peelende werking van
fruitzuren met de verzorgende werking van ceramiden, waardoor vooral
de veeleisende en rijpere huid naar de nieuwste cosmetische inzichten
effectief wordt verzorgd. Daartoe zijn fruitzuren ingekapseld in
mini-capsules (nanosferen) die de AHA's op gedoseerde wijze loslaten
op de huid.
Nu hadden de schrijvers hetzelfde ook makkelijker kunnen formuleren, bijvoorbeeld
zo:

Deze originele productenserie zorgt ervoor dat de dode huidcellen
afgestoten worden en verzorgt tegelijkertijd de huid. Hierdoor wordt vooral
de veeleisende en rijpere huid op een effectieve manier volgens de
nieuwste cosmetische inzichten verzorgd. Air de Jeunesse is hiervoor op
een dusdanige manier samengesteld dat de werkstoffen in de juiste
dosering worden losgelaten op de huid.
Hier staat hetzelfde, zo weten we van een deskundige. Waarom zouden
reclamemakers een tekst moeilijker maken dan nodig is? Kennelijk verwachten ze
dat het gebruik van dergelijke moeilijke termen overtuigend werkt, omdat ze de tekst
een air van deskundigheid geven; die overtuigingskracht moet er dan toe leiden dat
consumenten het product willen aanschaffen.

● Uit deskundige bron
In de vakliteratuur kun je ondersteuning vinden voor het idee dat het moeilijker
maken van een boodschap een positieve invloed heeft op de overtuigingskracht
ervan. Ratneshwar en Chaiken gaven proefpersonen productinformatie te lezen.
Daarin kwam een in het ene geval makkelijk en in het andere geval moeilijk te
begrijpen afbeelding van een product voor (zoals een nieuw soort vulpotlood) en
twee verschillende beschrijvingen van dat product. In de ene viel te lezen dat het
product was uitgevonden door een hoogleraar van Stanford die tal van patenten
bezat, in het andere dat het hier ging om een uitvinder die nog geen enkel patent
had en er nog nooit in geslaagd was een uitgever te vinden voor een boek dat hij
geschreven had over het ontwerpen van producten. Ratneshwar en Chaiken
ontdekten dat als de afbeelding moeilijk te begrijpen was, de oordelen over de
deskundigheid van de bron en over het product beïnvloed werden door de bron. Als
de aanprijzing afkomstig was van een bron die deskundig werd gevonden, dan was
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de mening over het product positiever. Bij een gemakkelijke versie van de afbeelding
speelde de deskundigheid van de bron geen rol.

● Pin-up

‘Als iedereen het zegt, zal het wel waar zijn’: een niet-inhoudelijke prikkel in een plaattitel
van Elvis Presley.

Hoe valt dit effect te verklaren? Petty en Cacioppo hebben in de jaren tachtig een
theorie ontwikkeld die enig licht werpt op deze vraag: het Elaboration Likelihood
Model. Dit model voorspelt de waarschijnlijkheid (likelihood) dat iemand een
reclameboodschap grondig (elaborate) verwerkt. Als je gemotiveerd bent en
voldoende begripsvermogen hebt, zul je je houding ten aanzien van het
geadverteerde product baseren op de inhoud van de reclameboodschap. Als
daarentegen motivatie en begripsvermogen ontbreken, zul je je houding ten aanzien
van het geadverteerde product baseren op zogenoemde ‘perifere cues’. Dit zijn
prikkels die inhoudelijk niets met de boodschap te maken hebben, maar eenvoudige
vuistregels in werking zetten, zoals ‘als iedereen het zegt, zal het wel waar zijn’. Het
is die beslisprocedure waarmee rekening moet zijn gehouden bij het verzinnen van
bijvoorbeeld de lp-titel 50,000,000 Elvis fans can't be wrong. Het klassieke voorbeeld
van een niet-inhoudelijke prikkel is de pin-up op de motorkap van de geadverteerde
auto.
De deskundigheid van de bron in het experiment van Ratneshwar en Chaiken is
ook zo'n niet-inhoudelijke prikkel. Als je de tekst maar oppervlakkig bekeken hebt,
dan maak je gebruik van de vuistregel ‘als een ex-
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pert het zegt, zal het wel waar zijn’. De proefpersonen die de moeilijke afbeelding
van het product te zien kregen, werd het moeilijk gemaakt om de boodschap grondig
te verwerken. Daarom vielen ze terug op de ‘expertregel’ voor het vormen van hun
opinie (en daarom vonden ze de boodschap van de Stanford-professor overtuigender
dan de boodschap van de beginnende uitvinder). De proefpersonen die de makkelijke
versie te zien kregen, konden de boodschap wél grondig verwerken en daarom
maakten ze geen gebruik van deze vuistregel.

● Negatief effect
Wat zegt dit alles over de neiging van reclamemakers die moeilijke woorden
verkiezen boven gemakkelijke? Mensen besteden volgens ons doorgaans niet veel
aandacht aan reclameteksten, zeker niet als het over cosmetica gaat. Daarom zullen
ze hun oordelen baseren op niet-inhoudelijke prikkels, zoals wetenschappelijk
woordgebruik. Dus zullen ze moeilijkere versies overtuigender vinden dan makkelijker
versies.
Maar vormen moeilijke woorden inderdaad zo'n niet-inhoudelijke prikkel? Om
daarachter te komen, hebben we een aantal verpakkingsteksten van
huidverzorgingsproducten onderzocht. Van die teksten hebben we een makkelijke
en een moeilijke versie gemaakt (zie de voorbeelden helemaal in het begin). Met
behulp van een deskundige hebben we vastgesteld dat die teksten weliswaar
verschillen in moeilijkheidsgraad, maar toch min of meer hetzelfde betekenen. Verder
hebben we die teksten op twee manieren laten lezen: kortstondig en langdurig.
Zo probeerden we invloed uit te oefenen op de mogelijkheid om de tekst grondig
te verwerken. Als een tekst moeilijk is, wordt het lastiger om hem te lezen en zul je
dus eerder geneigd zijn je oordeel niet te baseren op de inhoud, maar op ‘perifere
cues’. En als je maar een korte leestijd krijgt, wordt het ook lastiger om de tekst
grondig te lezen en zul je dus ook je oordeel baseren op niet-inhoudelijke prikkels.
We vroegen aan tachtig personen uit de doelgroep van dit soort teksten (vrouwen
van allerlei leeftijdsgroepen en met heel verschillende achtergronden) om de teksten
te lezen. En na lezing moesten ze vertellen hoe deskundig ze de bron vonden (het
instituut dat de producten maakt), wat hun attitude was ten aanzien van het product
(‘ik vind X een goed product’) en of ze van plan waren het product te kopen.
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Illustratie: Reid, Geleijnse en Van Tol

We constateerden dat er vooral bij de moeilijke versies van de teksten
verschillende oordelen waren, afhankelijk van de leestijd. Als proefpersonen de
tekst maar kort konden bekijken, bleek de moeilijkheidsgraad geen rol te spelen.
Maar als ze veel tijd hadden voor de tekst, werden de oordelen over de moeilijke
versies negatief; dit gold met name voor de oordelen over de deskundigheid van
de bron en de mening over het product.

● Boemerang
Wat we ontdekten is dus het tegendeel van wat reclamemakers en tekstschrijvers
lijken te verwachten. Aan de ene kant vinden we in min of meer normale
omstandigheden (korte leestijd) geen positieve effecten van het gebruik van jargon.
Aan de andere kant vinden we bij een langere leestijd juist een negatief effect van
het gebruik van dat jargon. Hoe valt dat te verklaren? Volgens ons kan dat heel
goed in termen van het Elaboration Likelihood Model. De lezers hebben genoeg
leestijd om de tekst grondig te verwerken en proberen dat dan ook. Maar ze worden
gefrustreerd door de moeilijkheidsgraad, omdat die het begrip van de tekst onmogelijk
maakt. Dat leidt tot een negatieve houding ten aanzien van de schrijver en zijn
product. Dus, als lezers voldoende de gelegenheid krijgen de productinformatie te
verwerken, treedt er bij moeilijke versies een ‘boemerang-effect’ op. De moeilijke
woorden keren zich tegen de bedoelingen van de schrijver.
Natuurlijk is dit onderzoek gebaseerd op een beperkt aantal teksten uit een
specifiek segment van de markt. Niettemin suggereert het dat tekstschrijvers er
verstandig aan doen voorzichtig te zijn met het gebruik van jargon in hun teksten.
Als u dus weer eens een tekst leest over ‘de intensieve hydratatie en het
revolutionaire emulsiesysteem met drie fases WOW (water in olie in water) waardoor
vochtverlies wordt uitgesteld’ en u vraagt u af of dat nou echt nodig is, dan is het
antwoord: nee.
Het verslag van dit onderzoek is te lezen in: W. Spooren en M. Gravestein,
‘Vaktermen in productinformatie: effect van tekstbegrijpelijkheid op
overtuigingskracht’. In H. van den Bergh e.a. (red.), Taalgebruik ontrafeld.
Bijdragen aan het zevende VIOT-taalbeheersingscongres. Dordrecht,
Foris, 1998.
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Oproep: taalanekdotes
Wim Daniëls
Er was eens een moedermuis die samen met een van haar kinderen een trap op
liep. Boven aan de trap verscheen opeens een kat. Het muizenkindje schrok hevig,
maar de moedermuis riep zo hard mogelijk: ‘waf-waf’. De kat ging er onmiddellijk
vandoor. De moedermuis keek haar kind aan en zei: ‘Zie je nu hoe handig het is
als je meer dan één taal spreekt.’
Dit verhaal is heel kort en heeft een pointe, een ontknoping. En centraal in die
ontknoping staat een bepaald taalverschijnsel, te weten meertaligheid. Het verhaal
zou dan ook als een taalanekdote beschouwd kunnen worden wanneer nog aan
één andere voorwaarde zou zijn voldaan: het verhaal zou waar gebeurd moeten
zijn. En dat is het niet.

● Slagroom
Anders is dat met het volgende verhaal, dat Han G. Hoekstra eens opdiste in een
artikel naar aanleiding van de dood van Gerard Nolst Trenité, alias Charivarius, de
man die meer dan dertig jaar lang een taalcolumn had in De Groene Amsterdammer:
‘Charivarius was de man die niet van aardbeien met slagroom hield. Niet omdat hij
deze lekkernij zelve verafschuwde, maar omdat hij het plompe germanisme
verafschuwde dat de uitdrukking bevatte. Hij beval ons om te spreken van aardbeien
met geklopte room. Wij hebben dat eens gedaan. In 't Goude Hooft op de Groenmarkt
in Den Haag hebben wij zo argeloos mogelijk aardbeien met geklopte room besteld.
De bediende keek ons eerst onderzoekend aan, daarna verhelderde een glimlach
zijn gezicht. Hij kwam terug met het bestelde, plaatste het op ons tafeltje en zeide
minzaam: “Een fijne portie aardbeie met slagroom voor menèèr!” Hij ging, met het
denkbeeld het geheugen van den bezoeker ietwat te hebben opgefrist. Op dat
ogenblik verrieden wij Charivarius. Wij zwegen lafhartig.’ (Vrij Nederland, oktober
1946)

● Wie-wat-waar
Het verhaal van Hoekstra voldoet in tegenstelling tot het muizenverhaal wél aan
alle voorwaarden van de taalanekdote: het is kort, het bevat een pointe waarvan
taal het onderwerp is en vertelt een ware gebeurtenis. Zo'n gebeurtenis moet liefst
ook nog zo specifiek mogelijk weergegeven zijn: met vermelding van de datum en
de plaats van handeling, en met de namen van de betrokken personen erbij. Dus
niet: er was eens een voetballer die zijn kuitbeen brak waarna een krant de volgende
dag melding maakte van een kuitbreuk, waarop een lezer van de krant zich in een
ingezonden brief afvroeg of die kuitbreuk gezien het geslacht van de voetballer geen
‘hombreuk’ had moeten zijn. Nee, dat moet bij voorkeur zijn: Op 4 maart 1990
speelde Romano bij PSV en brak hij tijdens een wedstrijd tegen FC Den Haag zijn
kuitbeen. Het Eindhovens Dagblad kopte een dag later: ‘Kuitbreuk Romano’.
Enzovoort.
Taalanekdotes zijn te rubriceren in een groot aantal inhoudscategorieën. De
Romario-anekdote valt bijvoorbeeld onder woordkeuze, terwijl de
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Charivarius-anekdote onder purismen thuishoort. Andere categorieën zijn onder
meer: verouderd taalgebruik, spelling, beeldspraak, taalstrijd, afkortingen en
naamsverandering. Ook uitspraak is een categorie. Een voorbeeld daarvan is de
anekdote over Piet Nak, die in de jaren zestig grote bekendheid genoot als
demonstrant tegen de betrokkenheid van de VS bij de Vietnam-oorlog. Piet Nak
sprak zelf het eerste deel van Vietnam altijd uit met de -iet van ‘friet’. Om die reden
gingen sommigen mensen als plaagstootje juist een trema zetten op de voornaam
van Nak, die ze dan ook uitspraken als Piët (Pi-jet) Nak.
Taalanekdotes zijn tot op heden nog nooit in boekvorm bij elkaar gebracht. Daarin
komt echter verandering. Volgend jaar verschijnt mijn Taalanekdoteboek. Wanneer
u zelf nog taalanekdotes kent waarvan u vindt dat die in een taalanekdoteboek niet
mogen ontbreken, dan houd ik me daarvoor van harte aanbevolen.
Het adres van Wim Daniëls is: Amazonenlaan 39, 5631 KX Eindhoven.
E-mail: wtmg@iaehv.nl

Taal in beeld
Verwarrend, dit bord in Mechelen. Wordt de automobilist hier nu beleefd verzocht
om zo laat mogelijk in te voegen? Of moet hij zo vriendelijk zijn anderen daartoe in
de gelegenheid te stellen?

Foto en tekst: David De Pooter - Mechelen
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Geschiedenis op straat
Citadellaan
Riemer Reinsma
Trap er niet in: er zijn heel wat straten met het woord citadel waar nooit ofte nimmer
een citadel heeft gestaan. Zo hebben Gorkum en Zaltbommel nieuwbouwwijken
met sfeervolle namen voor kastelen en forten - maar er is daar vanouds alleen
maagdelijk weiland geweest. Naar een echte citadel verwijzen waarschijnlijk wél de
Citadelstraten van Alphen (Gelderland) en Lith.
Een citadel is een fort van flinke omvang, met woonverblijven. Het woord citadel
is via het Frans (citadelle) ontleend aan het Italiaanse cittadella, dat een
verkleinwoord is bij cittá, ‘stad’. Zo'n fort lag vlak buiten een stad, liefst op een heuvel.
Het diende om de stad te beschermen of te beheersen - dat hangt er maar van af
vanuit welke gezichtshoek je het bekijkt: als er in de citadel een bezettingsmacht
gelegerd was, kon je moeilijk van ‘bescherming’ spreken. Die dubbelzinnigheid bescherming of overheersing? - ontbreekt in het woord bril, dat soms als synoniem
gebruikt werd. Deze term was volstrekt eenduidig: hij bracht tot uiting dat het fort
een soort verrekijker was waarmee het leger de stadsbevolking in de gaten hield.

De citadel in Den Bosch, 17de eeuw.
Foto: Stadsarchief 's-Hertogembosch

De meeste Nederlandse citadellen zijn allang gesloopt. Een uitzondering vormt
de citadel van 's-Hertogenbosch, gelegen bij de Citadellaan. Dit fort werd in 1637,
in de nadagen van de Tachtigjarige Oorlog, gebouwd om de rooms-katholieke
bewoners van Den Bosch in toom te houden en kreeg dan ook de spottende bijnaam
Papenbril. Toegegeven, de bezetters deden weinig pogingen om hun wantrouwen
te verhullen: alle huizen in de omgeving van het fort werden afgebroken, en zelfs
de naburige Sint-Pieterskerk moest eraan geloven.
Maar het was niet alleen de Republiek die zijn tegenstanders scherp in de gaten
hield. Ook de Spanjaarden deden dat. Bij Hulst hadden zij het fort Sint-Anna gebouwd
om Zeeland te kunnen beteugelen. Dit fort stond bekend als de Geuzenbril. Men
heeft weleens gedacht dat bril, in deze betekenis gebruikt, hetzelfde woord is als
breidel en het Engelse bridle - ook al een instrument waarmee je iets in bedwang
houdt. Maar de wetenschap der etymologie verzekert ons dat de overeenkomst
tussen beide woorden geheel op toeval berust.
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De allerbekendste citadel is natuurlijk die van Antwerpen. Ook deze is van de
aardbodem weggevaagd. Het fort werd beroemd tijdens de Belgische Opstand. Van
hieruit voerden de Hollanders een bombardement uit op Antwerpen. Tevergeefs,
maar het nationale gevoel bereikte ongekende hoogten. En elke zichzelf
respecterende dichter bezong de heldhaftige strijd in Antwerpen. Dit gaf de satirische
schrijver J.J.A. Goeverneur in 1874 aanleiding om te spreken van ‘'t aanhoudend
snaargedruisch der duizend Citadel-poëten’.
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Het proefschrift van...
Marja Roelofs
Taalgebruik van kinderen
Marc van Oostendorp
Het is makkelijk genoeg om de sfeer te verpesten: laat tijdens een gesprekje met
een vreemde bij de bushalte telkens een stilte vallen als de ander iets vraagt.
Anderhalve seconde is meer dan genoeg. De omgekeerde methode - de
gesprekspartner voortdurend halverwege zijn zinnen interrumperen - werkt trouwens
net zo goed. Een vriendelijke conversatie voeren is lastiger. In zo'n gesprek spreekt
iedereen op zijn beurt en vloeien de spreekbeurten bijna in elkaar over. Om dat
ideaal te bereiken moeten alle deelnemers aan het gesprek vrij nauwkeurig kunnen
voorspellen wanneer de ander klaar zal zijn met zijn verhaal. Hoe leert een mens
dat allemaal?
Marja Roelofs promoveerde in juni aan de Universiteit van Amsterdam op een
proefschrift over de manier waarop kinderen tussen vier en acht jaar oud leren hun
taal te gebruiken in min of meer alledaagse situaties: hoe ze een verhaaltje vertellen
aan de hand van enkele plaatjes en hoe ze een gesprekje voeren met een
volwassene. Ze ontdekte dat er heel wat dingen zijn die jonge kinderen nog moeten
leren. ‘Jonge kinderen laten soms lange stiltes vallen, terwijl ze op andere momenten
weer te vroeg zijn met hun interrupties. En hoewel het aantal stiltes en het aantal
interrupties niet veel kleiner worden naarmate de kinderen opgroeien, worden die
stiltes wel korter en komen hun interrupties minder snel. Gesprekjes met achtjarigen
verlopen al redelijk vloeiend.’

● Kikker
Er zijn meer problemen. Kinderen vinden het vaak moeilijk een verzwegen bedoeling
te destilleren uit de vraag van een volwassene. ‘Dus jij hebt weleens een kikker
gezien?’, vroeg Roelofs een keer aan de vierjarige Stefan. Ja, dat had hij. ‘En vertel
eens, hoe ging dat?’, vroeg ze verder. ‘Goed’, zei het jongetje, en daar liet hij het
bij. Dat een volwassene verwacht een verhaaltje te horen als antwoord op de vraag
‘Hoe ging het?’, had hij nog niet door. Was de vraag hem vier jaar later gesteld, dan
was dit waarschijnlijk anders geweest.
Omgekeerd laten jonge kinderen zelf vaak weer allerlei dingen ongezegd omdat
ze ervan uitgaan dat hun gesprekspartner die dingen ook wel weet. Ze beginnen
een verhaaltje met de zin ‘Hij zit op straat’, zonder uit te leggen naar wie het woord
hij verwijst. ‘Jonge kinderen begrijpen nog niet dat andere mensen sommige dingen
niet weten die voor hen vanzelf spreken’, zegt Roelofs. ‘Maar ook dat gaat stilaan
beter als de kinderen ouder worden. Een kind van acht zal zeggen: “Het jongetje
Jan zit op straat”.’

● Klaar!
Een opmerkelijke uitkomst van Roelofs' onderzoek is dat kinderen van een jaar of
zes, zeven de regels van het volwassen taalgebruik ook al wel beginnen te vatten,
maar deze dan te ruimhartig toepassen. ‘Zij blijven dan de naam herhalen: “Jan zit
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op straat. Jan kijkt naar de kikker. Jan vindt de kikker leuk.” Kinderen van acht
begrijpen dat ze in de laatste twee zinnen beter hij kunnen zeggen.’
Zo'n te ruime toepassing van regels viel Roelofs vaker op. ‘Als een volwassene
een verhaaltje vertelt, probeert hij het op een aardige manier af te ronden. Een kind
van vier kan dat nog niet, dat houdt gewoon na verloop van tijd op met praten.
Kinderen die een jaar ouder zijn, kunnen hun verhaaltjes ook nog niet echt afronden,
maar ze weten wél dat dit de bedoeling is. Zij roepen dan zoiets als “Uit!” of
“Afgelopen!” of “Nu kan het boek dicht!” Kinderen van zes of zeven jaar doen het
allebei: ze maken een aardig einde aan het verhaal, maar ze zeggen ook nog “Klaar!”
Pas als de kinderen een jaar of acht worden, weten ze hun verhaaltjes echt tot een
goed einde te brengen.’

● Eigen spreekstijl
Dus het inzicht in taalgebruik neemt toe naarmate de kinderen ouder worden?
Roelofs aarzelt. ‘Er is in ieder geval één punt waarop ik de kinderen van vier eigenlijk
beter vond dan de kinderen van acht. Hoe verbrokkeld en onsamenhangend de
verhaaltjes van de jongere kinderen ook waren, de kleuters hadden allemaal een
eigen spreekstijl. Dat was anders bij de kinderen van acht. Die hadden veel beter
door wat er van hen verlangd werd, en hun verhaaltjes waren veel. minder
gevarieerd. Kinderen van acht imiteren elkaar in hun kleding, in hun gedrag en
kennelijk ook in hun taalgebruik. Als ze volwassen worden, verandert dat hopelijk
weer. Dan hervindt ieder mens als het goed is een eigen manier van spreken.’
Marja Roelofs, ‘Hoe bedoel je?’ De verwerving van pragmatische
vaardigheden. Holland Academie Graphics, Den Haag. ISBN 90 5569 48
1. Het proefschrift kan worden besteld door veertig gulden over te maken
op giro 4585671 t.n.v. Roelofs, Purmerend.
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Tamtam
Redactie Onze Taal
taalberichtentaalberichtentaalberichtentaalberichten
Duits gerechtshof: nieuwe spelling mag
Bij alle overeenkomsten tussen Nederland en Duitsland als het gaat om de invoering
van een nieuwe spelling, is er ook minstens één belangrijk verschil. Werd er in
Nederland alleen maar flink gemopperd, in Duitsland werd de rechter ingeschakeld.
Is de overheid eigenlijk wel bevoegd zo'n nieuwe spelling voor te schrijven?, vroegen
verontruste ouders uit Sleeswijk-Holstein zich af. Zij vinden dat de nieuwe
spellingregels niet te rijmen zijn met hun grondwettelijk recht op een correcte
opvoeding. Na lang juridisch gekissebis deed onlangs het Duitse Constitutionele
Hof uitspraak: het verplicht in voeren van de nieuwe spelling in het onderwijs en bij
de overheid is niet in strijd met de Duitse grondwet.
Dat lijkt een duidelijk oordeel, dat ruim baan maakt voor de voorgenomen invoering
per 1 augustus jl. van de nieuwe spelling, maar in de praktijk ligt het iets
ingewikkelder. Het Constitutionele Hof bepaalde namelijk óók dat kwesties van
onderwijs en cultuur niet onder de federale overheid vallen, maar onder de zestien
deelstaten. Daardoor zouden sommige deelstaten kunnen besluiten alles bij het
oude te laten. Een voorwaarde daarvoor is wél dat de bevolking zich in een
referendum uitspreekt tegen invoering van de nieuwe regels. In Sleeswijk-Holstein
wordt op 27 september zo'n referendum gehouden, maar ook in andere deelstaten
willen actiegroepen - zeker na de uitspraak van het Hof - aansturen op een
volksraadpleging.
Los van dit alles is er in Duitsland zeker geen sprake van een ‘eenheidsspelling’:
een aantal belangrijke kranten en tijdschriften (zoals Der Spiegel en de Süddeutsche
Zeitung) handhaven de oude spelling. Ook in dit opzicht is er een duidelijk verschil
met Nederland.

Bron: de Volkskrant, 15-7-1998

Heldring stopt met taalstukjes
Zich behagen: nieuw werkwoord? Of is bedoeld: zich verheugen?’ ‘Dus die
ontdekking heeft helemaal niet (= niet in het minst) bijgedragen tot die gedachte?’
‘Worden zij ontnomen of wordt hun de adem ontnomen?’ Lezers van NRC
Handelsblad zullen het voortaan moeten doen zonder dit karakteristieke commentaar
van J.L. Heldring bij door hem gesignaleerde taaluitglijers. Al bijna dertien jaar wijdt
de vroegere hoofdredacteur van de NRC zijn column ‘Dezer dagen’ op gezette tijden
aan voorbeelden van foutief taalgebruik, die hij bloemleest uit allerlei media (vooral
de krant). Eind mei kondigde Heldring aan daarmee te stoppen.
‘De reden dat ik ermee ophoud is niet gebrek aan belangstelling bij de lezers. Op
die taalstukjes krijg ik meer reacties uit lezerskringen dan op andere artikelen.’,
aldus Heldring. ‘Ook is ontmoediging geen reden. Ik wist bij voorbaat dat er bij vele
andere lezers juist geen belangstelling voor die taalstukjes zou bestaan, eerder
onverschilligheid of ergernis. (...) Ik schreef die stukjes voor mijn eigen plezier. Maar
nu heb ik er juist geen zin meer in. (...) Iemand anders moet zoiets nu maar doen,
liefst niet een taalkundige, maar een taalliefhebber, zoals ik er een ben.’
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Bron: NRC Handelsblad, 25-5-1998

Nederlandse taal inzet ruzie met EU
Deze zomer is er onenigheid ontstaan tussen Nederland en Oostenrijk, op dit moment
voorzitter van de Europese Unie. De inzet van de ruzie: de Nederlandse taal, die
volgens Nederland stiefmoederlijk wordt behandeld door Oostenrijk.
Wat is er aan de hand? In de Europese Unie zijn officieel elf talen erkend, maar
op kleinere bijeenkomsten blijft dat aantal beperkt tot drie: Engels, Frans en Duits.
Nederland aanvaardt deze handelwijze. Maar er ontstond bij Nederland (en ook bij
België) irritatie toen de Oostenrijkse voorzitter medio juli aankondigde dat er op een
informele bijeenkomst van Europese milieuministers behalve in de drie gebruikelijke
talen ook in het Italiaans en Spaans zou worden getolkt. Waarom dan ook niet in
het Nederlands?, zo vroegen beide landen zich af.
Nederland en België tekenden officieel protest aan bij de Oostenrijkse regering,
en minister De Boer zag (onder meer) vanwege deze kwestie af van deelname aan
het EU-overleg. Het resultaat: Oostenrijk keerde op zijn schreden terug en besloot
alsnog alleen in de drie gebruikelijke talen te vertalen.

Bron: NRC Handelsblad, 17 en 18-7-1998
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Woordenboek van de poëzie
Sassafras
Guus Middag
In de 1000 sonnetten van Jan Kal las ik in het 226ste sonnet, geschreven in 1971,
deze regels:
Twee voetbalploegen werden opgesteld
om fit te worden op het groene gras;
de dichter zegt dan: groen als sassafras
(markies De Canteclaer van Barneveldt).

Van sassafras had ik nog nooit gehoord, maar het was een woord dat mij meteen
beviel. Er zat een inwendig rijm in, wat aan een woord al gauw iets grappigs en
schommelends geeft (vergelijk hassiebassie, geharrewar). Hethad iets exotisch
(sarsaparilla, alfalfa), maar er klonken ook inheemse woorden in door (stadse
fratsen). Het zag eruit als een klanknabootsend woord, maar er dienden zich ook
wel betekenisassociaties aan (‘sappig’, ‘fris’, ‘in zijn sas’). Het klonk lekker
Amsterdamsig, met Bargoense ondertonen (sassen, sassepril). En op een bepaalde,
taalkundig niet helemaal te bewijzen manier leek er door de klankovereenkomsten
ook weleen etymologisch verband te bestaan tussen gras, groen en sassafras: alsof
gras door inkorting uit groen als sassafras was ontstaan. Het woord booddus wel
wat fantasiemogelijkheden, maar verder leek sassafras mij toch vooral een
nonsenswoord, van dezelfde categorie als bijvoorbeeld sapperdeflap en hupseflups.
Zulke onzinwoorden komen bovendien wel meer voor in het oeuvre van de dichter
waaruit hier blijkbaar geciteerd werd: de aristocratische markies met haanvoorkomen,
bekend uit de Bommelverhalen van Marten Toonder, voluit Querulijn Xaverius
Markies de Canteclaer van Barneveldt geheten. Men hoeft niet langte lezen in diens
Verzamelde poëmen (1997) om zinnen tegen te komen als ‘Nu gaar ik kwas / en
werp een stras; / nu is de moen gevangen’ of ‘'t Was grol en gloei en slomig broei
/ in lure, slore stirren’ of ‘Drabbend drijlt de vale struwel / in de gorsting van de
kruwel.’ De nieuwvorming, in het bijzonder de nieuwvorming met archaïsche bijklank,
is een van de opvallende stijlkenmerken van zijn werk.

● Hupzaden
In de verzamelbundel van de markies, waarin alleen zijn 34 voltooide verzen zijn
opgenomen, bleek het sassafras-citaat aanvankelijk niet te vinden, maar het dook
toevallig wel op in het nawoord van Martin van Amerongen. Het bleek te gaan om
een van de vele aanzetten tot een gedicht, onvoltooid gebleven omdat de edelman
in de verhalen van Bommel door omstandigheden zelden de gelegenheid krijgt zijn
verzen ten einde uit te zeggen.
Mijn spraak walmt als groeisels uit de aarde,
als dansende punaises,
als sassafraskleurig gras,
als een onbeschreven kievit...

‘Als sassafraskleurig gras’: dat moet wel de vergelijking zijn waar Kal zijn ‘groen als
sassafras’ aan ontleende. Het fragment is wat merkwaardig, en het is niet eenvoudig
te duiden, maar het klinkt in ieder geval geïnspireerd en bepaald zangerig.
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Wonderlijkis de taal van de markies bijna altijd, maar in dit ene geval is er ook
een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor zijn merkwaardige woord-en beeldkeus. Het
onvoltooide fragment is afkomstig uit Tom Poes en de hupbloemerij (voorjaar
1968),waarin Super en Hieper betrokken raken bij een duister handeltje in
zogenoemde ‘hupzaden’. Het gevolg is, om een lang verhaal kort te maken:
flowerpower in Rommeldam. Ook de markies ontkomt er niet aan. Hij is juist onder
invloed van de hupzaden als Tom Poes hem aantreft op het gazon van zijn landgoed
en hem, omringd door vele vrolijk huppelende hupzaadbloemen, zijn vers hoort
zeggen. Bij de aanblik daarvan weet Tom Poes al genoeg: ‘Het is voor hem ook al
te laat.’

● Steenbrekend
Sassafrasleek mij dus een zelfverzonnen woord te zijn, onder invloed ontstaan, een
hupzaadwoord, zoals jemig de pemig en mozes kriebel hasjiesj- dan wel wietwoorden
zijn. En dat het ook nog eens via Jan Kal in de ‘officiële’ poëzie was beland, leek
mij een mooi eerbetoon aan het in veel opzichten zo gefnuikte dichterschap van de
markies.
Onlangs kwam ik sassafras nog een keer tegen - en wel gewoon in het
woordenboek. Niet als een onzinwoord, al dan niet onder invloed ontstaan, maar
tot mijn verrassing als een volledig serieus te nemen bestaand woord, met ook nog
eens een interessante herkomst. Sassafras, onzijdig, geen meervoud, afgeleid van
het Spaanse sasafrás, is volgens Van Dale de naam voor het hout en de bast van
een laurierachtige boom (Sassafras officinale), die in het zuidelijk deel van
Noord-Amerika wordt aangetroffen, in de geneeskunde gebruikt als prikkelend,
transpiratiebevorderend middel. Het is ook de naam voor het aftreksel van bladeren
en bast van die boom. Even verderop trof ik het nog onzinniger lijkende, maar
blijkbaar al even serieus te nemen woord sassefrasjes aan. Dat schijnt een
gewestelijk woord voor de knolsteenbreek te zijn - nu niet

Onze Taal. Jaargang 67

237
afgeleid van het Spaanse sasafrás, maarvan het Latijnse saxifraga (herba),
steenbrekend kruid.
Wie er zich verder in verdiept, zal zien dat in de verschillende etymologische,
artsenij- en plantenhandboeken deze twee afleidingen nog weleens door elkaar
willen lopen, maar dat doet er voor de liefhebbers van de poëmen van de markies
natuurlijk niet zoveel toe. Sassafras blijft een mooi woord, of men het nu aanwendt
als zweetmiddel, om ‘de Pis en de Maandelyke ontlastingen te bevorderen’ of om
de graveelsteen te breken.
Noteren wij dus in het woordenboek van de poëzie: ‘sassafraskleurig, zo groenals
sassafras, gezegd van bijvoorbeeld gras; vergelijk ook Oleum Sassafras, naam van
de lijfarts van de zieke hertog in Tom Poes en de zieke hertog (1942), een medicus
die met zijn gesoigneerde voorkomen en face-à-main enige overeenkomst vertoont
met het uiterlijk van de dichter Querulijn Xaverius Markies de Canteclaer van
Barneveldt. Zie ook: een onbeschreven kievit.’

Etymofilie
Godverdegodver
Ewoud Sanders
Het is niet erg aannemelijk dat Kees van Kooten en Wim de Bie de bedenkers zijn
van de vloek godverdegodver. Sinds Adam en Eva uit het paradijs zijn verbannen,
is Godsnaam op talloze manieren misbruikt en verbasterd. Of godverdegodver al
vóór 1979 gangbaar was, is moeilijk hard te maken. Voor dat soort informatie zijn
we vooral aangewezen op oude woordenboeken, en die zijn juist altijd erg
terughoudend geweest in het opnemen van vloeken, scheldwoorden en andere
onkuise taal.
Feit is dat godverdegodver voorkomt op een lijstje uit 1988 met ‘Woorden van
Van Kooten en De Bie’. Dat lijstje is indertijd door Kees van Kooten zelf opgesteld,
voor een jubileumartikel in de VPRO-gids. Hij zal het erop hebben gezet omdat
godverdegodver het stopwoord was van de Haagse vrije jongen Tedje van Es, een
typetje van Wim de Bie. In vrijwel iedere sketch liep Van Es te godverren, bijvoorbeeld
omdat hij in z'n eentje opdraaide voor het winterklaar maken van de tuin van een
oude dame, terwijl zijn collega F. Jacobse lekker binnen aan de koffie zat. Soms
godverdegodverde Jacobse met hem mee, zoals die keer dat ze werden bedonderd
door een cocaïnehandelaar.

● Populariteit
Door de enorme populariteit van Jacobse en Van Es, die in 1979 debuteerden, zal
godverdegodver snel bij een groter publiek bekend en geliefd zijn geworden. De
redactie van de VPRO-gids speelde daar op 21 juni 1980 op in door op het omslag
alleen Godverdegodver! te zetten. In sierlijke cursiefletters, dat wel.
Vóór Jacobse en Van Es is godverdegodver niet in de woordenboeken
aangetroffen, maar sinds 1992 staat het woord in Koenen, samen met onder
anderepotdomme, potjandosie, gatverdarrie en snotverdomme - allemaal
verzachtende verbasteringen van godverdomme. Deandere grote woordenboeken
hebben godverdegodver tot nu toe over het hoofd gezien, hoewel de vloek sinds
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Jacobse en Van Es regelmatig inde dag- en weekbladen opduikt. Zo schreef Rik
Smits onlangs in de Wetenschapsbijlage van NRC Handelsblad:

Je hoeft geen psycholoog te zijn om te zien dat computers bij mensen
emoties teweeg kunnen brengen. Het luide ‘godverdegodver’ dat door de
kantoortuin schalt, wanneer er iets grondig mis lijkt te gaan, toont dat wel
aan.
De vloek is met terugwerkende kracht toegevoegd aan het werk van de Griekse
toneelschrijver Euripides. Dat wil zeggen: van Toneelgroep Amsterdam kreeg Oscar
van Woensel (1970) opdracht om Herkules ook voor jongeren aantrekkelijk te maken.
Begin 1998 was het resultaat te zien. Anders dan bij Euripides zegt een van de
hoofdpersonen nu: ‘Godverdegodver. KankerEurystheus, KankerZeus, KankerHera,
Kuttenkoppen, Klotegoden.’

● Cruijff
Verder komen we godverdegodver opvallend vaak tegen in sportberichten en in
verhalen die in Amsterdam spelen. Een combinatie van deze twee vinden we in een
artikel uit 1997, waarin Rolf Grootenboer, de oudste en beste vriend van Johan
Cruijff, jeugdherinneringen ophaalt aan de beroemde Amsterdamse voetballer.
Volgens Grootenboer heeft Cruijff nooit tegen zijn verlies gekund. Dat was in de
speeltuin al zo. Als hij achter stond, pakte hij de bal op en rende hij naar huis.
Grootenboer:

Op weg naar huis kwam-ie dan langs de groentenzaak van z'n vader.
‘Wat is er nou weer!’ riep z'n vader dan. Zeiden de anderen: ‘Ja, hij stond
weer achter.’ Riep z'n vader: ‘Godverdegodver!’ Hij achter Johan aan,
kwam-ie met de bal terug, mochten wij verder voetballen, had Johan straf,
moest-ie op z'n kamer blijven.
Johan Cruijff is van 1947, dus als zijn vader correct wordt geciteerd, toont dit meteen
aan dat Van Kooten en De Bie onmogelijk de bedenkers van godverdegodver kunnen
zijn geweest. Maar dat zij een belangrijke rol hebben gespeeld bij de verbreiding
van deze vloek, is wel erg aannemelijk.
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Verslag jaarvergadering
Genootschap Onze Taal
P. Smulders
Donderdagavond 4 juni jongstleden hield het genootschap zijn jaarvergadering in
Sociëteit De Witte in Den Haag.
Ruim veertig leden waren aanwezig; aansluitend luisterden zij naar een lezing
van Marc van Oostendorp over taal op Internet.

● Het jaar 1997
Maandblad
Het jaarverslag over 1997 meldt een sterk toegenomen interesse van adverteerders
voor Onze Taal. Daardoor lopende advertentie-inkomsten - zonder dater aan
acquisitie wordt gedaan - sterk op. Dit biedt het genootschap de mogelijkheid de
prijs van het tijdschrift laag te houden. Uitgangspunt voor het toelaten van
advertenties is dat de inhoud op een of andere manier met taal, tekst of communicatie
te maken moet hebben en dus moet aansluiten bij het onderwerp van het tijdschrift.
De advertentiepagina's verdringen geen redactionele inhoud: de omvang van het
tijdschrift liep daardoor in 1997 op tot 336 bladzijden.

Taaladviesdienst
Ook in 1997 steeg de belangstelling voor diensten van de Taaladviesdienst
aanzienlijk. Het aantal verzoeken om taaladvies nam in 1997 met 22% toe tot 9753.
De dienst bracht 581 uitgebreide vragen en opdrachten in rekening voor een bedrag
van f 56.784,-. Bij de Taaladviesdienst werken vier taaladviseurs, ieder vier dagen
per week.

Congres
Het congres van 8 november 1997 (‘Overtuigende taal: kunst of kunstje?’) was voor
het genootschap een experiment. Voor het eerst was de bezoekerscapaciteit
uitgebreid van 1000 naar 2000 plaatsen. Wegens een nog massalere belangstelling
moesten toch nog enkele honderden leden worden teleurgesteld. Ondanks enkele
kleine aanpassingsproblemen werd het congres in De Doelen te Rotterdam alom
als een succes ervaren. Op het congres werd aan Frits Spits de Groenman-taalprijs
uitgereikt door de Stichting LOUT, een zusterorganisatie van het genootschap.

Weblocatie
In juni 1997 heeft het genootschap zijn weblocatie op Internet opengesteld. Als
beheerder en redacteur is in deeltijd een medewerker in dienst genomen. De
Internet-locatie biedt gratis honderden taaladviezen, taalnieuwsberichten, dossiers
over thema's, oude nummers van Onze Taal, registersen koppelingen naar
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taalonderwerpen elders op Internet. Via de weblocatie werden in 1997 ook ruim
honderd nieuwe leden geworven.

Boekuitgaven
In 1997 verschenen de tweede Taalagenda en de vijfde Taalkalender van Onze
Taal. Op het congres werd de eerste Taalalmanak gepresenteerd. Verder werd de
laatste hand gelegd aan het boek Kriskras door het Nederlands, een boek dat in
een behoefte kan voorzien sinds in 1996 een streep is gehaald door het plan om
taalbeschouwing als onderdeel van het vak Nederlands in te voeren in de bovenbouw
van het voortgezet onderwijs. In 1997 werd doorgewerkt aan de Spellingwijzer Onze
Taal, een spellinggids die in het najaar van 1998 zal verschijnen.
Drs. S. (Seth) Gaaikema (Uithuizen, 1939) studeerde Nederlandse taalen letterkunde in Groningen, waar hij in 1957 een amateur-cabaretgroep
oprichtte. Hij bekwaamde zich als dichter, zanger en conferencier. Zijn
eerste grote succes was de vertaling van de musical My Fair Lady, en
daarna volgden vele (vertaalde of zelfgeschreven) andere musicals, zoals
Les Misérables, Evita en Miss Saigon. Seth Gaaikema publiceerde in de
jaren tachtig vertaalde gedichten en een eigen poëziebundel. Vanaf 1969
had hij regelmatig televisieshows. Voor zijn werk ontving hij diverse
culturele prijzen.

● Discussie
De heer Jansen vraagt naar aanleiding van het jaarverslag aan de voorzitter waarom
er geen beleidsvoornemens aan de stukken zijn toegevoegd. Hij zou het ook zeer
op prijs stellen als het bestuur ‘het beleid van het genootschap’ met zoveel woorden
op de agenda zet, zodat leden er van tevoren over kunnen nadenken. Voorzitter
Kist antwoordt dat hij de toelichting op het beleid mondeling wil presenteren.
Wat heeft het onderzoek naar de invloed van het Engels opgeleverd dat de
Stichting LOUT heeft laten uitvoeren?,vraagt de heer Van Malde. De voorzitter van
LOUT, mevrouw T. Faber, antwoordt dat de resultaten van het onderzoek (dat aan
de universiteit van Nijmegen wordt uitgevoerd) pas in het najaar van 1998 bekend
worden. Dan zal LOUT ook beoordelen wat en hoe erover gepubliceerd kan worden.
Aanvullend spreekt de heer Jansen LOUT aan op haar doelstelling om vreemde
invloeden tegen te gaan; de stichting zou meer aan de weg moeten timmeren. LOUT
heeft echter niet veel geld te besteden, aldus voorzitter Faber. Daar zou volgens
de heer Ter Heijde iets aan te doen zijn door het donateursbedrag van (minimaal)
f 10,- eens flink te verhogen.
De heren Vis en Schrauwers willen van het bestuur weten wat er is gebeurd met
het voorstel om te komen tot een taalacademie, zoals Jan Renkema op de
vergadering van juni 1997 heeft voorgesteld. Namens het bestuur geven Jan
Renkema en voorzitter Kist een toelichting. Uit vooronderzoek is gebleken dat er
bij organisaties beperkte belangstelling be-
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staat voor zo'n academie. Het initiatief is even in de ijskast gezet omdat men wil
afwachten wat de nieuwe Raad voor de Neerlandistiek gaat ondernemen en wat
het beleid van de nieuwe algemeen secretaris van de Taalunie zal zijn. Maar het
initiatief is daarmee niet van de baan. Arno Schrauwers stelt voor de krachten van
het genootschap en de Raad voor de Neerlandistiek te bundelen om de doelstellingen
van de beoogde taalacademie te verwezenlijken.
Tot slot licht voorzitter Kist de activiteiten van het afgelopen jaar en de
toekomstplannen toe. Daarbij benadrukt hij dat het dagelijkse reilen en zeilen van
de vereniging al voor een groot deel beslag legt op de beschikbare bestuurstijd,
zoals de verhuizing van het secretariaat, die voor 1999 voorzien is. Als
beleidsvoornemen noemt hij onder meer het contact dat zal worden gelegd met het
onderwijs om de aandacht voor de Nederlandse taal te bevorderen, en het contact
met overzeese taalgebieden om daar de positie van het Nederlands te versterken.

● Financiën
Penningmeester drs. J. van der Steen RA sluit het verslagjaar 1997 af met een
voordelig saldo van f 34.400,-. De contributie voor 1998 kon wederom ongewijzigd
blijven. De Nederlandse Taalunie verstrekte voor de Taaladviesdienst en het congres
een subsidie van f 70.000,-. Het aantal leden nam in 1997 met 4% toe tot 46.202
op 31 december.
Voor het eerst is - mede na een suggestie op de jaarvergadering in 1997- door
het bestuur opdracht ge- geven tot een accountantsonderzoek. De
accountantsverklaring die nu is opgesteld per 31-12-1997 is de basis voor de controle
van de financiën in 1998. De kascommissie voor 1998 zal bestaan uit de heren H.
Hoefnagels en H. van Leeuwen RA.
Het jaarverslag 1997, het verslag van de jaarvergadering 1997, het financiële
verslag en het verslag van de kascommissie worden door de leden goedgekeurd.

● Bestuurssamenstelling
De bestuursleden dr. D. Dolman (vice-voorzitter)en C.N.F, van Ditshuizen (secretaris)
treden na acht jaar lidmaatschap om statutaire redenen uit het bestuur. De voorzitter
dankt de beide heren voor hun inzet. De heer Van Ditshuizen kan door de gevolgen
van een ernstig auto-ongeluk de jaarvergadering helaas niet bijwonen. Doordat de
heer Jozef Deleu om redenen van tijdgebrek - tussentijds in het jaar is afgetreden,
zijn er nu drie plaatsen vrij in het bestuur. De vergadering neemt de voordracht van
het bestuur over om als leden te benoemen drs. S. Gaaikema, mevrouw M. van
Paemel en mr. E.L.J. van Vliet. Hieronder zijn beknopte curricula vitae van de nieuwe
bestuursleden afgedrukt.

● Invloed van het Engels
Op verzoek van enkele leden is het onderwerp ‘De invloed van het Engels op het
Nederlands’ aan de agenda toegevoegd. De heer Molewijk wil het bestuur van Onze
Taal stimuleren de overheid te vragen zich aan de eigen uitgangspunten te houden
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als het om de positie van het Nederlands gaat. Een voorbeeld is de benaming ‘Traffic
Information Center’ voor de dienst Verkeersinformatie van de politie. Aan Onze Taal
wordt gevraagd op ‘beschaafde maar dwingende wijze’ een dergelijke naamgeving
aan de kaak te stellen en tegen te gaan. De heer Schrauwers sluit daarbij aan met
een tweede zorg: het verdwijnen van de vanzelfsprekendheid van het gebruik van
het Nederlands op diverse terreinen. Hij vindt dat Onze Taal samen met andere
organisaties, zoals de Taalunie, initiatieven moet tonen.
De heer Vermeij wil graag van de voorzitter vernemen wat het genootschap kan
betekenen om de positie van het Nederlands sterker te maken. Bedrijfsleven én
overheid zijn de belangrijkste gebruikers van Engels in het Nederlands, stelt de heer
Jansen; het bedrijfsleven blijkt moeilijk te benaderen, maar de overheid dient het
voorbeeld te geven en het genootschap moet haar hierop aanspreken. De heer Van
Malde is van mening dat de overheid en het parlement zich niet druk maken om de
voortschrijdende verengelsing van het onderwijs; bovendien praten neerlandici elke
ontwikkeling goed door te stellen dat ‘de taal verandert’. Benader Nederlandse en
Vlaamse instellingen over het onnodig gebruik van Engelse woorden, adviseert de
heer Ter Heide, en treed ermee in de openbaarheid.
De opmerkingen van leden monden uit in een motie waarin de ledenvergadering
de wens uitspreekt dat het Genootschap Onze Taal zich actiever zal opstellen in
het versterken van de positie van het Nederlands. De voorzitter acht een stemming
over de motie niet nodig, omdat het bestuur met de motie uit de voeten kan. Volgens
de heer Molewijk zou er meteen in de geest van de motie gehandeld moeten worden
door in overheidskringen concreet iets te ondernemen tegen de benaming ‘Traffic
Information Center’. De voorzitter zegt toe dat hij de juiste instanties hierop zal
aanspreken.
Tot slot waarschuwen de heer Vermeij en redactielid De Jong tegen
‘taalpolitieagent spelen’. Liever concrete gevallen op een positieve manier aanpakken
dan bijdragen aan een slecht imago van het genootschap door alleen het vingertje
te heffen.
M. (Monika) van Paemel (Poesele, Oost-Vlaanderen, 1945) is schrijfster;
zij debuteerdein 1971 met de roman Amazone met het blauwe voorhoofd,
die bekroond werd met de Prijs voor het beste literaire debuut. In 1974
volgde de roman De confrontatie, in 1976 Marguerite en in 1985 De
vermaledijde vaders. Voor haar oeuvre ontving zij diverse literaire prijzen
en werd zij in 1993 door koning Boudewijn in de adelstand verheven.
Monika van Paemel zette zich in voor de belangen van auteurs, onder
meer bij de invoering van het leenrecht, in de Vereniging van Vlaamse
Letterkundigen en in de Vlaamse PEN-afdeling.
Mr. E.L.J. (Eddy) van Vliet (Antwerpen, 1942) studeerde rechten aan
de Vrije Universiteit van Brussel en vestigde zich daarna als advocaat in
Antwerpen. Hij is redacteur geweest van diverse Vlaamse literaire
tijdschriften. Vanaf 1964 publiceerde hij diverse dichtbundels, onder
meerDuel (1964, bekroond met de Prinsen-Geerligsprijs), Het grote
verdriet (1974, Jan Campertprijs) en De binnenplaats (Staatsprijs voor
de poëzie 1988). Met C. Buddingh' stelde hij bloemlezingen samen van
de Noord- en Zuid-Nederlandse poëzie.
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InZicht
Raymond Noë
InZicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent niet dat
de redactie ze aanbeveelt.
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.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

● Bedrijfscommunicatie
Interne communicatie - simpel gezegd: de informatie- en gedachteuitwisseling binnen
organisaties en bedrijven - is een van de aandachtsgebieden van de
communicatiewetenschap. Opvallend genoeg wordt dit onderwerp in de vakliteratuur
doorgaans alleen vanuit een organisatiekundig gezichtspunt of door middel van
praktijkvoorbeelden beschreven. Mieke van Putte, die aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen vier jaar lang een cursus over interne communicatie gaf, stelt in Interne
communicatie: van theorie naar praktijk niet de organisatie centraal, maar de
communicatie. Ze biedt een wetenschappelijke, theoretische benadering van het
internecommunicatieproces, die uitmondt in een vergelijking met
onderzoeksresultaten uit de praktijk.

Interne communicatie: van theorie naar praktijk van Mieke van Putte wordt
uitgegeven door Coutinho en kost f 44,50. (208 blz.)
ISBN 90 6283 091 9

● Voornamen
In de jaren vijftig verscheen Huizinga's encyclopedie van voornamen, die een
nagenoeg compleet overzicht van Nederlandse en Vlaamse voornamen bevatte.
Bovendien was er een lijst met Antilliaanse voornamen in opgenomen, waarin veel
van de tegenwoordig gangbare exotische voornamen terug te vinden zijn. Maar
Huizinga's encyclopedie ontleende haar waarde toch vooral aan al die oude
Nederlandse voornamen. Volgens de uitgever beginnen dergelijke namen weer in
de mode te raken, en dat was een reden om Huizinga's werk opnieuw te publiceren.
Het werk is in zoverre aangepast aan deze tijd dat er een lijst met moderne
voornamen aan toegevoegd is.

Huizinga's complete lijst van voornamen. Vraagbaak voor de afkomst en
betekenis van Nederlandse en Vlaamse voornamen is verschenen bij
Tirion en kost f 69,50. (352 blz.)
ISBN 90 5121 744 7
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● Woordenboek Latijn
Het Latijn is een taal die niet meer verandert. Desondanks is er een geheel nieuw
woordenboek Latijn-Nederlands verschenen. Volgens het voorwoord bij deze uitgave
voldoen de bestaande woordenboeken niet meer omdat ze bij de gebruiker een
bepaalde hoeveelheid kennis van de vormleer en de woordenschat veronderstellen,
en die kennis wordt tegenwoordig op school minder aangeboden. In dit lijvige
woordenboek is daar rekening mee gehouden. Het is behalve voor scholieren en
studenten ook bedoeld voor ‘mensen die bij de uitoefening van hun beroep zo nu
en dan Latijnse woorden moeten kunnen opzoeken’. Het uitgangspunt voor de
uitgave is het PONS-woordenboek Latijn-Duits, terwijl ook gebruik werd gemaakt
van de Oxford Latin Dictionary. Bij de opbouw van de lemmata is ter vergroting van
de overzichtelijkheid gekozen voor een lineaire opsomming van betekenissen, en
dus niet voor de meer gebruikelijke hiërarchische indeling in hoofdbetekenis en
deelbetekenissen.

Woordenboek Latijn/Nederlands, onder hoofdredactie van prof. dr. Harm
Pinkster, is een uitgave van Amsterdam University Press en kost f 129,(gebonden) of f 59,50 (ingenaaid). (1196 blz.)
ISBN 90 5356 138 2 (gebonden); 90 5356 115 3 (ingenaaid)

● Grammatica
Binnen de neerlandistiek worden de traditionele grammatica en de moderne
taalkunde vaak gezien als totaal verschillend. De traditionele grammatica heet dan
‘ouderwets’ en ‘achterhaald’, de moderne taalkunde ‘een nieuw begin’, gebaseerd
op juistere inzichten. Peter van Bart, Johan Kerstens en Arie Sturm hebben in
Grammatica van het Nederlands geprobeerd een brug te slaan tussen traditionele
en moderne taalkunde. Voor deze ongebruikelijke aanpak is gekozen om de lezer
de ontwikkeling van traditionele tot moderne taalkunde te laten ‘meebeleven’. Ook
de opbouw van deze inleiding in de grammatica is ongebruikelijk; er is gekozen voor
een zogenoemde ‘synthetische’ presentatie, wat wil zeggen dat eerst de
woordsoorten worden behandeld, vervolgens de woordgroepen en daarna de
zinsdelen. Bij de gebruikelijke analytische benadering werkt men precies andersom.
Het boek is een ingrijpende bewerking van Zinsanalyse van Van Bart en Sturm
(1987) en is gericht op het universitair en hoger beroepsonderwijs.

Grammatica van het Nederlands. Een inleiding wordt uitgegeven door
Amsterdam University Press en kost f 55,-. (262 blz.)
ISBN 90 5356 281 8

● Brabantse dierennamen
De eitjes van de heggenmus zijn helderblauw, en daarom heet het beestje in Brabant
ook wel ‘blauwlegger’, ‘blauwke’, ‘blauwmènneke’, ‘blauwpieper’, ‘blauwpijpke’ of
‘blauwe tuter’ - en dit zijn nog niet eens alle volksnamen voor het vogeltje die te
vinden zijn in het hoofdstuk over de heggenmus in het boekje Brabantse beestjes.
Het is geschreven door Jos en Cor Swanenberg, die de vele Brabantse dialecten
uitplozen op volksnamen voor zo'n vijfentwintig huis-, tuin- en keukenbeestjes, zoals
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de bladluis (‘hemelzaad’), de kikker (‘kikbil’) en het parelhoen (‘poelepetaat’). De
taalkundige informatie is aangevuld met biologische en historische
achtergrondinformatie en het geheel is geïllustreerd met afbeeldingen van de beestjes
en met gedichtjes in Brabants dialect.

Brabantse beestjes is verschenen bij uitgeverij Van de Berg (De Heurne
24, 7511 GX Enschede, tel. 053-431 27 73) en kost f 22,50. (126 blz.)
ISBN 90 5512 08 09

● Spellinglijst
Van het omstreden, veelverkochte (een miljoen exemplaren) nieuwe Groene Boekje
verscheen onlangs een afgeleide versie: de Basiswoordenlijst Nederlandse taal,
die zo'n 35.000 woorden bevat (ongeveer een derde van het Groene Boekje). Het
gaat om de meest voorkomende hedendaagse woorden en om woorden die een of
ander spellingprobleem hebben. Woorden
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uit de laatste categorie zijn voorzien van een verwijzing naar voor in het boekje
opgenomen spellingregels.

Basiswoordenlijst Nederlandse taal van J.H.J. van de Pol is een uitgave
van Sdu/Standaard en kost f 19,90. (525 blz.) ISBN 90 75566 76 X

● Gebarentaal
De Nederlandse Gebarentaal wordt binnenkort officieel erkend. Naar aanleiding
daarvan is in het Utrechtse Universiteitsmuseum de tentoonstelling ‘Kijk! Taal’
ingericht. De expositie biedt een eerste kennismaking met gebarentaal en gaat in
op vragen als: wat kun je zeggen met gebarentaal, is gebarentaal internationaal, is
gebarentaal hetzelfde als liplezen? Daarnaast wordt geprobeerd een beeld te geven
van de mogelijkheden die nieuwe media als cd-rom, Internet en beeldtelefoon de
gebarentaalgebruiker te bieden hebben.
De expositie is te zien tot 28 februari 1999 in het Universiteitsmuseum,
Lange Nieuwstraat 106, Utrecht. Info-lijn: 030-253 80 07. Het museum is
van dinsdag t/m vrijdag geopend van 10.00-17.00 uur; in het weekend
en op feestdagen van 13.00-17.00 uur. De toegang bedraagt f 7,- (f 3,50
tot 18 jaar of met CJP, Pas 65+, studentenkaart; gratis met
Museumjaarkaart).
Ter gelegenheid van deze expositie is een heruitgave verschenen van Gebarentaal.
De taal van doven in Nederland. Dat boek, in 1993 bekroond met de
KIJK/Wetenschapsweekprijs voor het beste populair-wetenschappelijke boek, biedt
een uitgebreide beschrijving (met veel afbeeldingen) van de Nederlandse
Gebarentaal. In deze heruitgave zijn, in het slothoofdstuk, de laatste ontwikkelingen
(zoals de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal) verwerkt.

Gebarentaal. De taal van doven in Nederland van Liesbeth Koenen, Tony
Bloem, Ruud Janssen en Albert van de Ven is verschenen bij Atlas en
kost f 55,-. (223 blz.) ISBN 90 254 2320 5

● Vormleer
Geert Booij en Ariane van Santen publiceerden in 1995 een inleiding in de morfologie
voor het universitair en hoger beroepsonderwijs. Van deze uitgave is nu een tweede,
herziene en uitgebreide druk verschenen. Het boek is verrijkt met informatie over
de historische achtergronden van het huidige morfologische systeem van het
Nederlands, en met een apart hoofdstuk over morfologische verandering.

Morfologie. De woordstuctuur van het Nederlands is verschenen bij
Amsterdam University Press en kost f 55,-. (303 blz.) ISBN 90 5356 290
7
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● De Vlaamse taal
‘Het Vlaams is een eigen taal, naast het Nederlands en het Afrikaans. En er moet
een einde komen aan de enggeestige pro-Nederlandse taalpolitiek in Vlaanderen.
Het Vlaamse taaleigen dreigt te verdwijnen onder de sterke Nederlandse invloed:
de gevaren van verfransing of verengelsing zijn onbeduidend tegenover die van
vernederlandsing.’ Strijdlustige taal van Charles Vanderhaegen, oprichter van het
Genootschap De Vlaamse Taal. Hij doet zijn uitlatingen in het gelijknamige
driemaandelijkse tijdschrift van dit genootschap, waarvan inmiddels drie nummers
verschenen zijn (elk van 28 pagina's op A4-formaat).
De Vlaamse Taal biedt onder meer columns, interviews, discussie over het
Standaardvlaams en over wat ‘een eigen taal’ is, boekbesprekingen, ingezonden
brieven, een literaire rubriek en een taalrubriek, een uitvoerig ontwerp voor een
eigen spelling van het Vlaams en voorstellen voor een Vlaamse spraakkunst
(flandristiek).
Een jaarabonnement op De Vlaamse Taal kost Bfr. 300 of f 16,20, te
storten op rekening 290-0540440-74 van het Genootschap De Vlaamse
Taal. Meer informatie bij de uitgever, Charles Vanderhaegen, telefoon en
fax: 00/32 92 22 65 03, e-mail: cvdh@unicall.be. Redactieadres: Kortrijkse
Steenweg 1121, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België.
Vanderhaegen publiceerde eerder - ook onder de titel ‘De Vlaamse Taal’ - een reeks
van zeven uitvoerige brochures waarin hij Vlaams idioom beschrijft, de Vlaamse
zaak bepleit, de verschillen tussen Nederlands en Vlaams toont, tweehonderd jaar
Vlaamse perikelen samenvat, en de ‘verraderlijke rol’ van een groep Vlaamse
letterkundigen wil blootleggen.
De brochures - van elk zestig bladzijden - zijn via Vanderhaegen te
verkrijgen à Bfr. 200.

● Congres ‘Taalbeschouwing’
‘Taalbeschouwing - nadenken over taal en taalgedrag’ is het onderwerp van een
congres dat de Vereniging Algemeen Nederlands op 24 oktober in Antwerpen houdt.
Slaat taalbeschouwing op de basisschool een nieuwe weg in? Wat zijn de
voorwaarden voor taalbeschouwingsonderwijs? Hoe behandelt de nieuwe ANS
taalvariatie? Hoe kijkt men in Nederland aan tegen taalbeschouwing in het onderwijs?
In vier lezingen (tussen 10.00 en 17.00 uur) komen deze vragen aan bod. De laatste
twee vragen worden besproken door W. Haeseryn, redacteur van de ANS, en de
Nederlandse moedertaaldidacticus prof. H. Hulshof.
Deelname met lunch kost voor nietleden Bfr. 1700/f 93,50, voor leden
van de VAN en van Onze Taal Bfr. 1500/ f 82,50 (zonder lunch Bfr. 750/f
41,25). Inschrijven kan door de toegangsprijs vóór 10 oktober over te
maken op postrekening 000-129578-83 van de VAN te Mechelen.
Inlichtingen via telefoonnummer 00/32 15 27 68 05.
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● Jubileumtentoonstelling KB
Dit jaar bestaat de Koninklijke Bibliotheek tweehonderd jaar. Ter gelegenheid daarvan
is er tot en met 18 oktober in de Amsterdamse Nieuwe Kerk een tentoonstelling
onder de titel ‘Het wonderbaarlijke alfabet’. Die expositie is alleen al heel bijzonder
omdat daar het handschrift van de oudst bewaarde Nederlandse zin voor het eerst
in Nederland te zien is: ‘Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hic anda thu
uuat unbidan uui nu’. De zin is omstreeks 1100 door een Vlaamse monnik als
pennenproef op de laatste lege bladzijde van een Oudengels handschrift
neergeschreven.
Het Hebban olla-manuscript is tentoongesteld onder de letter E van ‘Elegast’, een
afdeling waarin aan de hand van veertig werken (handschriften en zeldzame drukken)
de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde wordt behandeld. De overige
bijzondere bezittingen van de KB die worden geëxposeerd, zijn ondergebracht onder
de andere 25 letters van het alfabet. Zo bevat de C (van ‘competitie’) een curieuze
sportcollectie en de P (van ‘praal’) 45 fraai verluchte handschriften en drukken uit
de KB-collectie.
De expositie is van 19 augustus tot en met 18 oktober dagelijks van 10.00
tot 18.00 uur te bezichtigen in De Nieuwe Kerk aan de Dam in Amsterdam.
Toegang: f 12,50 (f 9,- met CJP of Stadspas, en voor 65-plussers en
kinderen tot 12 jaar). Informatie: 020-638 69 09.
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Ruggespraak

Soest Nu
Fiat voor Daimler en Chrysler
Brussel - De Europese Commissie heeft gisteren groen licht gegeven
voor de fusie van de Duitse autoproducent Daimler Benz en het
Amerikaanse Chrysler.
NRC Handelsblad
Het Wilhelmus op een bierblikje van Grolsch. De tekst van het volkslied
op de verpakking van douchezeep, zodat je het in de badkamer heerlijk
kunt laten galmen. Een zorgcentrum voor blinden in Ede dat het Wilhelmus
in gebarentaal aanleert.
Eindhovens Dagblad

Dansen wekt bruisende krachten en energieën bij je op zoals
levensvreugde, creativiteit en improvisatievermogen en is (net als voor
planten en dieren) een natuurlijke en spirituele manier om je leven kleur
en individualiteit te geven.
Zomerprogramma De Roos, Centrum voor Creatieve en Spirituele Groei
Nederlandse vrouw overleeft kartongeval
Eidhovens Dagblad
Maak de koelkast nooit zelf open! Het defect kan erger worden en u loopt
het risico van een elektrische schok. Bovendien kan het recht op garantie
vervallen.
Handleiding Edy koelkast
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Te koop:
Nw. 1-pers. trampoline zeer gesch. om af te vallen tot 220 kg f 55,advertentie in Nieuwe Meerbode
Enfin, om zeven uur in Oss voor een interview met de bereidster van een
motorscooter. Ze wordt vaak voor brommer aangezien.
NRC Handelsblad

NL - Niet ingeslikt voor Kinderen jonger dan 36 maaden. Bevat stukjes
die zouden kunnen worden engesllkt worden.
Verpakking Melkchocolade-ei met Verrassing
Douane neemt Viagra-pillen in
Eindhoven - De douane heeft de afgelopen weken op diverse plaatsen
in het land de potentieverhogende Viagra-pillen in beslag genomen.
Algemeen Dagblad

Zowel voor de voetgangers als de automobilisten zijn de verkeerslichten
een verademing. Bij groen licht kunnen overstekers op hun gemak naar
de overkant en automobilisten kunnen met een gerust hart doorrijden.
't Groene Weekblad
Pas na drie uren treiteren, provoceren, zuipen, beledigen, vernielen
en zingen kwam de politie aan de Avenue Alfred Maes in actie.
Trouw
HET ADRES VOOR AL UW DRANKPROBLEMEN
voor bedrijven, instellingen en particulier
tapverhuur
cadeaus en kerstpakketten
drankengroothandel
partyservice
verhuur partybenodigdheden en meubilair
Zeewolder Krant
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Misvattingen over taal
M.C. van den Toorn - emeritus hoogleraar Nederlandse Taalkunde,
Groesbeek
Velen klagen over taal zonder te weten waar ze het eigenlijk precies
over hebben. Het zijn niet de minsten die bijvoorbeeld beweren dat
kerkenraad ‘geen Nederlands’ is of dat het Nederlands door het
verlies van de naamvallen ‘een minder ontwikkelde taal’ is geworden.
M.C. van den Toorn bespreekt een aantal hardnekkige misvattingen
en pleit voor invoering in het voortgezet onderwijs van ‘een
bescheiden opleiding in de meest elementaire beginselen van de
taalkunde’.
Dit wordt geen vrolijk stuk. Integendeel, het is een klacht over de geringe kennis
van taal en taalkunde, een gebrek dat zich uit in een groot aantal misvattingen over
taal. Een tijdje terug deed een commissie redelijke voorstellen om taalkunde in het
leerplan van de hogere leerjaren van het voortgezet onderwijs op te nemen. De
regering heeft die plannen afgewezen, en dat kan gezien al die misvattingen zonder
meer als betreurenswaardige kortzichtigheid gekwalificeerd worden.
Hoe droevig het onder de Nederlandse bevolking - juist en vooral onder
intellectuelen! - gesteld is met het inzicht in de taal en de kennis van taalkunde, is
aan te tonen op drie gebieden. Het gaat om de geventileerde meningen over spelling
(hoe kan het anders in de laatste tijd), om talloze te hooi en te gras geuite meningen
over taal en taalgebruik in ingezonden stukken in kranten, en ten slotte om de
ontvangst van de Algemene Nederlandse Spraakkunst, de ANS.
Van de rubrieken met ingezonden brieven van lezers placht de taalkundige
Stutterheim te zeggen dat ze het rijk jaarlijks miljoenen besparen aan
krankzinnigengestichten. Het klinkt wat cynisch, maar aan de hand van de
voorbeelden die ik zal geven, kan men zelf vaststellen dat daar een grond van
waarheid in steekt.

● Spelling en taal
Allereerst dan de spelling. We mogen niet denken dat de weerstanden tegen
spellingwijziging van de laatste tijd dateren. Al in 1972 verscheen er een overvloed
aan publicaties naar aanleiding van alleen nog maar voorstellen tot
spellingvereenvoudiging. Het gekke is dat miljoenen taalgebruikers van mening zijn
dat zij verstand hebben van spelling en taal omdat zij daar gebruik van maken. Maar
Nederland telt ook miljoenen mensen die dagelijks gebruikmaken - van een auto,
en slechts een klein deel van hen heeft verstand van een automotor; zij laten
reparatie daarvan aan de vakman over. Daar komt nog bij dat dreigende verandering
van spelling heftige emoties losmaakt, blijkbaar omdat men met
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moeite heeft leren spellen en nu ongaarne ziet dat vertrouwde spellingbeelden gaan
veranderen. Het heeft vast iets met die emoties te maken dat inconsequente
denkbeelden niet van de lucht zijn: we mogen wel kontakt met een k schrijven, maar
akcent en aksent zijn gedrochtelijk en vervreemdend (H. Mulisch, Soep lepelen met
een vork, Amsterdam 1972, blz. 72). Een ingreep in de spelling wordt gezien als
een ingreep in de taal, en door een nieuwe spelling wordt oudere literatuur ineens
ontoegankelijk voor de grote massa (R. Kousbroek, NRC Handelsblad, 4-2-72).
Vandaar dat spellingverandering een ‘enorme cultuurverarming’ betekent (NRC,
9-1-71 en 21-1-72) of zelfs ‘taalvervuiling’ (NRC, 5-12-95). Deze begrippen,
taalverarming, taalvervuiling en taalverloedering, komen we vaker tegen zonder dat
ze nader verklaard worden.

● ‘Muzikaal onlogisch’

Illustratie: Frank Dam

We weten allen dat de laatste spellingwijziging, die van 1995, verre van volmaakt
is, maar de kritiek daarop komt gewoonlijk van tegenstanders
•
Men blijft steken in protesten tegen de schrijfwijze pannenkoek en
kerkenraad, en verkondigt de enormiteit dat dat geen Nederlands is.
•
die niet de moeite hebben genomen de Leidraad van het Groene Boekje eens goed
door te lezen. Men blijft steken in protesten tegen de schrijfwijze pannenkoek en
kerkenraad, verkondigt de enormiteit dat dat geen Nederlands is en gaat ervan uit
dat we nu ook ‘pannenkoek’ moeten zéggen, dat wil zeggen het woord met die
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tussen-n moeten uitspreken. In de vorige spelling bestond het criterium van het
noodzakelijk meervoud, dat ons opscheepte met het verschil tussen bessesap en
bessenjam. Dat onderscheid, dat altijd al werd beschouwd als kunstmatig en absurd,
wordt nu ineens weer van stal gehaald en in het geding gebracht bij een spelling
als hordeloop, die onbegrijpelijk heet omdat zo'n loop nooit uit slechts één hindernis
bestaat (Rita Kohnstamm, NRC, 16-12-95). Of we moeten letten op de ‘natuurlijke
muzikale opbouw van een taal’, zoals een briefschrijfster in de krant ons meldt (NRC,
5-12-95). Zij wil ons doen geloven dat bessenjam ‘muzikaal onlogisch’ is omdat de
n voor de beginklank van jam niet makkelijk uit te spreken is. Het zou eigenlijk
besjam moeten zijn, maar ‘muzikaal gesproken loopt zo'n woord niet, wordt dus
inwendig verlengd, terwijl het ritme tegelijkertijd pittiger wordt’. Het is ongetwijfeld
goed bedoeld, maar gebaseerd op zulke persoonlijke gevoelens dat de taalkundige
relevantie ver te zoeken valt.
De tegenstand tegen de nieuwe spelling wordt nog verscherpt in de tijd van het
‘Groot Dictee’ op de televisie. Een journalist die in het laatste dictee nogal wat fouten
gemaakt had, schreef meteen over ‘Het bankroet van de nieuwe spelling’ (Frits
Abrahams, NRC, 16-12-97), niet beseffend dat er maar negen woorden in dat dictee
voorkwamen waarvan de spelling veranderd was. Veel erger lijkt mij dat bij een
vroeger gegeven televisiedictee een spellingprobleem als u beider keus bijna niet
viel uit te leggen omdat het merendeel van de Nederlanders het onderscheid in
persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden niet blijkt te kennen. En daarmee zijn
we weer beland bij het gebrek aan taalkundige scholing.

Top-vijf van misvattingen over taal
1.
2.
3.
4.
5.

Wie aan de spelling komt, komt aan de taal.
Iedereen gebruikt taal en kan er dus over oordelen.
Een onwelgevallige nieuwvorming is geen Nederlands.
Verandering in de taal is taalverarming of taalverloedering.
Er moet gedecreteerd worden wat goed Nederlands is.

● Taalverloedering
Ook over andere kwesties wordt veelvuldig geklaagd, door welmenende
taalgebruikers, welmenend maar taalkundig ongeschoold. Klachten over neologismen
zijn niet van de lucht: heftige tegenstand werd bijvoorbeeld geuit tegen het gebruik
van nieuwvormingen als vrouwvriendelijk en manvijandig. Een
ingezondenstukkenschrijver noemt ze ‘eenvoudigweg geen Nederlands’ (NRC,
27-1-83). Een ander vindt het onthutsend dat in de krant je kan geschreven wordt
in plaats van je kunt. De schrijver noemt dat ‘de kracht van de volksetymologie’
(NRC, 5-9-96), niet beseffend dat volksetymologie iets heel anders is, namelijk het
streven om een niet begrepen woord doorzichtiger te maken door aanpassing van
de uiterlijke vorm. Zo heeft de taalgemeenschap schorbuck vervormd tot scheurbuik
en maakten kinderen van het niet doorgronde botaniseertrommel het niet onaardige
boterham-marcheer-trommel. Maar met de gelijkwaardige vormen je kan en je kunt
heeft dat niets te maken. Ook over u hebt versus u heeft worden dit soort gevoelens
geuit (Max Schuchart, NRC, 24-2-83).
Het zijn inderdaad gevoelens die we hier aantreffen. Iemand meent dat niks
achterstaat bij niets. ‘Niets oogt open en uitgesproken heeft het klank. Het kan
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beklemtoond en gerekt worden. Niks is dof en duf.’ (NRC, 20-2-92) Weer een ander
meent een scherp verschil te horen tussen ou en au, maar hij vindt wel dat flauw
en trouw op elkaar rijmen! (NRC, 17-1-72) Een mooi nummer is ook nog altijd het
verschil tussen hun en hen, respectievelijk derde en vierde naamval genoemd. Maar
de auteur die dit verschil signaleert, voegt eraan toe: ‘Mijn gevoel zegt dat het
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omgekeerd moet zijn.’ (J.H. Donner, NRC, 7-12-85) Ook het onderscheid tussen
de zogenoemde rode en groene volgorde is uiteraard een heet hangijzer voor velen.
De groene volgorde, waarbij in een bijzin het hulpwerkwoord na het voltooid
deelwoord staat (bijvoorbeeld ‘Ik weet dat Piet gekomen is’) heet ‘een slappe
germaanse constructie’ (A. Burnier, NRC, 2-5-80). Beter zou dus zijn: ‘Ik weet dat
hij is gekomen.’ Maar deze stelling is nergens op gebaseerd en wordt ook niet door
taalkundig onderzoek bevestigd.

● Intellectuelen
Scholing in taalkunde is zeker van nut als iemand over taal wil schrijven. Dan kunnen
we voorkomen dat de vervoeging je kan aan volksetymologie wordt toegeschreven,
zoals we hiervoor zagen. En een Nederlands auteur die vindt dat de meervouden
effecten en twijfels niet bestaan, zou dan niet klakkeloos iedere afkorting ‘apocope’
noemen (W.F. Hermans, NRC, 20-9-85 en 9-9-88). Apocope is namelijk een
taalhistorisch verschijnsel waarbij een slotlettergreep onder bepaalde voorwaarden
verdwijnt: zo is het Middelnederlandse woord hane geapocopeerd tot haan, zoals
bedde tot bed is geworden, samen met honderden andere Nederlandse woorden.
En als er enige taalkundige scholing bestond, dan zouden we ook niet meer te horen
krijgen dat het Nederlands door het verlies van naamvallen ‘een minder ontwikkelde
taal’ moet heten (J.L. Heldring, NRC, 27-9-96). En dit uit de pen van een columnist
die jarenlang taalfouten van een bepaalde soort aan de kaak stelde en deze
brandmerkte als denkfouten - een bezigheid waardoor hij bij veel intellectuelen als
scherp denker en belangrijk taalgeleerde geldt!
Intellectuelen ja. En auteurs van naam. Ik heb geciteerd uit stukken van Harry
Mulisch, W.F. Hermans, Andreas Burnier, Rudy Kousbroek, J.H. Donner, Rita
Kohnstamm en J.L. Heldring, en ik heb een selectie gemaakt uit vele tientallen
ingezonden brieven die ik in de loop van de jaren verzameld heb. Ze worden hier
zonder spot vermeld, hoe onzinnig sommige meningen ook zijn. De schrijvers zijn
nauwelijks verantwoordelijk te houden voor alle enormiteiten. De schuld ligt bij falend
(beter gezegd: ontbrekend) onderwijs in de taalkunde, in de meest elementaire
beginselen van deze wetenschap.

● De ANS
Heel duidelijk bleek dit ook bij de ontvangst van de ANS. Toen het werk aan de
eerste editie nog maar net begonnen was, werd ik opgebeld door een oudere dame
die via een persbericht op de hoogte was gekomen van het werk dat op stapel stond.
Ze verzocht mij dringend nu eindelijk eens een eind te maken aan het verfoeilijke
gebruik van als na een vergrotende trap. Ze meende dat de redactie dat kon
decreteren. Hetzelfde meende W.F. Hermans, die het volgende schreef: ‘Per decreet
zou vastgesteld moeten worden wat goed Nederlands is en wat niet, welke woorden
en zinsconstructies als verouderd te vermijden zijn, of gebrekkig naar buitenlands
voorbeeld nageaapt, en zo meer.’ (NRC, 20-9-85) En zoiets kan bij een levende
taal nu eenmaal niet. Nog een stap verder gaat een mevrouw die voorstelt nieuwe
sekseneutrale persoonlijke voornaamwoorden te gaan gebruiken: xij, haam en heur
(NRC, 23-12-95).
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De leek begrijpt ook dikwijls het verschil niet tussen een grammatica en een
woordenboek, hoe gek dat ook lijkt. In een interview na de totstandkoming van de
eerste ANS-editie vroeg een journalist na uitvoerig te zijn ingelicht over de doelstelling
van de ANS: ‘Dus denkt u dat de ANS ook naast Van Dale gebruikt kan worden?’
En een destijds bekende televisiepresentatrice meende dat de Vlamingen ons ver
vooruit zijn omdat die het woord verdiep gebruiken, terwijl wij ons met etage
behelpen; dit in het kader van de presentatie van een spraakkunst.

● Voorlichting
Wat we hier vaststellen is het manco aan kennis van taal en taalkunde bij de
geïnteresseerde (en intellectuele) leek. Wat de taalkundige onderzoekt zonder het
af te keuren, keurt de leek af zonder het te onderzoeken. Inzicht in taal en
taalverandering is dringend gewenst, en ik pleit dan ook voor adequate voorlichting:
zoals een geoloog veranderingen in de aardkorst waarneemt, zo kan een taalkundig
geschoolde veranderingen in de taal waarnemen zonder zich daarover al te zeer
op te winden. Dat betekent helemaal niet dat we alles maar goed moeten vinden.
Het streven naar verzorgd taalgebruik is altijd nodig, en onderricht in taalbeheersing
helpt ons daarbij. In dit opzicht verdient mijns inziens oefening in het formuleren de
voorkeur boven oefening in het communiceren, waarop weleens te eenzijdig de
nadruk gelegd wordt. Na goed formuleren komt het communiceren vanzelf. Een
goede voorlichting is daarbij gewenst, en op de scholen een bescheiden opleiding
in de meest elementaire beginselen van de taalkunde.
Het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst is strafbaar, en terecht, want het
gaat hier om leven en dood. Het onbevoegd uitoefenen van de taalkunde levert
geen levensbedreigende gevaren op, maar het is een beschaafde natie onwaardig.
Kennis van en inzicht in de bouw en het functioneren van de eigen taal is een
culturele verworvenheid die op één lijn staat met andere onderdelen van de
zogenoemde algemene ontwikkeling, zoals enige notie van aardrijkskunde en
geschiedenis, literatuur, beeldende kunst en muziek. Voor het uitroeien van
hardnekkige misvattingen over taal is die gewenste bescheiden opleiding in taalkunde
op scholen voor voortgezet onderwijs hard nodig. Maar we moeten vrezen dat we
op invoering daarvan nog lang moeten wachten.
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Reacties
■ Een KB slaan [1]
Mr. J.J.H. Gerritzen - Rotterdam
De heer O.L.E. Jongmans legt in zijn interessante artikel ‘Een KB slaan’ (Onze Taal
mei) een verband tussen de uitdrukking een KB slaan en het Latijnse foedus icere
(‘een verdrag sluiten’).
Ik geloof niet dat ik de veronderstelling van de heer Jongmans verder kan
onderbouwen of bevestigen. Ik kan alleen maar - voorzover dat enige relevantie
bezit - opmerken dat, toen ik in de jaren zestig advocaat werd in Rotterdam, een
van mijn oudere kantoorgenoten sprak van ‘failliet slaan’, bijvoorbeeld in ‘Hij is
onlangs failliet geslagen’. Wij spreken, dacht ik, steeds van ‘failliet gaan’ of ‘failliet
verklaard worden’. Ik heb het gebruik van het werkwoord slaan in dit verband verder
nooit meer gehoord en ik heb mij vaak afgevraagd of dit een typische, wellicht volkse
en inmiddels verdwenen Rotterdamse zegswijze is.

■ Een KB slaan [2]
O.L.E. Jongmans - Wateringen
In het juli/augustusnummer schrijft Rob J.L. Visser (op blz. 179) dat hij het verband
dat ik in het meinummer legde tussen de uitdrukking een KB slaan en het Romeinse
recht wat vergezocht vindt. Hij wijst erop dat het woord slaan in veel meer
uitdrukkingen voorkomt, en ziet meer in een verband met het slaan van heipalen
voor een fundament - ook al omdat ik schreef dat ik een KB slaan bij Rijkswaterstaat
heb leren kennen.
Dat het woord slaan via heel andere etymologische wegen ook in heel wat andere
uitdrukkingen in andere betekenissen voorkomt, staat de door mij geopperde
mogelijkheid op zichzelf niet in de weg. En wat is dan bijvoorbeeld wél het verband
tussen al dat slaan in de voorbeelden die hij noemt?
Deels ben ik er echter zelf schuldig aan dat de heer Visser juist dit spoor heeft
gevolgd. In mijn poging beknopt te formuleren heb ik alleen Rijkswaterstaat als
‘vindplaats’ genoemd. Ik had er beter aan gedaan te vermelden dat de uitdrukking
destijds in geheel departementaal Den Haag in zwang was. Daarmee vervalt een
belangrijk argument voor het verband met heipalen - nog daargelaten dat in de
bouwtechniek het slaan van heipalen lang niet de enige manier van funderen is.

■ Naamkeuze [1]
Rudi Oortwijn - Wageningen
Doreen Gerritzen bespreekt in het juli/augustusnummer de vijftien belangrijkste
motieven van ouders bij de keuze van een voornaam voor hun kind. Eén belangrijk
motief miste ik daarin; ik ben ervan overtuigd dat veel mensen bewust kiezen voor
een naam die uit twee lettergrepen bestaat. Zo'n tweelettergrepige naam
vergemakkelijkt de communicatie tussen ouder en kind: ‘Wouter, eten!’ roept heel
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wat makkelijker dan ‘Wout, eten!’ Dat laatste zou gemakkelijk kunnen verworden
tot: ‘Wou-hout, eten!’

■ Naamkeuze [2]
Joost Boswijk - Deventer
In het artikel ‘Motieven bij de naamkeuze’ van Doreen Gerritzen in Onze Taal 7/8
noemt de schrijfster de haar onbekende meisjesnaam Robie en vraagt zich af of
deze is afgeleid van Ruby of Rob.
In mijn familie komt de roepnaam Robie voor een vrouw voor. In dit geval is het
een variant van Rosa, een naam die door meer vrouwen in de familie wordt gedragen.
Het was de naam van mijn moeder, maar ook van een nicht van haar. Om
onderscheid te maken werd deze nicht Robie genoemd, en mijn moeder Ro.

■ Fries
Jos Debreczeney - Damwoude
In het stukje ‘Dialect [1]’ in de rubriek ‘Tamtam’ van het juli/augustusnummer wordt
gesuggereerd dat het Fries een dialect is: ‘... maar ook andere groepen die hun
teksten in dialect zingen, zoals De Kast (Fries)...’
Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat Frysk de officiële tweede landstaal is.

■ Kwestie van interpunctie
Lau Kanen - onderwijspsycholoog, Veldhoven
Intrigerend, dat ‘staaltje vals citeren’ waar Liesbeth Koenen zich in het
juli/augustusnummer (blz. 177-178) over opwond en dat blijkt te berusten op een
misverstand tussen haar en de redactie. Intrigerend vind ik echter ook de vraag wat
de oorzaak van dit misverstand was. Het is simpelweg een kwestie van interpunctie:
Liesbeth Koenen heeft in haar column een deelzin tot een zelfstandige zin
gepromoveerd. Voor een goed begrip citeer ik het stukje tekst nog even:

De minister zegt nu dat de taalkundigen het fout hebben gedaan, maar
lang daarvoor hadden die taalkundigen al laten weten dat het de schuld
van de ministers was. Hadden die nou maar integraal alle voorstellen van
de deskundigen overgenomen, dan was er niets aan de hand geweest.
De tweede zin is een toelichting op de strekking van de eerste. Als er tussen deze
zinnen geen enkele maar een dubbele punt gestaan had, dan was de redactie niet
in de verleiding gekomen om het tweede deel als apart citaat op te nemen.

■ Werk ze!
Albert van der Meij - Wijk bij Duurstede
Hoewel mijn achtergrond geen wetenschappelijke is, wil ik reageren op het artikel
‘Werk ze!’ van de taalkundige Peter-Arno Coppen in het juli/augustusnummer van
Onze Taal.
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Wat mij opvalt is dat Coppen de uitdrukking Werk ze als uitgangspunt neemt. Ik
denk eerder dat hier sprake is van inkorting van een uitdrukking als Eet smakelijk
tot Eetse. Dergelijke slordigheden (want zo
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wil ik dit soort uitlatingen toch wel noemen) duiden in het algemeen bij uitstek op
spreektaal. Zoals wij dat wel vaker in onze taal zien, wordt zo'n inkorting dan ook
te pas en te onpas voor andere gevallen gebruikt. Mijn stelling kan ook gelden voor
de frase Slaapse. Hierbij is mogelijk gedacht aan de uitdrukking Slaap zacht. De
z-klank is hier verworden tot een s-klank.

Naschrift Peter-Arno Coppen
Verscheidene lezers meenden dat Eet ze voortkomt uit Eet smakelijk. Een lezeres
opperde een ontwikkeling van deze constructie uit de grappig bedoelde wens Eet
ze met hapjes, die ze uit haar jeugd kende.
Het kenmerkende van deze verklaringen is dat ze uitgaan van een bijzonder
geval: een of twee incidentele uitdrukkingen worden door slordigheid verbasterd,
en vervolgens verspreidt het verschijnsel zich als een inktvlek over de taal. Dat lijkt
misschien geloofwaardig, maar bij nadere beschouwing blijven bij deze oplossing
alle in mijn artikel genoemde eigenschappen onverklaard. Waarom wel knutsel ze
maar niet verscheur ze? Waarom wel dans ze maar niet amuseer je ze? En waarom
is slaap lekker niet verkort tot slaap'l?
Mijn redenering was juist andersom: vanuit een algemene constructie (de minizin)
probeerde ik de inkorting in bijzondere gevallen af te leiden. Daardoor kon ik
bijvoorbeeld verklaren waarom je iemand wel ‘eet ze’ kunt toewensen maar niet
‘verorber ze’, en wel ‘slaap ze’ maar niet ‘slaap ze uit’. Mijn oplossing verantwoordt
niet alleen de eigenschappen van incidentele gevallen, maar ook die van de hele
constructie.
Overigens wees de heer R. Sanders mij op een eerder artikel van zijn hand in Onze
Taal van mei 1996, dat mij helaas ontgaan was. Hij stelt daarin voor om in gevallen
als werkse (ook hij spelt dit zo) dat -se te beschouwen als een bijzondere vervoeging
van het werkwoord (een zogenoemde optativus), die de wensbetekenis tot gevolg
zou hebben. Het probleem van deze zienswijze is weer dat ze vrijwel geen enkele
eigenschap kan verklaren. Waarom zou een vervoeging beperkt zijn tot slechts een
kleine klasse van werkwoorden? Zelfs de optativus als verklaring voor de wens is
een moeilijk punt: als je iemand ‘werk ze’ toewenst, dan spreek je daarmee geen
verlangen uit dat hij zich aan de arbeid zet, maar eerder de hoop dat het werk zich
in goede orde zal voltrekken.

■ Volksetymologie en kindertaal
G. Buesink - Lunteren
Nicoline van der Sijs schrijft in het juli/augustusnummer over volksetymologie, onder
de titel ‘Eerst uw vader en dan uw moeder’. In het eerste gedeelte gaat ze in op
volksetymologische veranderingen van lied-, psalm- of bijbelteksten door kinderen.
Ze noemt twee redenen waarom woorden door andere worden vervangen: het
oorspronkelijke woord is onbekend of ongebruikelijk, of de hoorder heeft het
oorspronkelijke woord niet verstaan.
Van der Sijs gaat ervan uit ‘dat kinderen nog niet bewust spelen met taal’. Ze
geeft niet aan welke leeftijdscategorie ze bedoelt. Maar nog afgezien daarvan is
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haar veronderstelling niet juist. Kinderen, zeker als ze wat ouder zijn, spelen wel
degelijk met taal, en beleven soms veel genoegen aan het opzettelijk veranderen
van allerlei teksten. Een voorbeeld daarvan is ‘'t Paardje zwaar belazerd voert hem
met zich voort’ voor ‘'t Paardje zwaar beladen...’ Van der Sijs noemt dit geval ook,
alleen meent zij dat deze verandering is ontstaan uit onbegrip. Dat geeft volgens
mij blijk van een merkwaardig idee over kindertaal.

■ Graag, liever, liefst
Lieuwe Op 't Land - Ericeira, Portugal
In de rubriek ‘Vraag en antwoord’ van het aprilnummer stelt u dat het Groene Boekje
zich vergist heeft door liever-liefst niet te vermelden bij het stamwoord graag. Mijns
inziens heeft het Groene Boekje echter gelijk, omdat bij graag de vormen
grager-graagst horen en bij lief de vormen liever-liefst. Het Groene Boekje is toch
alleen een spellinglijst? Ik denk juist dat het Groene Boekje eerder de vormen
minderminst bij min had moeten rangschikken en eerder-eerst bij eer.
Bovendien is de taalgebruiker vrij om bij een vergrotende trap over te stappen op
een andere ‘stam’ (weinig-minder, dikwijlsvaker, vlug-sneller) als dit stilistisch
wenselijk is.

Naschrift Redactie
Behalve dat het Groene Boekje de juiste spelling van woorden geeft, ordent het ook
afgeleide vormen bij hun stam. Zo staan werkwoordvervoegingen als sliep en dacht
bij het werkwoord waar ze de verleden tijd van zijn, ook al zijn ze niet direct meer
van de stamvorm (slaap en denk) af te leiden. Net zo staan de vergrotende en
overtreffende trap van het bijvoeglijk naamwoord bij het grondwoord vermeld. Omdat
liever niet alleen de vergrotende trap is van lief (‘Dit kind is lief maar dat is liever’)
maar ook van graag (‘Dit doe ik graag maar dat doe ik liever’), hoort het ook bij het
stamwoord graag thuis.

■ Wat voor...
Monique J.M. Fijnaut - Santpoort
In nummer 7/8 van Onze Taal behandelt Marc van Oostendorp het proefschrift van
Martin Honcoop, over constructies met ‘wat voor...’. Volgens Honcoop leidt een
ontkennend woord geplaatst in een vraag met wat voor erin tot onzinzinnen. Als
niet-taalkundige wil ik graag reageren op zijn verklaring, die luidt dat woorden met
een ontkennend element erin vaker ontsporingen in het begrijpen van een zin ten
gevolge hebben. Als voorbeeld neemt hij de zinnen: ‘Jan heeft een boek gekocht.
Het had een rode kaft.’ Een boek en het verwijzen naar hetzelfde ding. Als echter
Jan wordt vervangen door niemand wordt de combinatie onbegrijpelijk.
Dat geldt echter niet voor elementen die bepaald zijn, zoals in ‘Niemand heeft het
boek gekocht. Het had een rode kaft.’ Even goed mogelijk is: ‘Niemand heeft de
man gezien. Hij liep echter gewoon op straat.’
Nu echter een voorbeeld van het gebruik van een onbepaald woord in een zin
met een ontkennend woord: ‘Niemand heeft vallende sterren gezien. Toch was op
de radio voorspeld dat ze vannacht te zien zouden zijn.’ Het is dus niet zo dat ‘het
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ontkennende woord (niemand) de eerste zin afsluit, zodat latere zinnen niet meer
naar onderdelen van deze zin kunnen verwijzen’, zoals Martin Honcoop stelt.

■ Draaiziekte
Gerard Buhr - Bussum
In het juninummer wordt in de rubriek ‘Vraag en antwoord’ ingegaan op de uitdrukking
de bolworm steekt hem. In de uitleg is er sprake van ‘draaiziekte’ bij schapen en
ander vee. Omdat ik afkomstig ben uit het destijds zeer agrarische gebied in de
Franse Alpen in de omgeving van het plaatsje Embrun, ben ik ook enigszins bekend
met termen uit de lokale veehouderij aldaar. Er werden daar ook schapen en koeien
gehouden en die leden regelmatig
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aan dezelfde ziekte, die in het argot ‘le tournis’ werd genoemd, waarin we duidelijk
het werkwoord tourner ‘draaien’ herkennen.
De beesten die aangedaan waren, draaiden inderdaad tot stervens toe in de
rondte. Verklaarbaar is nu ook de Franse uitdrukking ‘te me donnes le tournis’, wat
we losjes kunnen vertalen met ‘ik krijg het heen en weer van je’, een graag gebezigde
uitdrukking van Franse moeders die helemaal krankzinnig werden van hun etterende
kinderen om heur rokken.

■ Mannetiesputter
P.A. van der Steen - Limmen
Ewoud Sanders gaat in de rubriek ‘Etymofilie’ in het juninummer van Onze Taal de
mogelijke herkomst na van het woord mannetjesputter. De mijns inziens meest voor
de hand liggende verklaring zag ik er echter niet bij.
Zeker nog tot en met de Tweede Wereldoorlog noemde men in sommige streken
van ons land een arbeider die als voorman was aangesteld over een klein ploegje
medearbeiders de ‘putter’. Bij het turfsteken in veengebieden was hij in de veenput
de eerste man. Ook bij het graven van sloten in bijvoorbeeld droogleggingen werd
deze benaming gebruikt voor de voorman. Hij was een medearbeider die net iets
meer in zijn mars had dan de anderen. Een ‘primus inter pares’, zou je kunnen
zeggen: de putter van de mannetjes.

■ Dyslexie
Ellen Koevoet-Poelman - Tiel
In het artikel ‘Honderd jaar dyslexie’ van Sigfried Schouws (Onze Taal, juli/augustus)
worden onder meer behandelingsmethoden en hulpmiddelen voor dyslectici
genoemd. Ik weet dat deze lijst niet uitputtend is, maar ik wil er graag nog een
methode aan toevoegen.
Sinds mijn zeventiende weet ik dat ik aan dyslexie lijd. Ik zat toen in de vijfde klas
van het vwo. Ik had problemen met luistertoetsen, idioom en mijn boekenlijst. De
orthopedagoog die mij toen getest heeft, raadde mij aan lid te worden van de
blindenbibliotheek. Die heeft een grote keuze aan gesproken boeken, op allerlei
gebieden en in vele talen. Naast literaire boeken zijn er ook kinder- en studieboeken.
Met het gewone boek uit de gewone bibliotheek en de hoofdtelefoon van de walkman
op heb ik zowel mijn Nederlandse als mijn Engelse boekenlijst doorgeworsteld. Het
voordeel was dat ik gedwongen werd in het ritme van de voorlezer mee te lezen.
Dit heeft mijn leessnelheid zeer vergroot. Nu, elf jaar later, merken nog maar weinig
mensen dat ik dyslectisch ben.
De blindenbibliotheek is niet voor iedereen toegankelijk, echter wel voor dyslectici.
Doordat de bibliotheek een ‘vrijwillige bijdrage in de kosten’ kent, kan elke dyslecticus
er gebruik van maken. De boeken kunnen via de telefoon of per post worden
aangevraagd en worden per post thuisbezorgd. Hiervoor worden geen bezorgkosten
berekend.
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?Vraag en antwoord!
Taaladviesdienst
● Sinterklaas en zwartepiet
? Aan het eind van het jaar twijfel ik altijd over de namen van de
goedheiligman en zijn knecht. Het Groene Boekje vermeldt sinterklaas
en zwartepiet. Maar moeten deze namen niet met een hoofdletter
geschreven worden?
! Inderdaad, eigennamen worden met een hoofdletter geschreven. De naam van
de goedheiligman luidt Sint-Nicolaas of Sinterklaas en die van zijn knecht zwarte
Piet of Zwarte Piet. Als een eigennaam uit twee delen bestaat, zoals bij Sint-Nicolaas
het geval is, krijgen over het algemeen beide delen een hoofdletter: Sint-Maarten,
Zuid-Nederland, Bosnië-Herzegovina, Tweede Wereldoorlog en dergelijke. Achter
Sint komt een streepje, of dit nu de naam van een heilige of een aardrijkskundige
naam is: Sint-Jan, Sint-Oedenrode, Sint-Nicolaas. Overigens vormt een enkele
plaatselijk vastgestelde aardrijkskundige naam - zoals Sint Anthonis - hierop een
uitzondering.
Wat de naam van de knecht van Sinterklaas betreft, zijn er twee schrijfwijzen
mogelijk: zwarte Piet en Zwarte Piet. De woordenboeken die de eerste vorm
vermelden, gaan ervan uit dat zwarte niet tot de naam behoort. Maar het is ook
mogelijk om - zoals sommige andere naslagwerken doen - de eigennaam te laten
beginnen bij de Z en dus Zwarte Piet te schrijven. Alleen Verschueren noemt de
knecht van Sinterklaas zwartepiet. Deze laatste schrijfwijze wordt door de meeste
naslagwerken gereserveerd voor een andere betekenis, namelijk ‘(houder van een)
schoppenboer’, zoals ook in het figuurlijke ‘Hij kreeg de zwartepiet toegespeeld.’
Waarschijnlijk heeft de zwartepiet van het Groene Boekje ook deze betekenis.
Hoe zit het dan met de vermelding van sinterklaas in het Groene Boekje? Ook hier
wordt een eigennaam - in dit geval Sinterklaas - als soortnaam gebruikt; de meeste
woordenboeken omschrijven sinterklaas als ‘persoon die Sint-Nicolaas voorstelt’.
Hier doet zich echter wel iets merkwaardigs voor: ook de naam Sinterklaas (met
hoofdletter) verwijst eigenlijk naar een persoon die Sint-Nicolaas voorstelt; de heilige
Nicolaas - de persoon die aan deze figuur ten grondslag ligt - is immers al eeuwen
dood. Maar het is nu eenmaal gebruik om de verzonnen figuur die ieder jaar onze
kinderen met cadeaus overlaadt als een unieke persoon te beschouwen en zijn
naam met een hoofdletter te schrijven. Dit leidt tot een zeer subtiel verschil in
hoofdlettergebruik tussen Sinterklaas en sinterklaas: ‘Gisteren is Sinterklaas bij ons
op bezoek geweest’ (‘de goedheiligman’) en ‘Er kwam een sinterklaas op school’
(‘iemand die als Sinterklaas verkleed gaat’).
De schrijfwijze met een kleine letter kan tevens een verkorting zijn van
sinterklaasfeest, dat ook met een kleine letter geschreven wordt: ‘Heb je een goede
sinterklaas gehad?’
Helaas kan in dit soort gevallen een naslagwerk als het Groene Boekje misleidend
zijn: aangezien deze woordenlijst geen betekenissen vermeldt, kan de gebruiker
niet achterhalen welke betekenis precies bij welke schrijfwijze past.

● Reuzekerel/reuzenkerel
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? Wat is de juiste benaming voor een geweldig fijne man: reuzekerel of
reuzenkerel?
! Reuzekerel. Dit woord valt onder de volgende uitzonderingsregel voor de tussen-n:
als het eerste deel van de samenstelling een bijvoeglijk naamwoord is, verschijnt
er geen tussen-n. Op het eerste gezicht lijkt reuze- hier echter eerder een zelfstandig
dan een bijvoeglijk naamwoord. Maar naast het zelfstandig naamwoord reus komt
ook het bijvoeglijk naamwoord reuze voor, bijvoorbeeld in een zinnetje als ‘Dat is
reuze!’ Dit reuze kan ook als eerste deel van samenstellingen optreden; het betekent
dan ‘heel erg, heel mooi, heel goed’. Enkele voorbeelden: reuzekerel, reuzemop,
reuzeflater.
Samenstellingen met het zelfstandig naamwoord reus worden wél met een
tussen-n geschreven: reuzenschildpad, reuzensprong, enz. In dit soort
samenstellingen verwijst reuzen- altijd naar het (grote) formaat van het tweede deel.
Een grote, brede man kunnen we dan ook een reuzenkerel noemen.

● Eenzelfde/dezelfde
? Is eenzelfde juist in de zin ‘Gelukkig hadden beide ouders eenzelfde
oplossing in gedachten’?
! Als bedoeld is dat beide ouders het probleem op gelijke wijze wilden oplossen, is
niet eenzelfde maar dezelfde juist. Eenzelfde betekent ‘overeenkomend met wat is
genoemd’ ofwel ‘een soortgelijk(e)’. Het kan vaak vervangen worden door een
dergelijk(e). Volgens de naslagwerken kan eenzelfde alleen maar gebruikt worden
in een vergelijking met iets wat in de directe omgeving genoemd wordt. Wel mogelijk
is dus ‘Gelukkig hadden beide ouders eenzelfde oplossing als de schoolleiding in
gedachten’ of ‘De schoolleiding besloot het kind tijdelijk over te plaatsen. Gelukkig
hadden beide ouders eenzelfde oplossing in gedachten.’
Dezelfde duidt een identiteit of gelijkheid aan. Maar er is ook een ander,
grammaticaal verschil met eenzelfde: dezelfde kan ook voorkomen zónder vermelding
van een vergelijking met iets anders wat genoemd wordt. De volgende twee zinnen
zijn dus beide correct: ‘Gelukkig hadden beide ouders dezelfde oplossing in
gedachten’ en ‘Gelukkig hadden beide ouders dezelfde oplossing in gedachten als
de schoolleiding.’
Overigens kunt u benadrukken dat het slechts om één enkele oplossing gaat door
de constructie één en dezelfde te gebruiken: ‘Gelukkig hadden beide ouders één
en dezelfde oplossing in gedachten.’
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Verlokkend gejok
Getuigenissen in de reclame
Carel van Wijk en Hans Hoeken - Werkverband Tekstwetenschap,
Faculteit der Letteren, KU Brabant
Katja Schuurman, Jules Deelder, Monique van de Ven - het zijn maar
enkelen van de bekende Nederlanders die optreden in ‘getuigende’
reclameboodschappen. Geloven we hen ook als ze beweren dat ze
juist dat ene product gebruiken? Nee natuurlijk niet. Desondanks
lijken reclamemakers heilig te geloven in het effect van al die
coryfeeën. Is dat terecht?
De eerste reclamerel van 1998 kwam voor rekening van Monique van de Ven. In
een reclameboodschap vertelt ze dat ze haar hypotheek bij de
verzekeringsmaatschappij FBTO heeft afgesloten. Een verzekeringsadviseur heeft
deze woorden op waarheid gecontroleerd (‘Want in onze branche draait alles om
vertrouwen’) en kwam erachter dat zij haar hypotheek bij concurrent Aegon heeft
lopen.
Is haar gedrag laakbaar? Dat zou inderdaad het geval zijn als er iemand benadeeld
wordt. Maar wie moet zich bedrogen voelen? Is er werkelijk iemand die gedacht
heeft dat Monique na een kritische vergelijking tussen concurrerende offertes
weldoordacht en spontaan heeft besloten om ál haar verzekeringen bij FBTO onder
te brengen, dat de maatschappij dit vervolgens toevallig ontdekte en toen op het
idee kwam om haar als commercieel ambassadrice te vragen? Nee toch?

● Buikspreekpop
Bekende Nederlanders beweren dat ze best reclame willen maken als ze maar
‘achter het product kunnen staan’. Een producent kan dus verwachten dat er
coryfeeën zijn die op principiële gronden weigeren rookartikelen, bontmantels of
roddelblaadjes aan te prijzen, maar er geen enkel bezwaar in zien om mee te werken
aan reclame voor ‘neutrale’ zaken als levensmiddelen, verzekeringen en
audioapparatuur. Als iemand dan reclame maakt voor zo'n product, houdt dat echter
nog niet in dat hij het product waardeert, laat staan dat hij het zelf consumeert. De
getuigende beroemdheid krijgt moeiteloos ‘ik ben voor’ uit de mond, als er slechts
sprake is van ‘ik ben er niet direct tegen’. Of is er nog iemand zo naïef om te denken
dat Katja Schuurman méér eist van haar computer, Nico Haak zonder een
wonderarmband niet gezond kon blijven en Jules Deelder alleen van jenever zijn
kick krijgt?
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Zou werkelijk iemand denken dat Monique van de Ven weldoordacht en spontaan heeft
besloten al haar verzekeringen onder te brengen bij FBTO?
Foto: Benjamens, Van Doorn - Euro RSCG

Wanneer een gewone Nederlander bereid is om voor duizend gulden te kijk te
staan in een tv-programma als ‘Over de Roooie’, moeten we niet verontwaardigd
reageren als een bekende landgenoot dat voor veel meer geld wil doen in een
reclamespot. Of je kunt jokken in de reclame, is daarom een moeilijk beslisbare
zaak geworden. Waarheid kan in de getuigende reclame nogal ruim worden
uitgelegd: ‘ik zou het best kunnen gebruiken’ wordt al snel gepresenteerd als ‘ik
gebruik het’. Want erg kritisch kan men nu ook weer niet zijn: vind maar eens een
Nederlander die be-
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kend is, een positieve uitstraling heeft én een trouw afnemer is van precies jouw
product. Je begint je dan wel af te vragen waarom reclamemakers er zo aan vast
blijven houden om een personage als buikspreekpop op te voeren.

● Aandachttrekker
Er zijn drie redenen om een product door een (bekend) persoon te laten aanprijzen.
Ten eerste als een inhoudelijk argument vanwege een specifieke deskundigheid:
de kennelhouder die enthousiast verhaalt over een bepaald merk hondenvoer. Ten
tweede als een gevoelsargument op basis van een bepaalde uitstraling: de Spice
Girls die Pepsi Cola een toegevoegde waarde geven. En ten derde als een trekker
en vasthouder van de aandacht: André van Duin die herhaaldelijk komt vragen om
een proefrit in een Mitsubishi.
Omdat Monique van de Ven niet bekendstaat als een autoriteit op het gebied van
verzekeringen, kan zij moeilijk gezien worden als iemand die inhoudelijke argumenten
toevoegt. Zij heeft wel attentiewaarde. Zoals het klassieke bikinimeisje op de
motorkap vergroot zij de kans dat men aandacht geeft aan de boodschap. En voor
wie haar ‘wel ziet zitten’, kan haar optreden ook nog eens als gevoelsargument
meespelen.
Deze effecten zijn blijkbaar voldoende sterk om reclamemakers te laten investeren
in bijval door bekende Nederlanders. Maar hoe terecht zijn de verwachtingen? Laat
een consument zich echt door een boodschap overtuigen omdat deze de
boodschapper aantrekkelijk vindt? En wat gebeurt er bij degene die zich door die
persoon toevallig niet aangesproken voelt? Deze vragen hebben wij experimenteel
onderzocht met een advertentie voor een (fictief) extravitaminepreparaat, door ons
‘Pro-Vit’ gedoopt. Zo'n experiment vraagt echter wel om een specifieke ingreep: je
moet ervoor zorgen dat iedereen een opgevoerde persoon daadwerkelijk aantrekkelijk
vindt of juist niet. En bij bekende personen kun je daar nooit zeker van zijn. Er zijn
eigenlijk geen mensen waarover in de publieke opinie unaniem wordt geoordeeld;
iedereen heeft wel zo zijn fans en verguizers. Wil je als onderzoeker
•
De proefpersonen bleken de squashende Monique Grifter
aantrekkelijker te vinden dan de bridgende variant.
•
greep houden op de aantrekkelijkheid van je getuigend personage, dan kun je die
dus maar beter zelf construeren.

● Karakterschetsen
In onze advertentietekst introduceerden we eerst een niet-bestaand personage,
Monique Grifter; vervolgens lieten we haar een aantal argumenten geven voor het
gebruik van het vitaminesupplement. Zowel de kenmerken van deze persoon als
de kwaliteit van de argumenten werden systematisch gevarieerd.
Van Monique Grifter maakten we twee karakterschetsen. Dat deden we na in een
vooronderzoek 44 proefpersonen uit de doelgroep (studenten van 18 tot 30 jaar)
acht studies, acht sporten, acht hobby's en vier woonsituaties op aantrekkelijkheid
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te laten rangordenen. De ‘meer aantrekkelijke’ Monique kreeg hoog scorende
kenmerken; de ‘minder aantrekkelijke’ Monique laag scorende (zie kader).
Ook de argumenten voor het extravitaminegebruik werden gemanipuleerd. In de
tekst stonden óf zwakke argumenten óf sterke. In het vooronderzoek was al
vastgesteld dat de sterke argumenten inderdaad hoger scoorden dan de zwakke
als het gaat om relevantie, deugdelijkheid en overtuigingskracht.
Van de advertentie konden nu zes varianten gemaakt worden: de sterke
argumenten werden gegeven zonder een personage, met een meer aantrekkelijk
personage of met een minder aantrekkelijk personage. En de zwakke argumenten
idem dito.

Aantrekkelijk personage
Monique Grifter (22) gebruikt Pro-Vit. Monique studeert culturele
antropologie in Groningen en woont met zes andere studenten in een
pas gerenoveerd 19de-eeuws herenhuis. De prijzenkast in haar kamer
bevat de bewijzen van haar squashtalent: Monique behoort tot de toptien
van de afdeling Oost-Groningen. De vrije tijd die overblijft na squash en
studie, besteedt zij aan haar favoriete hobby: de film. Monique geeft aan
waarom zij Pro-Vit ging gebruiken.

Minder aantrekkelijk personage
Monique Grifter (22) gebruikt Pro-Vit. Monique studeert theologie in
Groningen en woont bij een hospita in een pas gerenoveerd 19de-eeuws
herenhuis. De prijzenkast in haar kamer bevat de bewijzen van haar
bridgetalent: Monique behoort tot de toptien van de afdeling
Oost-Groningen. De vrije tijd die overblijft na bridge en studie, besteedt
zij aan haar favoriete hobby: het verzamelen van postzegels. Monique
geeft aan waarom zij Pro-Vit ging gebruiken.

● Effecten
In het hoofdonderzoek is eerst gecontroleerd of de (418) proefpersonen de
squashende Monique aantrekkelijker vonden dan de bridgende variant. Dat bleek
het geval te zijn. Ook vond men de advertenties met sterke argumenten
aantrekkelijker en begrijpelijker dan die met de zwakke argumenten. De
tekstmanipulaties zijn dus geslaagd; we kunnen nu nagaan welk effect ze hebben
gehad op de overtuigingskracht van de teksten.
Die resultaten laten aan duidelijkheid weinig te wensen over:
- De ‘kale’, puur informatieve versie had dezelfde effecten als de versies waarin
Monique Grifter sprekend optrad. Het opvoeren van een personage maakte
de advertentie niet overtuigender;
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- de beide Monique-varianten lieten alleen bij de tekstevaluatie een verschil zien:
men vond de advertentie met de meer aantrekkelijke variant geloofwaardiger.
Dit leidde er echter niet toe dat de tekst ook overtuigender werd gevonden.
Een grotere aantrekkelijkheid van het personage maakte de advertentie niet
overtuigender;
- de advertentie met de sterke argumenten was overtuigender dan de versie
met zwakke argumenten. Een betere kwaliteit van de argumenten maakte de
advertentie wél overtuigender.
Kortom, met de toevoeging van een aantrekkelijk personage werd de reclametekst
wel geloofwaardiger gemaakt, maar niet overtuigender. Daarvoor was de zakelijke
inhoud beslissend. De enige, maar zeker niet onbelangrijke functie die door een
personage kan worden vervuld, lijkt het trekken van de aandacht te zijn.
Een getuigend personage, zoals Monique van de Ven, is een lokvogel die bij
sympathisanten ook iets aan de geloofwaardigheid van de boodschap toe kan
voegen, maar de overtuigingskracht ervan niet vergroot. Want daarvoor moet je met
sterke argumenten komen en die kan het personage uit zichzelf niet geven. Die
worden ontleend aan het product en kunnen ook zonder tevreden geronk van een
(bekende) Nederlander meegedeeld worden. Een reclamemaker zal echter niet
gemakkelijk kiezen voor het weglaten van een opvallende persoon: die is veel te
bang onopgemerkt te blijven in de informatielawine, en terecht. En dat er dan weleens
wat schort aan de merkentrouw van de blikvanger, is gewoon een van die risico's
van het vak.

Het experiment met de Monique Grifterteksten is gerapporteerd in ‘Het effect van
een personage op de geloofwaardigheid en overtuigingskracht van een advertentie’
van Hans Hoeken en Carel van Wijk, verschenen in het tijdschrift Taalbeheersing
(februari 1997, blz. 15-31).
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Battus
De hetaere en het debutantje
Ik hou ervan mijn studenten voor de gek te houden. Het zijn Fransen, dus ze konden
me heel goed begrijpen toen ik zei: ‘Wanneer in een taal twee verschillende vormen
van het bepaalde lidwoord bestaan, zoals bijvoorbeeld le en la in het Frans, en
wanneer bij elk zelfstandig naamwoord altijd een van die twee lidwoorden hoort,
bijvoorbeeld la sentinelle en le ministre, dan noemt men een van de lidwoorden
mannelijk en het andere vrouwelijk. En men noemt de woorden die het manlijke
lidwoord voor zich krijgen mannelijk en de woorden die het vrouwlijke lidwoord voor
zich krijgen vrouwelijk.
Taalkundigen, die ook niet gek zijn, waarschuwen altijd direct dat het onderscheid
dat op deze manier wordt gemaakt tussen manlijke en vrouwlijke woorden niet iets
is wat te maken heeft met de eigenschappen
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van het ding of de persoon die met dat zelfstandige naamwoord wordt aangeduid.
Zo is een schildwacht (une sentinelle) meestal een man en is een minister (un
ministre) vaak een vrouw.
Die taalkundigen beweren dus eigenlijk dat men de benamingen vrouwelijk en
mannelijk net zo goed andersom had kunnen invoeren. Maar daar zijn ze toch wat
naïef in. Men noemt meestal manlijk dat wat de minst verboegen vorm is (un, grand,
président), dat wat het belangrijkste is (homme, dieu), en dat wat iets aanduidt wat
in de ouderwetse seksuele zin masculien is (stier, steker). Daarentegen noemt men
liefst vrouwlijk wat verboegen is (une, grande, présidente), wat het onbelangrijkste
is (vrouw, soep), en een woord dat iets aanduidt wat in de ouderwetse seksuele zin
feminien is (teef, moer).
Voor het Frans is dat geen probleem. Elk Frans kind weet van elk Frans woord
of het le of la is. Elke buitenlander weet dat niet.
In het Nederlands zijn er ook twee uitvoeringen van het bepaalde lidwoord: de en
het. Elk woord krijgt of de of het voor zich. Elk Nederlands kind weet wat het moet
zijn. Jullie zullen het nooit leren. Er moet nu eenmaal verschil blijven tussen een
geniale student Nederlands uit Frankrijk en een Nederlandse domoor.
Noemen we de de-woorden mannelijk en het het-overschot vrouwelijk? Of noemen
we het het-woord manlijk en de andere vrouwlijk? Daarover is in Nederland een
eeuw gestreden. Uit taalkundig oogpunt maakt het niets uit. Maar de meeste mensen
zijn geen taalkundigen, en dus maakt het wel uit. Vergelijk het maar met de strijd
die op het ogenblik in Frankrijk woedt over de vraag of men een vrouwelijke minister
la ministre mag noemen.
Laten we zo objectief mogelijk de argumenten van de beide partijen weergeven.
Beide maken gebruik van het feit dat er woorden zijn met twee betekenissen,
waarvan de ene betekenis het lidwoord de en de andere het lidwoord het draagt.
De voorstanders van een vrouwelijk de komen met woorden als moer en stempel.
De moer is een moeder, of een ding met een gat waar een bout of schroef in gaat.
Typisch vrouwelijk dus. Het moer is een moeras. De stempel is het vrouwelijk orgaan
van een plant, terwijl het stempel de harde mep geeft. De wee is iets wat alleen
vrouwen voelen, terwijl het wee de pijn bij mannen is. De want is damesbreiwerk
en het want een mannengetouw.
De voorstanders van een mannelijk de komen met een hele serie woorden waarbij
een de-woord met een lichte verboeging tot een het-woord wordt dat de typische
vrouwelijke uitvoering van het de-woord aanduidt: de broek - het broekje, de hoed
- het hoedje, de poes - het poesje, de kop - het kopje, de bloes - het bloesje.
•
De Nederlandse taal is de eerste taal die de discriminatie op grond
van geslacht heeft afgeschaft.
•
Zij wijzen er bovendien op dat driekwart van de woorden het lidwoord de heeft. De
is dominant, dus masculien. Het is de koning, de god, de vlag, de mens. Als je in
het Nederlands het mens zegt, dan bedoel je een vrouw.
De voorstanders van een vrouwelijk de antwoorden daar weer op dat alle
de-woorden het-woorden worden door de verkleiningsverboeging en dat dus 63
procent van de woorden het krijgt, en slechts 38 procent de. Het ene procent te veel
komt van de tweeslachtige de-en-het-woorden. Sterk argument voor de manlijkheid
van de zijn de volgende drie zinnen:
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- De portier opent het portier.
- De patroon rekent het patroon.
- De gemaal schrikt van het gemaal.

Manlijke beroepsaanduidingen krijgen de, terwijl iets wat opengaat, met textiel te
maken heeft of eentonig in de rondte draait, vrouwelijk zou zijn. Iets minder sterk
zijn de drie zinnen:
- De Schot wacht op het schot.
- De Fries kijkt naar het fries.
- De Romein zet alles in het romein.
En zwak vind ik de drie zinnen:
- De dolfijn vond het dolfijn.
- De regent zei: het regent.
- De koper kocht het koper.

De de-vrouwelijk-partij kan hier slechts tegenover stellen:
- De slang sprak het slang.
- Het genie werkt bij de genie.

Als jullie uit dat raam kijken, zien jullie Le Louvre, in het Nederlands het Louvre. En
als jullie uit dát raam kijken, zien jullie La Tour Eiffel, de Eiffeltoren. Dus la wordt de
en le wordt het, maar dit is niet altijd zo.
Al deze argumenten zijn zo lang en viriel als ze breed en kattig zijn. Daarom werd
in 1917 aan de schoolstrijd over de en het een eind gemaakt, met een typisch
Nederlands compromis. Men bedacht er een geslacht bij! Het Onzijdig, zoals Duits
en Latijn dat kennen naast vrouwelijk en mannelijk. Aan dit derde geslacht werd het
drieletterige lidwoord het toebedeeld. Het lidwoord de staat dus voor woorden die
manlijk of vrouwlijk zijn, maar die geslachten bestaan niet meer. De Nederlandse
taal is de eerste taal die de discriminatie op grond van geslacht heeft afgeschaft,
terwijl het ongeslacht als eigen genus blijft bestaan.
In België (sinds 1830 een apart land) doet men aan dit compromis niet mee. Het
aardige is dat ze daar bij elk de-woord weten of het manlijk of vrouwlijk is. In
Nederland, in dit verband vaak Noord-Nederland genoemd, doet men daar niet aan.’
Merk op dat Nederlanders bij de keus tussen hij en zij, zijn en haar, 'm en 'r niet
denken aan het taalkundige geslacht van de woorden waar we naar verwijzen, maar
aan het seksuele geslacht van de personen of dingen waar die woorden naar
verwijzen. Hoewel meisje onzijdig is, zeg je toch: Het meisje laat heur haar wapperen
om d'r kop. Dit kon ik de Franse studenten niet vertellen, want zij zijn ervan overtuigd
dat het bezittelijk voornaamwoord zich richt naar het geslacht van het bezit en niet
dat van de bezitter. Ze zouden denken dat ik ze voor de gek hield als ik vertelde
dat wij spreken over De vrouw en haar stier en De man en zijn teef.
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Verteer en donder neer
Rijmende verwensingen
Ewoud Sanders en Rob Tempelaars
Welke verwensingen gebruikt u zoal?, vroeg Ewoud Sanders eind
vorig jaar in Onze Taal. Uit de vele reacties die binnenkwamen, bleek
dat nogal wat verwensingen rijmen. En opvallend vaak hebben ze
zelfs de vorm van een gedicht.
In december 1997 schreef één van ons onder de titel Krijg de vliegende vinkentering
in Onze Taal een oproep om verwensingen in te zenden. Kort daarop begonnen we
in de Volkskrant een serie over verwensingen. Vervolgens verschenen er ook nog
oproepen in enkele regionale bladen. Alles bij elkaar leverde dit ruim tweehonderd
brieven op, met vele honderden verwensingen.
Opmerkelijk genoeg was de vaakst ingestuurde verwensing een versje. Dit versje
werd ruim dertig keer toegezonden, uit alle delen van het land. Dit betekent overigens
niet dat dit de meest gebrúíkte verwensing is. Van de vele soorten verwensingen zie het kader hiernaast - zijn de ziekteverwensingen in Nederland zonder twijfel het
populairst. Dat is trouwens al heel lang zo. Krijg de pest, krijg de pokken, krijg de
tering - ze klinken hier al eeuwen.
Verwensingen geven een helder inkijkje in de taboes van een cultuur. In zuidelijke
landen spelen familie, dood en seks er vaak de hoofdrol. Zo luidt een Spaanse
verwensing: ‘met de beenderen van je overleden vrienden bouw ik een ladder om
naar binnen te klimmen en je oma te verkrachten’. Bij ons raken ziektes kennelijk
de gevoeligste snaar. En om er zeker van te zijn dat een verwensing hard aankomt,
want dat is de bedoeling, wordt zij vaak opgetuigd als een kerstboom - een algemeen
verschijnsel bij krachttaal. Wat ooit begonnen is als krijg de pest, kon zo uitgroeien
tot krijg de kanker-tyfus-tering-pokken-pest of zelfs tot krijg de Overmaasse hazewindhonden-pestpokken-korenmolen-touwtering, dan kun je uitrafelen. Overigens hebben
die heel lange verwensingen een dubbelfunctie: ze zijn én bedoeld om te imponeren
én ze kunnen schertsend worden gebruikt.
Dat patroon van versterking zal ook een rol hebben gespeeld bij dat
verwensingenrijmpje. Misschien is het wel ooit begonnen met stik, verrek, breek je
nek. Deze verwensing is al in 1897 opgetekend en was toen algemeen bekend,
aldus het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Ook het verwensingengedichtje
begint meestal met stik, verrek. Het is moeilijk om vast te stellen wat de basisvorm
is, maar een van de meest frequente vormen is:
Stik, verrek, verrot, verteer
Lazer op en donder neer
Krijg de koude kippenkoorts
Waterpokken enzovoorts
Barst!

De kunst is om het zo snel mogelijk en zonder haperen, bij voorkeur op één
toonhoogte, uit te spreken om de ander te overdonderden. ‘Dat werkt geweldig’,
schreef iemand. Ook een uitgebreidere variant komt veel voor, met name in de
Randstad:
Stik, verrek, verrot, verteer
Donder op en lazer neer
Val in drieën voor mijn knieën
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Val in moten voor mijn poten
Krijg de kouwe kippenkoorts
Waterpokken enzovoorts
Barst!

Illustratie: Reid, Geleijnse en Van Tol

Soorten verwensingen
Er bestaan veel soorten verwensingen. Men kan een onderscheid maken
tussen:
Ziekteverwensingen, zoals krijg een vet hart en krijg een loopoor van
hier tot Hollands Spoor;
Doodverwensingen, zoals stik de rotmoord en krijg een doodkist met
spiegels, dan kun je je eigen geraamte in elkaar zien sodemieteren;
Verwensingen met ander onheil, zoals trap op een hark en krijg de
neten;
Verdwijnverwensingen, zoals ga je moeder pesten, loop naar de
Mookerhei en tieft op;
Afweerverwensingen, zoals je kunt me de bout hachelen en je kunt mijn
zak opblazen (het pijpje hangt erbij);
Ironische verwensingen, zoals ik hoop dat je oud wordt, maar dan
vannacht nog en je hebt een goed hart, maar het moest gebraden op je
rug hangen;
Zelfverwensingen, zoals ik mag doodvallen als... en ik mag lije dat...
@-%^&*(!
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● Variaties
Zoals gezegd bestaan er veel varianten. Stik, verrek, verrot, verteer is min of meer
standaard, maar soms begint men met verrek of verrot. Op de Middelbare
Meisjesschool St. Montfort in Rotterdam begon men omstreeks 1958 zelfs met het
tuttige verhip, maar dat heeft niet lang geduurd - verhip is alweer geruime tijd uit de
mode. In de trits na de openingsverwensing wordt soms plaats ingeruimd voor
verroest en verga, maar ook die lijken hun langste tijd te hebben gehad.
In de tweede regel komen donder op en lazer neer het meest voor, maar men
zegt ook duvel op, mieter op, bliksem neer, flikker neer, kledder neer en het
onvergetelijke maar ook onritmische: ‘Hoe is de naam van je moeder ook alweer?’
Omstreeks 1930 was in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam in de tweede regel een
overdaad aan val-verwensingen te horen, namelijk: ‘Val dubbel, val dwars, val dood,
val neer.’
Ook in de vierde regel - althans van de korte versie - wordt veel gevarieerd.
Kennelijk werden de waterpokken, die daar lang een dominante plaats innamen,
op een gegeven moment als te saai of te weinig schokkend ervaren. En daarom
trakteert regel vier u ook weleens op het apelazarus, het apelazer, de Haagse
pokken, een hartverlamming, de honden- ziekte(s), kanker, malariatyfus, pokken
en de schapenpokken. In een Haagse versie uit de jaren vijftig zijn alle ziektes zelfs
uit regel vier verdwenen. Daarvoor in de plaats kwam het rijmende: ‘Neem een taxi
naar de hel, vaarwel!’ Maar in een uitgebreide Amsterdamse variant werden na
waterpokken enzovoorts juist weer een aantal ziektes toegevoegd, namelijk:
tering, tyfus, cholera,
syfilis etcetera.

Soorten rijm in verwensingen
In verschillende categorieën verwensingen wordt gespeeld met klanken.
Regelmatig zien we het verschijnsel alliteratie, het herhalen van de
beginklank, zoals in:
-

Donder dood
Krijg de kreukels aan je kruis
Krijg een kind met een koperen kop
Lik me laars
Sterf staande
Stoof staande.

Ook fictieve ziektes als rimram en zwimzwam bevatten een spel met
klanken. Verreweg het populairst is echter het rijm. Als dat binnen het
woord gebeurt, spreken we van binnenrijm:
- Krijg een reetscheetvereelting
- Krijg de holstrontverklontering
- Krijg de kippenpip.

Onze Taal. Jaargang 67

Het zogenoemde gelijk rijm vinden we in:
- Stik staande met je hoed op en je jas aan Dan ziet de duivel je voor een
deurwaarder aan.

Niet geheel onverwacht is het volrijm of Sinterklaasrijm het populairst.
Voorbeelden zijn:
-

Krijg de godsgloeiende godverdomme en een kromme
Krijg de jicht, allebei je ogen dicht
Krijg de slingerschijt, die langs je benen glijdt
Krijg een rug zo hoog als de Wagenbrug
Krijg een zweer aan je jongeheer
Kus mijn gat, loop naar de stad
Loop naar de pomp en vang stekelbaarsjes in je klomp
Pak een strop en hang je op
Stik de moord in Amersfoort (bij de Koppelpoort)
Stik in je pik
Verdwijn als een scheet in de maneschijn.

@-%^&*(!

● Eind
Ook aan het eind van het gedicht gebeurt van alles en nog wat. Min of meer
standaard is:
Val in drieën voor mijn knieën
Val in moten voor mijn poten.

Maar in plaats daarvan komen we ook tegen:
Buig je knieën, splijt in drieën.
(gehoord in Zoetermeer)
Val in stukken van je krukken,
Val in brokken uit je rokken.
(Christelijke Meisjesmulo in Amsterdam, omstreeks 1930-1940)
Val in brokken voor mijn rokken
Val in de sloot dan ben je dood.
(School met de Bijbel in Gouda, lang geleden)
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en tot slot:
Hang je zeven dagen lang
aan een touwtje in de gang.
(Gorcum, 1937-1942)

Geheel afwijkend is een Schiedamse variant, die niet alleen werd opgedreund, maar
ook gezongen:
Stik, barst, klap, verrot, verteer,
lazer op en donder neer
breek al je ribben tegelijk
en sta met je ziel te kijk.

● Andere versjes
Er zijn nog meer verwensingenge-dichtjes. Omstreeks 1925 was in Amsterdam te
horen:
Val om, val krom,
Val dood, val neer,
Verrek, veretter,
Verrot, verteer.

En Rotterdam - nooit te beroerd om met Amsterdam te concurreren - kende het
vergelijkbare:
Van hoog, tot laag,
Val dood, val neer,
Verrek, veretter,
Verpletter, verteer.

Een slechtlopend Haags verwensingen-gedichtje is nog:
Krijg de krampen in je kuit
en de stuipen in je darmen
kunnen vreten weer de armen.

Rijmende antwoordverwensingen
Een bijzondere categorie vormen de rijmende antwoordverwensingen.
Voorbeeld: iemand wordt uitgescholden voor vuile etter en antwoordt met
schijt een boterletter. Maar in Gouda en Rotterdam kwam het voor dat
nummer één dan weer razendsnel zei: Schijt er twee, dan eet ik ook mee.
Verzin daar - op rijm - maar weer eens een antwoord op!
In de literatuur komen we verschillende rijmende antwoordverwensingen
tegen. Zo schreef Herman Heijermans in 1904 in Diamantstad:
‘Vijf!... Nommertje vijf!...
Krijg kramp in je lijf,’ rijmde Joozep.
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En in 1909 schreef jan Feith in Het verhaal van den dief:
‘Vrouw!’
Maar zij, nog moedwillig en plagerig, keek hem brutaal tegen, en op
denzelfden toon, waarmee hij gesproken had, brouwde ze hem na:’... Met
je neus an me mòùw - En wat of je wòù!’
@-%^&*(!
Er moeten nog veel meer voorbeelden van rijmende
antwoordverwensingen zijn. Als u die kent, stuur ze dan naar de redactie
o.v.v. verwensingen.
En in de Vlaamse volkstaal komt het volgende verwensingenversje voor:
Kus mijn oor, loop naar de foor
(‘kermis, jaarmarkt’)
Kus mijn gat, loop naar de stad
Kus mijn ende, loop naar Oostende.

Overigens is het genre al heel oud. In een geuzenliedboek uit de zestiende eeuw
komt een pastiche op het Onze Vader voor met diverse verwensingen. Deze tirade
tegen Alva, het Spaanse gezag en de bloedraad, begint met de regels: ‘Helsche
duvel, die tot Bruyssel sijt / Uwen naem ende faem sy vermaledijt.’
@-%^&*(!
Binnenkort verschijnt bij uitgeverij Contact het boek Krijg de vinkentering!
1001 Nederlandse en Vlaamse verwensingen, van Ewoud Sanders en
Rob Tempelaars.

Midderdag
Mariolein Sabarte Belacortu - vertaalster, Amsterdam
Al enige tijd zit ik met een vraag die betrekking heeft op het lanceren van een ‘nieuw
woord’. In geval van spreektaal gaat zoiets eenvoudig via radio of televisie, maar
in dit geval betreft het een nieuwe term voor de schrijftaal.
Omdat ik al jaren als vertaalster van Spaanstalige literatuur werkzaam ben, is het
me op een dag opgevallen dat het Nederlands een onhandige uitdrukking heeft voor
een bepaald tijdstip van de dag, waar het Spaans een heel vanzelfsprekende term
gebruikt. Het gaat om tussen de middag, in het Spaans mediodía.
Al naar gelang de context is tussen de middag of om twaalf uur of rond het
middaguur, enz., natuurlijk heel goed te gebruiken. Maar opeens zag ik een analogie
en vroeg me af: waarom hebben de Spaanstaligen mediodía en medianoche, en
wij wél middernacht maar geen midderdag?
Pogingen om via een vertaling dit woord in het Nederlands binnen te smokkelen
mislukten tot nu toe, omdat ijverige persklaarmakers het als ‘geen Nederlands’
bestempelden. Maar nu heb ik een redactrice overgehaald midderdag te laten staan;
het is te vinden in het deze zomer verschenen tweede deel van het verzameld werk
van Jorge Luis Borges.

Onze Taal. Jaargang 67

261

De spelling van aardrijkskundige namen
Wim Daniëls - publicist, Eindhoven
Met de schrijfwijze van buitenlandse aardrijkskundige namen blijft
het schipperen. Sterk vernederlandsen kan ten koste gaan van de
‘identificatiefunctie’, zoals in Fèruwwer (Faeröer). Maar flink
aanleunen tegen de oorspronkelijke naam staat weer op gespannen
voet met het Nederlands - zie Bayrut in plaats van Beiroet. Hoe
behandelt de deze maand te verschijnen Spellingwijzer Onze Taal
aardrijkskundige namen?
De tijd dat Joop van Zijl nog Journaallezer was en met zichtbare tegenzin Bayrut
op zijn leesscherm zag staan en het ook ongeveer zo - alsof het Brabants dialect
was - uitsprak, ligt ver achter ons. In 1987 of 1988 moet het geweest zijn, toen het
ANP net een boek had uitgebracht met daarin de schrijfwijze van buitenlandse
namen: Bayrut, Iraq, Baghdad, enzovoort. Het streven van het ANP was zo dicht
mogelijk aan te sluiten bij de oorspronkelijke naam. In het geval van Iraq bijvoorbeeld
was die oorspronkelijke naam: Al-Jumhuriyah al-Iraqiyah ad-Dimuqratiyah
ash-Shabiyah, aldus het ANP.
De ANP-schrijfwijze flopte, waarna andere instanties, waaronder de Nederlandse
Taalunie, zich aan de taak zetten een lijst samen te stellen met een schrijfwijze die
wél op de instemming van de meeste taalgebruikers zou kunnen rekenen. De
Taalunielijst verscheen in 1996, onder de titel Buitenlandse aardrijkskundige namen
in het Nederlands. Bayrut was daarin weer Beiroet geworden en ook Irak en Bagdad
hadden hun vertrouwde vorm terug.

● Praktijk
In de inleiding van haar publicatie gaat de Taalunie in op de discussie tussen
voorstanders van buitenlands getinte aardrijkskundige namen - die namen worden
‘endoniemen’ genoemd - en voorstanders van vernederlandste vormen, die met
een wat tegendraads klinkend woord ‘exoniemen’ heten. De Taalunie schrijft: ‘Zowel
de voorstanders van het gebruik van exoniemen als degenen die vinden dat men
zich zoveel mogelijk moet bedienen van endoniemen menen het recht aan hun zijde
te hebben, de eersten omdat zij niet inzien waarom het gebruik van het Nederlands
bij de landsgrenzen zou moeten ophouden, de laatsten omdat zij van oordeel zijn
dat het gebruik van eigen Nederlandse naamvormen de internationale communicatie
en dus het functioneren van de namen belemmert.’
•
De Taalunielijst bijvoorbeeld geeft voor de oe-klank een oe-spelling
in Oezbekistan maar een u-spelling in Saudi-Arabië, blijkbaar omdat
veel kranten het vaak zo doen.
•
De Taalunie geeft vervolgens aan dat ze bij het opstellen van haar lijst in de eerste
plaats is uitgegaan van de praktijk. Een toelichting daarbij ontbreekt, maar
waarschijnlijk bedoelt de Taalunie dat ze gekozen heeft voor een schrijfwijze van
aardrijkskundige namen die in het dagelijkse taalgebruik, vooral van dagbladen, het
gangbaarst is. In die dagelijkse (journalistieke) praktijk is er echter lang niet altijd
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sprake van een consistente en uniforme spelling, simpelweg omdat de
voorgeschreven of aanbevolen schrijfwijzen in de naslagwerken niet consistent en
uniform zijn. De Taalunielijst zelf bijvoorbeeld geeft voor de oe-klank een oe-spelling
in Oezbekistan maar een u-spelling in Saudi-Arabië, blijkbaar omdat veel kranten
het vaak zo doen. Maar veel kranten doen het vaak zo omdat ze deze schrijfwijzen
in de Taalunielijst vinden, waarin ook nog verschillende schrijfwijzen opgenomen
zijn voor Vlamingen (Oeganda en Soedan) en Nederlanders (Uganda en Sudan).

● Uitspraak
In een enkel geval geeft de Taalunie bij een bepaalde schrijfwijze een toelichting,
zoals bij Filipijnen: ‘Hoewel de vernederlandste vorm met dubbele -p- ook gangbaar
is, is voor de vorm met de enkele -p- gekozen omdat de variant met deze schrijfwijze
beter aansluit bij de uitspraak.’
Opvallend is dat in het recent verschenen Groot lexicon van eigennamen van
Kramers - met daarin vooral aardrijkskundige namen en persoonsnamen - staat dat
de schrijfwijze Filippijnen (met dubbele -p-) de voorkeur verdient, omdat Filipijnen
(met enkele -p-) een verkeerde uitspraak in de hand werkt.
De redactie van het eigennamenlexicon van Kramers schrijft dat ze een keuze
heeft gemaakt voor exo-
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niemen:Oeganda, Boerkina Faso, Saoedie-Arabië, Soedan, Koerdistan, Beloetsjistan,
enzovoort. Toch geeft ze oe-klanken van sommige namen ook met een u weer,
zoals in Surabaya (Taalunie: Soerabaja), Kuala Lumpur, Bophuthatswana, Bhutan
en Banja Luka. Daarnaast neemt ze ook dubbelvormen op, zoals Sunda-eilanden/
Soenda-eilanden en Kumamoto/Koemamoto.

● Schipperen
Voor aardrijkskundige aanduidingen in het Arabische taalgebied kiest Kramers
echter voor ‘een wijze van transcriptie zoals gebruikelijk in het betreffende land’.
Maar ze doet dat weer niet, zoals ze schrijft, ‘in gevallen van exonymie’. In feite zegt
Kramers hiermee: we doen het zus, behalve wanneer we het zo doen. En zo is ook
de werkwijze van de Taalunie geweest.
Dat klinkt alsof het een verwerpelijke werkwijze zou zijn, maar dat is het niet. Met
de schrijfwijze van aardrijkskundige namen blijft het altijd schipperen. De poging
van het ANP destijds heeft aangetoond dat een sterke verbuitenlandsing van
aardrijkskundige namen op te gespannen voet staat met het Nederlands. Een
radicale vernederlandsing van eigennamen kan ook niet, omdat de namen dan
gemakkelijk hun identificatiefunctie verliezen: Bon (Bonn), Fèruwwer (Faeröer),
Belies (Belize).
Voor het overgrote deel van de namen is er geen keuzeprobleem (Kroatië, Taiwan,
Tbilisi, enzovoort), maar voor een klein deel valt er vrijwel altijd iets te zeggen voor
minimaal twee schrijfwijzen, bijvoorbeeld Jogjakarta (Taalunie) en Jogyakarta
(Kramers), en misschien ook wel Yogyakarta (Taalunie en Kramers) of zelfs
Djokjakarta (Kramers).

● Gebruikersgemak
De redactie van de deze maand te verschijnen Spellingwijzer Onze Taal heeft voor
dezelfde problemen gestaan als die waarvoor elke redactie staat die een lijst met
aardrijkskundige namen wil samenstellen.
Natuurlijk heeft de redactie van de Spellingwijzer zich allereerst de vraag gesteld
of in een spellinglijst wel aardrijkskundige namen thuishoren; het Groene Boekje
geeft ze bijvoorbeeld niet. Maar de keuze om aardrijkskundige namen wél op te
nemen was met het oog op het gebruikersgemak snel gemaakt. Martinique,
Mississippi en Tsjechië hebben net zozeer een spellingprobleem als gynaecoloog,
tseetseevlieg en tsjilpen. Maar aardrijkskundige namen opnemen betekent dus bij
een aantal van die namen noodzakelijkerwijs dubben over een u of een oe, een c
of een k, Beijing of Peking, enzovoort.

● Echte spellingproblemen
Uiteraard zijn in de spellinglijst niet alle aardrijkskundige namen opgenomen.
Gekozen is voor veelvoorkomende aardrijkskundige namen die een echt
spellingprobleem hebben en hun afleidingen. Dat zijn veel landnamen, de daarvan
afgeleide bijvoeglijke naamwoorden en de bijbehorende inwonernamen. Verder
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staan er hoofdsteden in, met daarbij in een enkel geval de inwonernaam, zoals
Parisienne en Moskoviet. Daarnaast een groot aantal kleinere plaatsen waarvan
de naam een spellingprobleem heeft, bijvoorbeeld Het Bildt en De Bilt, Sint Anthonis
en Sint-Job-in-'t-Goor. Verder provincienamen (Drenthe), streeknamen (Haspengouw,
Ard`eche) en nieuwe staten (Tadzjikistan, Bosnië-Herzegovina) en namen van
rivieren, kanalen en bergen (Douw, Maas-Waalkanaal, Mount Everest).
De definitieve oplossing voor de schrijfwijze van aardrijkskundige namen biedt
de Spellingwijzer Onze Taal niet. Maar zo'n oplossing is gezien de materie ook niet
mogelijk. Een redelijke consistentie is al veel waard, terwijl de grootste winst is dat
problematische aardrijkskundige namen nu überhaupt in een spellinglijst te vinden
zijn.
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Harry Cohen - Brussel
Hoe maakbaar is taal?
Normalisatie-instituut buigt zich over taalgebruik
Het Nederlands Normalisatie-instituut publiceert normen voor de
afmetingen en vormen van gloeilampen, stekkers, batterijen en wat
al niet meer. Maar ook houdt het zich bezig met taal, vooral met
Engelse woorden en germanismen. Onlangs verscheen de vierde
editie van norm NEN 5050, onder de titel Woordwijzer. Goed
taalgebruik in bedrijf en techniek. Hoe zinvol is dat boek? Is taal
vergelijkbaar met gloeilampen en stekkers?
Wanneer we een strijkijzer kopen, vragen we ons geen ogenblik af of de pootjes
van de stekker thuis wel in het stopcontact zullen passen. De fabrikanten van dat
soort dingen zorgen er immers voor dat alle vormen en afmetingen op elkaar zijn
afgestemd. Zo gaat het ook bij het kopen van een nieuwe kleinbeeldfilm; die past
gegarandeerd in onze camera. Bij de aanschaf van gloeilampen, batterijen en
schrijfpapier moeten we wat meer uitkijken, maar ook dan blijft de keus beperkt tot
enkele standaardmaten.

● Uniformiteit
Al dit gemak danken we aan de activiteiten van het Nederlands Normalisatie-instituut
(NNI) in Delft, dat sinds jaar en dag normen publiceert. Deze normen bestaan uit
regels voor bepaalde eigenschappen van producten. Zij bepalen de diameter van
de gaatjes in stopcontacten, de lengte en breedte van schrijfpapier, de
veiligheidseisen voor speelgoedbeertjes en duizenden andere technische grootheden.
Zonder zulke normen zou ons dagelijks leven chaotische trekjes krijgen. En het
moderne bedrijfsleven is zonder normalisatie eenvoudig ondenkbaar.
Sinds 1980 beweegt het NNI zich op een nieuw terrein, de normalisatie van het
taalgebruik in zakelijke geschriften. Van deze norm (NEN 5050) in boekvorm is dit
jaar een vierde editie verschenen onder de titel Woordwijzer. Goed taalgebruik in
bedrijf en techniek. Aan de samenstelling werkten ditmaal ook vertegenwoordigers
van het Belgische Instituut voor Normalisatie en de Universiteit van Leuven mee.
De Belgische normcode is NBN X 04-001.
Op de eerste pagina's wordt uiteengezet waar het om gaat. De regels zijn van
toepassing op correspondentie, rapporten en publicaties van zakelijke, technische
of wetenschappelijke aard. Het eerste hoofddoel is verbetering van de communicatie,
in het bijzonder door het brengen van meer eenheid in de terminologie. Er zijn
weliswaar al tal van terminologielijsten in omloop, maar die beperken zich elk tot
één vakgebied. De Woordwijzer wil eenheid brengen in de ‘algemene termen’, de
niet aan een bepaald vakgebied gebonden woorden.

● Normhongerig
De regels zijn verdeeld over twee hoofdstukken. Deze verschillen niet alleen in
onderwerp, maar ook in presentatie en toonzetting. Het eerste hoofdstuk,
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‘Taalkundige aanwijzingen’, houdt zich bezig met grammatica, spelling, gebruik van
hoofdletters en leestekens, kortom met problemen waarvoor men meestal ook bij
andere handboeken en -boekjes terechtkan. De Woordwijzer onderscheidt zich
echter door zijn grotere aandacht voor specifieke problemen van de doelgroep,
zoals de schrijfwijze van getallen (14072 of 14.072 of 14 072?), afkortingen (t/m of
t.m. of t.e.m.?) en symbolen (km/u of km/h?), de plaats van de letter ij bij het
alfabetiseren (tussen x en y of tussen ii en ik?) en dergelijke.
Van normalisatie is in dit hoofdstuk niet veel te merken. De stof wordt meestal
niet aangeboden in de vorm van ‘dit is goed en dat is fout’, maar in softe
bewoordingen als ‘bij voorkeur’, ‘eigenlijk’, ‘eventueel’, ‘liever niet’. Ook met het
vrijblijvende ‘De praktijk lijkt thans als volgt te zijn’ en het berustende ‘zal men er
steeds minder aan kunnen ontkomen om...’ schieten normhongerige lezers niet veel
op. Men kan zich zelfs afvragen of aanwijzingen met zulke ruime toleranties nog
wel onder het begrip ‘norm’ vallen.
Het tweede hoofdstuk, ‘Woordenlijst’, ziet er heel anders uit. Het is een opsomming
van ongeveer 1500 ‘afkeurenswaardige’ woorden en woordgroepen. Deze staan in
een kolom met het opschrift ‘Ontraden/ fout’. Daarnaast, in een kolom ‘Aanbevolen’,
staan een of meer vervangwoorden. Voorbeelden: processor → verwerker; ghostwriter
→ anonieme tekstschrijver, schaduwschrijver; wow → (lage) jank. Hier ontmoeten
we eindelijk het begrip ‘norm’ zoals we dat kennen uit de wereld van bouten en
schroeven!
Bekijken we de lijst nader, dan blijkt deze grotendeels (voor 65 à 70%) te bestaan
uit Engelse woorden en germanismen. Dat is niet toevallig; volgens de Inleiding
gaat het in het bijzonder om ‘vreemde’ woorden. De lijst wordt gepresenteerd als
de ‘kern van het boek’ en we mogen dus wel aannemen dat purisme het voornaamste
richtsnoer bij de samenstelling van NEN 5050 is geweest.
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● Vervangwoorden
Het is de vraag of deze aanpak verenigbaar is met het hierboven besproken
hoofddoel: betere communicatie, vooral door uniformere terminologie. Sinds een
halve eeuw worden wij (en een flink deel van de rest van de wereld) geconfronteerd
met een stortvloed van Engelse woorden en uitdrukkingen. De een vindt dat wel
leuk, de ander kan het niet schelen, maar er is ook veel wrevel en verzet. Deze
tegenstand berust op onberispelijke motieven, zoals schoonheidsgevoel, nationale
trots, vermijding van moeilijke woorden, vrees voor de ondergang van de eigen taal
of gewoon een vage angst voor het onbekende. Wat de beweegreden ook is, wie
die Engelse trend verontrustend vindt, doet er natuurlijk niet aan mee en gebruikt
vervangwoorden van eigen bodem. Men kan bijvoorbeeld besluiten om - zoals NEN
5050 wil - niet meer over plastic te spreken, maar over kunststof(fen). Of privacy
vervangen door persoonlijke levenssfeer of privé-leven.
Of zo'n vervangwoord het haalt of niet, is onvoorspelbaar. De taalgemeenschap is
geen volgzaam klasje. Zij gedraagt zich veeleer als een groep ontdekkingsreizigers
die van alle onbekende vruchten proeven en alleen meenemen wat ze lekker vinden.
Jeans is spijkerbroek geworden en teenagers heten nu tieners - zonder dat iemand
daar bijzonder op heeft aangedrongen. Aan de andere kant is de vervanging van
stekker door steker, waar taalzuiveraars (ook de Woordwijzer in vorige edities, ook
Philips met zijn reuzenvinger in de pap) jarenlang voor geijverd hebben, niet
doorgegaan. De herhaaldelijk gesuggereerde vernederlandsingen van hardware
en software (apparatuur, programmatuur) hebben nooit echt vaste voet gekregen.
De leuke vervangwoorden voor computer die de eerste generatie deskundigen in
de jaren zestig uitbroedde (rekentuig, datamaat), zijn zelfs compleet vergeten.

● Groot gevaar
Hoe betrekkelijk alles op dit gebied is, blijkt bijvoorbeeld uit de aanbeveling in NEN
5050 om het Engelse file te vervangen door (onder andere) bestand. Het is echt
nog niet zo lang geleden dat bestand (in deze betekenis) een afschuwelijk insluipsel
werd gevonden (Van Dale markeert het nog steeds als germanisme). Of neem, om
iets verder in het verleden te duiken, de term floodlight. De Woordwijzer wil die
vervangen door schijnwerperlicht. Aardig gevonden, maar een halve eeuw geleden
deelde ons aller Charivarius schijnwerper nog in bij de ‘Duitse woorden in
Nederlandse vorm’, een categorie die in zijn ogen ‘groot gevaar’ opleverde.
Kortom, vreemde woorden komen en gaan. Of ze gaan niet, maar worden door de
taalgemeenschap geaccepteerd. In dat geval geeft het NNI de strijd pardoes op. Bij
elke nieuwe uitgave worden alle intussen ingeburgerde woorden namelijk uit de lijst
verwijderd. Uit de vorige editie (1994) zijn bijvoorbeeld weggelaten: bonificatie,
cluster, omschakelen, operationeel, printer, skate board, stekker, sticker, de twintiger
(dertiger, enz.) jaren, volautomatisch. In totaal zijn er rond zeventig woorden uit de
lijst verwijderd, maar misschien niet allemaal wegens inburgering. Die ‘mogen’ dus
voortaan. Andere zijn gebleven, maar kregen een nieuw vervangwoord. Zo is het
alternatief voor sales point nu niet meer verkoopargument, maar verkooppunt.
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● Verloren strijd?
Inburgering is een voortschrijdend proces, en gebruikers van de Woordwijzer kunnen
er dus op rekenen dat bij een volgende uitgave opnieuw een aantal woorden zal
worden geschrapt. Enkele kandidaten: data, deadline, droppen, fair, freelance,
geprefabriceerde woning, hacker, hovercraft, inchecken, input, insider, instant-,
intensive care, job, label, lobby, logo, manager, multinational, panel, pick-up, plastic,
promoten, public relations, scannen, software, stress, surfplank, total loss, touring
car, tour operator, tractor, trend, trip, wagon, walkman, windsurfen en natuurlijk de
gebroeders ROM en RAM. Het spreekt vanzelf dat men over elk afzonderlijk geval
van mening kan verschillen, want ‘ingeburgerd’ is een nogal subjectief criterium
(disc is taboe, diskette wordt juist aanbevolen). Maar er is zeker wel een kern waar
iedereen het over eens zal zijn.
Een verloren strijd opgeven, daar is niets op tegen. Integendeel, het getuigt van
werkelijkheidszin. Dat is echter niet wat we hier zien gebeuren. De Woordwijzer legt
niet de wapens neer, maar verschuift bij elke nieuwe editie de gevechtslinie een
eindje. Voor de zeventig geschrapte woorden zijn andere - een groter aantal zelfs
- in de plaats gekomen. Inderdaad, NEN 5050 wordt voortdurend ‘geactualiseerd’.
Maar van zo'n instabiele norm kan men geen algemene toepassing verwachten.
Bedrijven gaan niet elke vijf jaar hun interne terminologielijst omgooien omdat er
een nieuwe editie van de Woordwijzer is verschenen. Van terminologische eenheid
en de daarmee beoogde verbetering van de communicatie komt op die manier
weinig terecht.

● Taalpolitieke keuze
We dienen verder in het oog te houden dat purisme geen taalkundige kwaliteitseis
is, maar een taalpolitieke keuze. Wie deze ideologie niet aanhangt, zal weinig reden
hebben om zich aan de norm te houden. Niet iedereen vindt het een vooruitgang
als scannen vervangen wordt door aftasten. Niet iedereen aanvaardt het dat je de
boot naar Harwich moet schrijven omdat de Harwich-boot een barbarisme is (zeker
niet als je vader een Engelandvaarder is geweest). Daarom is het te verwachten
dat van deze puristische (en bovendien instabiele) woordenlijst een eclectisch
gebruik zal worden gemaakt. Op z'n Hollands: ieder pikt eruit wat hem goeddunkt.
Ook dat komt de eenheid van terminologie allesbehalve ten goede.
Mensen die vreemde woorden mijden of anderen opwekken om dat te doen, zijn
te bewonderen om hun idealisme. Maar dat betekent niet dat purisme op één lijn
staat met regelingen als grammatica of spelling. Dat zijn verzamelingen van
taalkundige conventies met een algemeen aanvaard gezag. Blijken de taalgebruikers
niettemin uit de pas te lopen, dan wordt de regeling achteraf - met grote vertraging
- aangepast. Zo'n etiquetteboek bestaat er niet voor het gebruik van vreemde
woorden. En het valt ook niet uit de grond te stampen, zeker niet als er om de paar
jaar aan gesleuteld wordt.
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De samenstellers van de Woordwijzer denken daar anders over. Hun tweede
hoofddoel is ‘handhaving van de kwaliteit van de Nederlandse taal’. Zij willen dit
bereiken door het ‘beteugelen van wildgroei’ en door ‘enigermate richting en leiding
te geven aan de noodzakelijke groei’. Zij houden niet van ‘een spel van blinde
krachten, van al te spontane uitingen en klakkeloze overnemingen’. Misschien zijn
er onderdelen van het taalgebruik die langs deze weg maakbaar zijn. Maar de strijd
tegen vreemde woorden - met zijn hoge bierkaaigehalte - hoort daar niet bij.
Nederlands Normalisatie-instituut, Belgisch Instituut voor Normalisatie,
Woordwijzer. Goed taalgebruik in bedrijf en techniek, Den Haag,
Antwerpen, 4e druk, 1998.

taalcrypto
Gineke van der Putten
Deze eerste ‘taalcrypto’ is bedoeld als proef. Of we ermee door zullen gaan
hangt af van het aantal oplossingen (en eventuele andere reacties) dat we
ontvangen. U kunt ze sturen naar Onze Taal, Laan van Meerdervoort 14a, 2517
AK Den Haag, onder vermelding van ‘taalcrypto’.
Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een boekenbon van f
50, - verloot.
Na invulling van het diagram kan met de letters uit de gekleurde vakjes een woord
gevormd worden. Dit is de oplossing van de puzzel.

Horizontaal
4
5
8
10
12
16
17
18
19
22
23
25
26
28
29
31
33
35
36
40
41
44

Letters die hun licht doen schijnen. (2)
Economisch gebruikte hoofdletter. (8)
Gewestelijk web. (4)
Het streven naar eigen woorden. (7)
Verspillende tekstverwerker die er alleen voor de vorm is? (15)
Vrouw in een verdronken rivier. (3)
Spaanse noot. (2)
Bouwmeesters versieren de taal. (5)
Instelling in gedachten. (11)
Serie taallessen? (9)
Aanwijzend taalelement. (5)
Woorddeel in een boomstructuur. (4)
Vast merk. (2)
Letters aan het eind plaatsen. (6)
Kwajongen op het leesplankje. (3)
Woordelijke aanhaler. (6)
Klinkerverlies. (6)
Teksten die rijmen. (6)
Lezing van een plat gedichtje. (6)
Kleding die van pas komt. (3)
Exacte dichtkunst. (11)
Kust natuurlijk bij verhoging. (4)
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45 Vanzelf niet vreemd. (5)
46 Ontbrekend slot. (4)
47 Houterige verklaringen, die melodieus kunnen worden. (5)

Verticaal
1
2
3
4
6
7
8
9
11
13
14
15
20
21
24
26
27
28
30
31
32
33
34
37

Eenvoudige uitgave die de verkoop moet stimuleren. (13)
Tekstvoorwerp. (7)
Een meisje plagen met versvoeten. (9)
Zin waar gevoel in zit. (4)
Plat en metalig dialect? (10)
Die kul is speels. (6)
Italiaanse k's. (7)
Er zit een luchtje aan die zin. (4)
Goddelijk begin van een vragende zin. (2)
Voorwoord. (3)
Berekenende liefde? (3)
Spel zoals je hart het je ingeeft. (8)
Hetzelfde onderwerp. (4)
Wijze van zijn. (2)
Laagje versiering via het net. (5)
Sla spoedig wartaal uit. (2)
Bloems beker. (4)
Een vrouw of meerdere personen. (2)
Vlinderachtige geest. (6)
Schermzeker. (6)
Woordenspel. (5)
Wat men uitgeeft voor een boek. (6)
Lichtspot. (6)
Plaatsletter. (2)
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38
39
42
43

Universeel werkwoord van blauwe wezens. (7)
Een keer in overeenstemming. (4)
Tel- en lidwoord. (3)
Varkenstaal. (4)
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Actueel
De beste taalkundigen ter wereld
Marc van Oostendorp
Op 16 oktober wordt in Utrecht tijdens een feestelijk ‘Taalgala’ een
prijs uitgereikt aan de taalkundige die vorig jaar het beste proefschrift
heeft geschreven. Twee van de drie kandidaten zijn buitenlanders
die naar Nederland gekomen zijn vanwege de aantrekkingskracht
van de Nederlandse taalwetenschap. De Nederlandse taalwetenschap
heeft internationaal een goede reputatie. Hoe komt dat?
Wat is het land met het grootste aantal taalkundigen per hoofd van de bevolking?
De Amerikaanse taalwetenschapper Barbara Partee wist een aantal jaren geleden
het antwoord op die vraag. ‘Ik ben blij dat ik Nederlands geleerd heb’, schreef zij in
het voorwoord van een cursusboek voor taalkundestudenten - een boek dat
geschreven was door een groep Nederlandse geleerden en dat vertaald was voor
de Amerikaanse markt.
Ook NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) stelde
niet al te lang geleden vast dat de Nederlandse taalwetenschap internationaal in
hoog aanzien staat. Geen enkele andere groep Nederlandse wetenschappers - met
uitzondering van de sterrenkundigen werd door de collega's in het buitenland zo
hoog aangeslagen als de taalgeleerden.

● Taalgala
De Nederlandse taalkundigen reiken elk jaar een prijs uit aan degene die in het
voorafgaande jaar het beste proefschrift heeft geschreven aan een Nederlandse
universiteit. Elke taalkundehoogleraar aan een Nederlandse universiteit kan een
kandidaat voordragen voor de prijs. Een jury van deskundigen kiest een aantal
laureaten, van wie er tijdens een feestelijk ‘Taalgala’ uiteindelijk één als winnaar
wordt aangewezen. Dit jaar wordt het gala gehouden op 16 oktober. Twee van de
drie laureaten van dit jaar zijn vanuit het buitenland gekomen om in Nederland
taalkunde te studeren. Gezien de grote internationale status van de Nederlandse
taalwetenschap hoeft dat geen verbazing te wekken.
De Tilburgse hoogleraar Roeland van Hout was lid van de jury. ‘Er worden in
Nederland in vrijwel alle takken van de taalkunde proefschriften geschreven die een
rol spelen in de internationale wetenschappelijke discussie’, zegt hij. ‘De Nederlandse
taalkundigen horen tot de beste ter wereld.’

● Samenwerken
Het succes trekt studenten uit het buitenland aan. De Griekse Anastasia Giannikidou
besloot naar Nederland te komen om haar proefschrift te schrijven nadat ze was
afgestudeerd aan de Aristoteles-Universiteit van Thessaloniki. ‘Er waren voor mij
drie mogelijkheden’, zegt ze nu in vloeiend Nederlands: ‘Amerika, Engeland of
Nederland. Hoewel de eerste twee landen natuurlijk het praktische voordeel hadden
dat er Engels gesproken werd, koos ik uiteindelijk toch voor Groningen. Er was daar
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een groep taalkundigen van wie ik het werk goed kende en met wie ik graag wilde
samenwerken.’ Giannikidou schreef een proefschrift over de relatie tussen
zinsstructuur en betekenis in onder andere het Grieks, het Engels en het Nederlands.
Ze roemt de goede infrastructuur van het Nederlandse onderzoek. ‘Ik denk dat er
steeds meer Griekse taalkundestudenten naar Nederland zullen komen.’
Ook de in Duitsland geboren Chris Reintges besloot in Nederland te blijven. Hij
schreef in Leiden een proefschrift waarin hij moderne taalkundige inzichten toepast
op het Koptisch, een oude Egyptische taal. Hij had in Duitsland al egyptologie
gestudeerd toen hij de Nederlandse taalkunde leerde kennen. ‘Ik wilde laten zien
dat het Koptisch eigenlijk heel gewoon is, met grammaticale verschijnselen die we
ook nog in moderne talen vinden. Maar in Duitsland had ik iets dergelijks nooit
kunnen doen.’ Reintges heeft ondertussen zelfs de Nederlandse nationaliteit
aangenomen.

● Overgewaaid
Jenny Doetjes is de enige laureaat die ook in Nederland geboren is. Toch heeft ook
zij ervaren dat de Nederlandse taalkunde internationaal op een hoog peil staat. Na
haar studie Frans vertrok ze om een tijdlang in Parijs aan de universiteit te werken.
Uiteindelijk keerde ze terug naar Leiden, waar ze haar proefschrift schreef over
telwoorden en andere hoeveelheidsaanduidingen in onder andere het Nederlands
en het Frans. ‘De verhoudingen zijn aan Franse universiteiten veel hiërarchischer’,
zegt ze nu. ‘In Nederland is de werksfeer prettiger. Daardoor werkt men beter.’
Hoe komt de Nederlandse taalkunde aan haar internationale status? Volgens
Roeland van Hout liggen de wortels van het huidige succes in de jaren zeventig.
‘Toen stond de taalkunde enorm in de belangstelling bij studenten. Er kwamen uit
Amerika allerlei nieuwe ideeën overgewaaid. Ook was de taalkunde vóór die tijd
nog niet erg sterk vertegenwoordigd aan de Nederlandse universiteiten.
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De nieuwe lichting kon haar gang gaan. Bovendien heeft ons land een sterke traditie
in het bestuderen van vreemde talen.’ Nederland kon zo een internationaal centrum
worden van de taalwetenschap, zonder dat de meeste Nederlanders het wisten.
Van Hout: ‘De Nederlandse taalkundigen hebben één fout gemaakt: ze hebben te
weinig aan voorlichting gedaan, niet goed laten zien wat hun vak eigenlijk inhoudt.
Als we niet uitkijken, zal zich dat wreken.’
De eerste tekenen van die neergang zijn al zichtbaar. Van Hout: ‘Mijn studenten
hebben steeds minder belangstelling voor taalwetenschap. Deze generatie laat zich
sterk leiden door een zucht naar het snelle succes en door de vraag “wat kun je
ermee?” Daarin schuilt volgens mij een groot probleem. Nu al zie je dat universiteiten
moeite hebben Nederlandse kandidaten te krijgen voor onderzoeksplaatsen. Als
dat zo doorgaat, heb je de kans dat in Nederland allerlei taalkundig onderzoek wordt
gedaan - maar niet naar het Nederlands.’

Direct
C. Kostelijk - Lelystad
Onlangs kwam in een radio-uitzending een - goed opgeleid - echtpaar aan het woord
dat thuis een taalkundige ruzie had uitgevochten. Een van de echtelieden was
afkomstig uit Groningen, de ander uit Noord-Brabant. De inzet was het woord direct
bij het vaststellen van de tijd om samen de afwas te doen. ‘Groningen’ meende dat
direct inhield dat dit ogenblikkelijk moest gebeuren, de ander dat het heus nog wat
kon wachten. Men schreef het meningsverschil toe aan de provincies van herkomst.
Mij leek dit meningsverschil eerst schromelijk overdreven, maar ik ben nu een
andere mening toegedaan. Uit de woordenboeken blijkt namelijk dat beide
betekenissen mogelijk zijn, afhankelijk van de context. In de grote Koenen staat bij
een ogenblikje, ik kom direct ‘over enkele ogenblikken’, en Van Dale Groot
woordenboek van hedendaags Nederlands vermeldt bij ik kom direct ‘dadelijk,
meteen’.
De aanschaf van twee woordenboeken in een taalkundig bewust gezin is dus
absoluut noodzakelijk, wil men dagelijks in staat zijn na overleg de juiste tijd van de
afwas te kunnen vaststellen.
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Tamtam
Redactie Onze Taal
taalberichtentaalberichtentaalberichtentaalberichten
Kaarten tegen ambtelijke taal
Zo'n anderhalf jaar geleden begon de gemeente Utrecht met een ‘terugstuuractie’:
iedereen die een onbegrijpelijk geformuleerde ambtelijke brief ontving, mocht die
terugsturen. De gemeente zou dan zorgen voor een nieuwe, toegankelijker brief.
De actie was een initiatief van ‘Vertaal je taal’, een werkgroep van Utrechtse
gemeenteambtenaren.
Overdonderend was de respons niet: tot nu toe werden veertig brieven
geretourneerd, aldus H. Sakkers, voorzitter van ‘Vertaal je taal’. Sakkers: ’We denken
dat veel Utrechters nog niet op de hoogte zijn van de actie.’ Om daar verandering
in te brengen, zullen zogenoemde ‘Boomerang Freecards’ worden ingezet.
Zestigduizend van die kaarten worden verspreid in cafés, bibliotheken, wijkgebouwen
en dergelijke. Op de voorkant staat een staaltje ondoordringbaar ambtelijk proza,
op de keerzijde valt te lezen hoe een brief die in zo'n stijl geschreven is,
teruggestuurd kan worden naar de gemeente.

Bron: de Volkskrant, 21-7-1998

Gelofte Kamerlid in het Fries
Eind augustus werden er negentien nieuwe Tweede-Kamerleden beëdigd. Zij namen
de plaats in van de in mei gekozen Kamerleden die minister of staatssecretaris
werden in het nieuwe kabinet. Een van de nieuwkomers, Annet van der Hoek van
de PvdA, viel op doordat ze de gelofte in het Fries aflegde.
Voor Van der Hoek was dit meer dan een symbolische handeling: ‘Ik ben van
geboorte Fries, en het Fries is een erkende rijkstaal. Een van de manieren om dat
te benadrukken is de gelofte in het Fries af te leggen. Ik vind: als dat wettelijk mogelijk
is, dan moet je dat doen. Wat overigens niet wil zeggen dat ik in de Kamer alleen
Friesland vertegenwoordig. Ik ben er voor het hele land. Maar ik heb natuurlijk een
binding met mijn regio, en denk dat het ook goed is dat er Kamerleden zijn die weten
wat er in die regio speelt.’

Bron: Trouw, 26-8-1998

Geneesheer taboe voor Vlaamse minister
De Vlaamse ministervan Gezondheid Wivina Demeester zal het woord geneesheer
voortaan mijden en in plaats daarvan alleen nog maar het sekseneutrale arts
gebruiken. Zij beloofde dit aan parlementslid Riet Van Cleuvenbergen (CVP), die
de minister had gegispt naar aanleiding van een erkenningsbesluit van controleartsen
voor sporters. Van Cleuvenbergen vindt de term geneesheer kwetsend voor vrouwen,
zeker nu het medische beroep duidelijk aan het vervrouwelijken is.
De minister wees erop dat het gebruik van geneesheer stoelt op traditie; het is
een restant van het taalgebruik in de vroegere regelgeving. En misschien, zo opperde
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de minister, speelt ook een rol dat maar zeer weinig controle- en keuringsartsen
vrouwen zijn. Maar hoe dit ook zij: ze zal haar leven beteren.

Bron: Gazet van Antwerpen, 12-8-1998

Zuid-Afrikaanse rugbyers leren ‘zwarte’ volkslied
Het Zuid-Afrikaanse rugbyteam heeft sinds 1994 een probleem met het volkslied.
De spelers zingen het altijd vóór een interland, maar na de veranderingen in hun
land wilde dat niet meer zo goed lukken. Het vroegere Afrikaanstalige ‘Die Stem’ is
namelijk vervangen door een nieuw lied, dat uit twee delen bestaat: eerst het ‘Nkosi
Sikelel’ iAfrika' en dan ‘Die Stem’. De tekst van dat eerste deel is in de Xhosa- en
Sesotho-taal, die het volledig uit blanken bestaande team absoluut niet kon
uitspreken. Het gevolg: tijdens het eerste deel mompelden de spelers maar wat, en
pas bij het vertrouwde tweede deel gingen ze echt zingen.
De rugbybond vond dit geen vertoning. Mary Mxadane, oud-secretaresse van
president Mandela, werd gevraagd de rugbyers volksliedles te geven. Aanvankelijk
deden ze daar een beetje lacherig over. Zingen vonden de rugbyers toch al niet erg
passen bij hun geblokte imago, en dan ook nog in zo'n vreemde taal. Maar Mary
Mxadane wist het ijs te breken door eerst ‘Die Stem’ voor hen te zingen. ‘Als ik dit
in jullie taal kan doen, moeten jullie het in mijn taal kunnen’, zei ze.
De spelers oefenden maandenlang op de tekst en de melodie - onder meer door
het inbouwen van een competitie-element: ze verdeelden zich in groepen en deden
wie het best kon zingen. Na een halfjaar slaagden ze erin het hele volkslied ten
gehore te brengen, uit volle borst en zonder haperen.

Bron: NRC Handelsblad, 22-8-1998
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Geschiedenis op straat
Dreef
Riemer Reinsma
Over een gebrek aan populariteit mag de naam zich niet beklagen: geen gemeente
of er is een wijk met straatnamen die op -dreef eindigen. Toch zal niet iedereen
beseffen dat de dreef oorspronkelijk een tamelijk prozaïsch iets was: een landweg
waarlangs de boeren hun vee vanuit het dorp naar wei of hei dreven. Inderdaad,
dreef is afgeleid van drijven. Een voorbeeld van zo'n weg die oorspronkelijk voor
dit doel werd gebruikt, is de Dreef in Nuenen - nog steeds een landweggetje door
akkers en weilanden.
De dreven maakten snel carrière. Na verloop van tijd ging men bomen langs de
landwegen planten; ook zo'n bomenrij werd wel dreef genoemd. We vinden dit al
eind zestiende eeuw geboekstaafd in het woordenboek van Kiliaan. Voorts had het
vee er al voor gezorgd dat de onverharde ‘dreven’ flink in de breedte waren uitgedijd,
en de bomen deden de rest. Dreef kreeg weer een nieuwe betekenis: brede weg
met bomen. De gedachte aan vee was op de achtergrond geraakt. Ook wegen
waarlangs nooit vee gedreven was kregen nu de naam dreef, bijvoorbeeld de Dreef
in Breda. Deze laan werd in 1646 aangelegd door stadhouder Willem II, die baron
was van Breda. De nieuw aangelegde weg vormde de verbinding tussen het Mastbos
en het Liesbos. Willems opvolger, Willem III, maakte als liefhebber van de jacht
graag gebruik van de dreef.

De Dreef in Breda, circa 1910
Foto: Gemeentearchief Breda

Dreven golden dus als breed - maar hoe breed was breed? We vinden een
nauwkeurige omschrijving in het juridische handboek Het Rooms-Hollandsch Regt
(1675) van Simon van Leeuwen. Op sommige dreven gold een recht van overpad,
en de eigenaar van de grond had er maar voor te zorgen dat de dreef breed genoeg
was. Van Leeuwen noemt als minimumbreedte: 8 voet. Werd de dreef gebruikt door
meerdere personen, die elkaar moesten kunnen passeren, dan gold 12 voet als eis.
Een voet was ongeveer 30 cm.
De dreven waren nu hoog in aanzien gestegen, maar in de loop van de
negentiende eeuw namen de ontwikkelingen een bedenkelijke wending. De betekenis
van het woord begon te vervagen. Iedereen wist dat een dreef iets heel deftigs en
moois was, maar eh, wat wás het eigenlijk ook alweer? Dreven - vaak in het
meervoud - werd onder dichters een favoriet woord en betekende dan zoiets als
‘landschap’.
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Maar het zou nog erger worden. Na de Tweede Wereldoorlog begonnen de dreven
hun zegetocht door de nieuwbouwwijken. De grote vraag is: hoe moet dat nu verder?
Wat kunnen we nog meer verwachten? Gelukkig lijkt het erop dat we het dieptepunt
inmiddels achter de rug hebben. Ik leid dit af uit het feit dat Harderwijk over een
Rock and Rolldreef beschikt. Erger kan het niet.
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InZicht
Raymond Noë
InZicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent niet dat
de redactie ze aanbeveelt.
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.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

● Drankwoorden
Nadat het deelgebied van de borrelbenamingen al uitgebreid geïnventariseerd was
in Ewoud Sanders' Borrelwoordenboek, is nu een groot deel van het overige
Nederlandse drankvocabulaire samengebracht in de Kroegwoordenschat van Paul
van Riel. In dit boek is niet alleen het vaak bloemrijke taalgebruik van de drinker
terug te vinden, maar staan ook de misprijzende bewoordingen van de niet-drinker.
Behalve de betekenis vindt men bij de meeste ingangen een historische of
etymologische toelichting en een of meer citaten uit de Nederlandse literatuur waarin
het woord of de uitdrukking gebruikt wordt. Bovendien bevat het boek een thesaurus
waarin synoniemen voor bepaalde ‘sleutelbegrippen’ (dorst, bier, aangeschoten,
kater, enz.) terug te vinden zijn.

Kroegwoordenschat. Meer dan 1000 begrippen en citaten betreffende
drank en drinkers wordt uitgegeven door Thomas Rap en kost f 32,50.
(238 blz.)
ISBN 90 6005 570 5

● Taaladviezen
De Taalbaak is een sinds 1993 verschijnende, losbladige uitgave waarin
veelvoorkomende taalproblemen (zoals hoofdlettergebruik, aaneenschrijven, de
vervoeging van Engelse werkwoorden, enz.) worden behandeld. Tot nu toe werd
over 116 onderwerpen een advies gegeven, en bovendien werden actuele thema's
van achtergrondcommentaar voorzien. Sinds kort is de gehele Taalbaak ook digitaal,
op cd-rom, te raadplegen en dit komt vooral het zoekgemak en de zoeksnelheid ten
goede. De hoofdtekst van deze Digitaalbaak is ontsloten door een
trefwoordenregister, dat direct of via de zoekfunctie te raadplegen is. In de hoofdtekst
zijn ‘klikkoppelingen’ naar andere tekstdelen opgenomen, zodat men sneller door
de tekst kan ‘navigeren’, en ook kan men met één muisklik uitleg over gebruikte
termen opvragen. Abonnees ontvangen jaarlijks een herziene versie en zesmaal
per jaar een informatiebulletin. De cd-rom kan echter ook eenmalig aangeschaft
worden.
De Digitaalbaak, onder redactie van drs. Yvonne Halink, prof. dr. Frans
van Eemeren en prof. dr. Rob Grootendorst, is een uitgave van Bohn
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Stafleu Van Loghum en kost f 495,-. Abonnees betalen eenmalig f 350,en f 150,- voor elke update. Inlichtingen: (030) 638 57 00.

● Zakelijke brieven
Correspondentie met bedrijven en (overheidsinstellingen gaat niet iedereen even
gemakkelijk af, en andersom zullen veel ambtenaren en bedrijfswerknemers moeite
hebben om de ‘burger’ dan wel de klant schriftelijk te woord te staan. Hoe begin je
je brief? Hoe deel je hem in? Welke toon sla je aan? Brieven met effect geeft een
bondig antwoord op deze (en andere) vragen. In tien stappen wordt uitgelegd hoe
je een brief opzet (doel, hoofd- en bijzaken, structuur) en waar je op moet letten bij
het schrijven (toon, stijl). Elk hoofdstuk wordt afgesloten met enkele opdrachten.

Brieven met effect van Else Pistoor is verschenen bij Sdu Uitgevers en
kost f 24,90. (138 blz.)
ISBN 90 75566 66 2

● Toespraken
‘Na een goede rede moet het onderwerp uitgeput zijn, niet de toehoorders’, zei
Churchill ooit. Bij veel toespraken en presentaties wordt de saaiheid ervan in de
hand gewerkt door de onzekerheid van de spreker, die houvast zoekt bij de
uitgeschreven tekst van zijn betoog en geen aandacht schenkt aan presentatie en
interactie. In het eerste deel van Speech op zakformaat vindt de spreker in spe per
aspect (organisatie, schrijven, presenteren, pers en media) een checklist van
aandachtspunten en tips die hem moeten helpen bij het opzetten van zijn toespraak
en bij de presentatie ervan. In het tweede deel wordt op dezelfde wijze ingegaan
op het houden van gelegenheidstoespraken.

Speech op zakformaat. Tips en checklisten voor toespraken en
presentaties van Erik van der Spek wordt uitgegeven door Samsom
Bedrijfsinformatie en kost f 19,90. (67 blz.)
ISBN 90 14 05508 0

● Schrijvershandboek
Volgens een in maart van dit jaar gepubliceerd onderzoek van het Nipo schrijft meer
dan één miljoen Nederlanders met enige regelmaat ‘literaire’ teksten. Bijna 300.000
van hen streven naar publicatie van hun werk. Voor al deze mensen wil het Handboek
voor schrijvers een wegwijzer zijn en ‘het literaire veld hanteerbaar maken’. Het
boek bevat 1072 adressen van onder meer uitgeverijen, literaire tijdschriften,
schrijfdocenten, cursusinstituten en relevante internetlocaties. Daarnaast zijn 25
redactionele artikelen opgenomen over onderwerpen waar de schrijver zoal mee te
maken kan krijgen wanneer hij zijn werk wil (laten) publiceren - waarbij ook
prozaïscher aspecten als de fiscus, het auteursrecht en het contract aan bod komen.
Het boek is ten opzichte van de vorige editie (1997) uitgebreid en geactualiseerd.
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Handboek voor schrijvers, onder redactie van Jan-Hein de Nobel en
Sander van Vlerken, wordt uitgegeven door de Stichting Schrijven. Het
kost f 34,90. (427 blz.)
ISBN 90 71232 27 1

● Symposium
Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) houdt op 3 december in Antwerpen
een symposium dat geheel in het teken staat van de voltooiing van het Woordenboek
der Nederlandsche Taal (WNT). Sprekers zijn onder meer dr. A. Moerdijk
(hoofdredacteur WNT), de hoofdredacteuren van de Oxford English Dictionary en
het Deutsches Wörterbuch (de Engelse resp. Duitse ‘tegenhanger’ van het WNT),
Kees Pens en Monika van Paemel. Dagvoorzitter is prof. Van Sterkenburg, de
directeur van het INL. Ook de geïnteresseerde leek is van harte welkom.
Het symposium wordt gehouden in het Provinciehuis te Antwerpen en
zal duren van 10.30 tot 17.00 uur. De toegangsprijs is f 50,-/Bfr. 900,
inclusief lunch, koffie/ thee en borrel (na afloop). Belangstellenden kunnen
zich schriftelijk opgeven door naam, adres en het gewenste aantal
toegangskaarten op te sturen naar het INL, Postbus 9519, NL-2300 RA
Leiden. Verdere inlichtingen: 071 - 527 22 73.
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Ruggespraak

Eindhovens Dagblad
Gezocht ZIEKE VERZORGSTER met referentie

Voorschotense Courant
In verband met de vakantie Bezorgen wij de volgende week 1
AUGUSTUS OP ZATERDAGMIDDAG DE BEZORGSTER

Bijsluiter bij Zo Zit Dat
Snelheidsovertreders N206 gehalveerd

Oegstgeester Courant
Een medewerker van de Amerikaanse ambassade blijkt na zijn dood
twee vrouwen te hebben gehad. Die vechten nu voor de rechter uit
wie hem mag begraven.

Nieuwsblad van het Noorden
DRANKRIJDER - Een 34-jarige automobilist uit Twello is gisteravond om
negen uur op de Koningin Emmastraat betrapt op het rijden zonder
invloed. Aangezien de man al eerder op een dergelijk vergrijp was betrapt,
moet hij zeer waarschijnlijk voorkomen.

Deventer Dagblad
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Drinkwater grootste stad Australië ongeschikt voor consumptie door
parasieten Paniek in Sydney om kraanwater

Brabants Dagblad
Bedrijven Ongenoegzaamheid
1. Afschrijven macht dekken.
2. Plaatsen een AA tot horloge macht kamer. Toch plaatsen macht
behoorlijk bij stellende trap (+) en afwijzend (-) aanklacht omvatten van
macht in aangegeven lokaliteit (+-) door bord aan macht de bak.
3. Buigen keer kleingeld draaien pas herstellen ondergaan. Deze horloge
herstellen verschillende munuten een jaar. leder meer verkeerd moeten
kleingeld macht. Afschrijven macht als horloge niet gebruik.
4. Plaatsen macht dekken
MERKEN
Macht bewaren keen uit kinderen. Kwijtraken onaangetast macht meteen.
Macht moeten niet eten. Niet plaatsen macht naar binnen brand of
proberen aan aanklacht.

Gebruiksaanwijzing Photo Frame Quartz Clock
Pronk krijgt afval in zijn portefeuille
De Telegraaf
De Stad Nijkerk
In 1976 schreef Jaap Huibers Kruiden voor nieren, huid en ogen. Er
is sindsdien een belangrijke toename te constateren van
huidklachten.

Achterflap Jaap Huibers, Huidproblemen
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Nederlands buitengaats
Klein uitleenwoordenboek
Nicoline van der Sijs en Jaap de Jong
Nederlandse ontdekkingsreizigers, zeeschuimers, handelaars en
vissers scheepten zich in de zeventiende en achttiende eeuw in op
zoek naar rijkdom en avontuur. Ze kwamen thuis met verse vis,
peperdure specerijen en verhalen over verre landen. Maar ze lieten
in die landen vaak ook iets achter: stukjes van hun taal. Over makrel
in Rusland, mat(e)ros in Indonesië en baromêtoru, zeneifuru en jin
in Japan.
In de havens heeft van oudsher een levendige internationale uitwisseling
plaatsgevonden: van drank, gewilde goederen, geslachtsziekten en sterke verhalen.
En van vreemde woorden. De taal van de zee is dan ook altijd sterk internationaal
geweest. In de havens van de noordelijke zeeën ontstond zo een speciale
gemeenschappelijke woordenschat, waaraan Nederlandse ontdekkingsreizigers,
handelaars en vissers een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Ter illustratie van
dit Nederlands buitengaats kunnen de visnamen ansjovis, bokking, garnaal, haai,
kabeljauw, labberdaan, maatjesharing, makreel en potvis dienen, die aan vele talen
zijn uitgeleend. Enkele van deze visnamen zijn in het Nederlands gevormd, maar
de meeste hebben wij zelf ook weer geleend uit andere talen.

Illustratie: Frank Dam

● Teruggegeven
‘Echt’ Nederlands zijn bokking (de even stinkende als beroemde gerookte haring,
ook bekend uit het gezegde over een vervelend mens ‘hij droogt uit als een
Harderwijker bokking’), maatjesharing en potvis, die zijn naam te danken heeft aan
zijn logge, afgeplatte kop. Maar waar komt die term maatjesharing vandaan? Kiliaan,
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de stamvader van de Nederlandse woordenboekmakers, lichtte al in 1599
maeghdekens haerinck als volgt toe: ‘eerste maagdelijke vismengsel zonder melk
[hom] of eieren [kuit]’. Een maatjesharing is dus een maagdharing: een zeer jonge
haring, waarbij de hom of kuit nog niet ontwikkeld is.
De andere visnamen zijn geleend uit talen waarmee wij op zee contact hadden.
Uit Romaanse talen stammen ansjovis, kabeljauw, makreel, garnaal en labberdaan.
Haai is een leenwoord uit het Noorden: we hebben het ontleend aan het Oudnoorse
hár.

Uitgeleende visnamen
ansjovis
Duits Anschovis
Russisch ančous
Fries ansjofisk
bokking
Duits Bückling
Fries bokking
Zweeds böckling
garnaal
Duits Garnele
Engels garnel, gernel (verouderd)
Fries garnaal, garneel
haai
Duits Hai
Zweeds en Deens haj
Frans dialect haye
Engels haye (verouderd)
Fries haai
kabeljauw
Duits Kabeljau
Frans cabillaud
Engels cabilliau
Fries kab(b)eljau
Zweeds kabeljo
Deens kabliau
labberdaan
Duits Lab(b)erdan
Russisch laberdan
maatjesharing
Duits Matjeshering
Deens matjessild
Engels matie
makreel
Duits Makrele
Zweeds makrill
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Deens makrel
Noors makrell
Fries makriel
Russisch makrel
potvis
Duits Pottfisch
Fries potfisk
Engels pot-fish (verouderd)
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De haai is dus door het Zweeds en het Deens overgenomen als haj. Dat is
opmerkelijk, omdat wij het woord uit het Oudnoors, de voorloper van de
Scandinavische talen, hebben geleend. We hebben het geleende hier dus eerlijk
teruggegeven.
Het woord makreel heeft overigens een verrassende geschiedenis. Het is zijn
loopbaan in het Nederlands begonnen als makelaar (‘tussenhandelaar’). Dit makelaar
is door het Frans geleend, alwaar het de vorm maquerel (‘koppelaar’) kreeg
(tegenwoordig maquereau). Vervolgens is dit woord overgedragen op de vis. Volgens
het volksgeloof volgt de makreel namelijk de jonge haring, de maatjesharing, en
brengt de mannetjes en wijfjes bij elkaar, koppelt ze. Zo kreeg maquerel in het Frans
twee betekenissen: ‘koppelaar, pooier’ en ‘makreel’. In die laatste (vis)betekenis
werd het in het Nederlands teruggeleend in de vorm makreel. En laat makreel nu
in het Bargoens de betekenis ‘pooier’ hebben...

● Kapers en vrijbuiters
In de zeventiende en achttiende eeuw schuimde allerlei onguur volk de zeeën af:
piraten, boekaniers, zeerovers, vrijbuiters, kapers en ga zo maar door. De woorden
kaper en vrijbuiter zijn Nederlandse bijdragen aan het zeeschuimen. De zogenaamde
kaapvaart of commissievaart was een officieel instituut. Een oorlogvoerende
mogendheid gaf de kapitein van een privé-vaartuig een kaperbrief, waarmee hij
gemachtigd was uit naam van die mogendheid vijandelijke koopvaardijschepen te
overvallen, ‘ter buit te varen’. Door de kaperbrief - en ook alleen daardoor onderscheidde de kaper zich van de zeerover, piraat of boekanier. Een bekende
kaper was onze zeeheld Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607-1676). Nadat deze
in 1641 op een gehuurd oorlogsschip een zeeslag had meegemaakt, ging hij ijlings
terug naar de koopvaardij en kaapvaart, die hem veel beter bevielen. Hij was dan
ook slechts met moeite te bewegen om in 1652 bij het begin van de Eerste Engelse
Oorlog voor één zeetocht vicecommandeur van de vloot te worden.
Het woord kaper betekent zowel ‘kaapvaarder’ als ‘kaapschip’. Het Frans, het
Duits en het Engels hebben het woord in de zeventiende eeuw in beide betekenissen
overgenomen als respectievelijk capre, Kaper en caper. Het Russische kaper
betekent alleen ‘kaapschip’.
Ook de vrijbuiter heeft een rondgang door diverse talen gemaakt. Het Frans kent
flibustier, het Engels filibuster en freebooter, het Spaans filibustero, het Duits
Freibeuter, het Deens fribytter en het Italiaans farabutto. De vormen met fr- zijn
rechtstreeks uit het Nederlands geleend, maar waar komen de vormen met flvandaan? Dat blijft onzeker, maar een Engels woordenboek - de verandering van
fr- in fl- is in het Engels ontstaan - meent dat de verandering heeft plaastgevonden
onder invloed van het Nederlandse vlieboot, dat in dezelfde talen geleend is als
vrijbuiter, vergelijk Engels flyboat, Frans flibot, Spaans flibote, Duits Flieboot. Een
vlieboot is een klein zeeschip, genoemd naar het zeegat Vlie.

● Gedestilleerd
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Nederlandse zeelieden waren grote en aanstekelijke drinkers. Ze exporteerden
alcoholische dranken, mét hun namen. De naam bier, en zijn belangrijke bestanddeel
hop, zijn aan het Frans geleend als bière en houblon. Ook het Bretons, een
voornamelijk in Bretagne gesproken Keltische taal, heeft houpez ‘hop’ uit het
Nederlands geleend. Voorts komt het Engelse hop uit het Nederlands.

Het zogenoemde ‘equinoctiaalkompas’. Het woord kompas is uitgeleend aan het Indonesisch
(kompas), Japans (konpasu) en Koreaans (kompasu).
Uit: C.Hsz. Gietermaker, 't Vergulde licht der zeevaart, 1756

Vanaf ongeveer 1600 namen de Nederlanders het bier en de hop mee op hun
zeereizen naar Azië. Zo leerden de Japanners hun bîru en hoppu kennen, de
Indonesiërs hun bir en de Sri Lankanen hun bīra. Ook sterkere drank is de zeeën
over gevaren: de matrozen op alle schepen van de Vereenigde Oost-Indische
Compagnie hadden recht op een dagelijks rantsoen jenever of brandewijn.
De Nederlandse naam brandewijn heeft een rondgang door de wereld gemaakt,
hoewel het procédé van het branden of destilleren van wijn ook bij andere volkeren
bekend was. Volgens sommige bronnen is het Nederlandse woord zo verspreid
geraakt doordat de commerciële toepassing van het destilleren van wijn uit Nederland
stamt. Een zestiende-eeuwse Nederlandse scheepskapitein zou als eerste wijn uit
verre landen voor verscheping hebben geconcentreerd met de bedoeling water toe
te voegen als hij de thuishaven had bereikt. De geconcentreerde drank werd echter
een onmiddellijk succes en aanlenging bleek helemaal niet nodig voor het gewenste
effect.

● Schiedam
Hoe het ook zij, waarschijnlijk is Duits Brantwein ontleend aan het Ne-
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derlands; zeker is dat Frans brandevin, Zweeds brännvin, Deens broendevin en
Engels brand-wine, sinds 1657 verkort tot brandy, uit het Nederlands afkomstig zijn.
Het Engelse woord brandy heeft een zegegang over de wereld gemaakt: de meeste
talen, waaronder het Nederlands, hebben het uit het Engels overgenomen.
Jenever heeft een vergelijkbare geschiedenis. Jenever werd gemaakt door aan
korenbrandewijn jeneverbessen toe te voegen. Het woord luidt in het Zweeds en
Deens genever, in het Duits Genever en in het Engels geneva. Dit laatste is verkort
tot gin en is net als brandy in een groot aantal talen overgenomen: Nederlands,
Frans, Deens, Zweeds, Indonesisch, Italiaans gin, Duits Gin, Russisch dzin, Pools
dżyn, Fins gini.
Een Frans synoniem van genièvre is schiedam. Schiedam vormde immers het
centrum van de Nederlandse stookactiviteit, met als hoogtepunt 392 branderijen in
de jaren 1881-1882. Geen wonder dat de stadsnaam werd gebruikt voor de drank,
zoals Gouda en Edam hun naam aan een kaassoort hebben geschonken.
Van de Nederlanders leerden de Indonesiërs het product jenever kennen en
gaven het de naam jénéwer. Het Japans gebruikte hiervoor vroeger zeneifuru; dit
woord is nu overigens vervangen door het uit het Engels geleende jin. Nederlandse
zeelieden droegen hun enthousiasme voor het vaderlands gedestilleerd soms ál te
sterk uit. De schadelijke gevolgen ondervond de Nederlandse vice-admiraal Sebald
de Weert aan den lijve. Toen hij zich tijdens een van de eerste ontmoetingen met
de Sri Lankanen in 1603 totaal beschonken misdroeg, werd de koning van Sri Lanka
zo boos, dat hij De Weert liet executeren. Het zal ook geen toeval zijn dat een Japans
dialect het woord doronken uit het Nederlands heeft geleend.

● Peter de grote lener
Tot besluit drie lijstjes om te illustreren dat de Nederlandse maritieme invloed op
nog veel meer terreinen zichtbaar is: een lijstje met uitgeleende bootnamen, namen
voor zeelieden en namen voor instrumenten. De Russische woorden zijn voornamelijk
geleend ten tijde van Peter de Grote (1672-1725), die enige tijd werkzaam is geweest
op een Nederlandse werf. Hij heeft veel Nederlandse scheepsbouwers mee naar
Rusland genomen om de scheepsbouwkunst te onderwijzen. Dat onderwijs heeft
een grote invloed op de Russische woordenschat gehad. Overigens zijn de lijstjes
slechts een keuze uit veel omvangrijker materiaal.

Bootnamen
fluit
Duits Flüte, Fleute
Frans flûte
Russisch flejt
hulk
Frans hourque
Italiaans orca
Portugees urca
Spaans urca
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jacht
Deens jagt
Engels yacht
Frans yacht
Portugees iate
Russisch jachta
Spaans yate
jol
Engels yawl
Frans yole
Italiaans iole, iolla
Portugees iole
Russisch jal
klipper
Russisch kliper
kruiser
Engels cruiser
Russisch krejser
praam
Engels pra(a)m
Frans prame
Portugees prama
sloep
Engels sloop
Frans sloop
Russisch šlup
Duits Sloop, Slup
stoombootje
Japans sutomubotchi

Namen voor zeelieden
bootsman
Frans bosseman
Indonesisch bosman
Russisch bocman
kapitein
Indonesisch kapitan
Japans kapitan
loodsman
Frans lamanage
Russisch locman
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matroos
Deens matros
Duits Matrose
Indonesisch mat(e)ros
Japans madorosu
Koreaans madorosu
Russisch matros
Zweeds matros
schipper
Engels skipper
Russisch skiper

Instrumenten
barometer
Indonesisch barometer
Japans baromêtoru
dieplood
Russisch diplot
dommekracht
Indonesisch dongkrak
Russisch domkrat
kompas
Indonesisch kompas
Japans konpasu
Koreaans kompasu
sextant
Indonesisch sekstan
Japans sekisutanto

● Babordo
Wanneer hebben de meeste uitleningen van het maritieme Nederlands
plaatsgevonden? Hoewel er al uitleningen uit de twaalfde en dertiende eeuw bekend
zijn (Frans lof uit loef), lag het hoogtepunt duidelijk later. In de zeventiende en
achttiende eeuw, toen Amsterdam een handelsmetropool was, en de vlag van de
Vereenigde Oost-Indische Compagnie op de wereldzeeën wapperde, hebben vele
Nederlandse zeetermen voet aan vreemde wal gekregen.
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De invloed van het Nederlands op andere talen in de twintigste eeuw ligt op andere
gebieden. Die invloed vinden we bijvoorbeeld in de wetenschap (Engels Vroman
effect, Eijkmans test) of de sport (korfbalt in het Engels en Pools, en klapschaats:
Japans kurappusukaatsu en inmiddels - onder invloed van het Engels slapskate surappusukeeto). Of in de politiek (Italiaans: il Poldermodello). Maar intussen zeggen
Italianen nog steeds mooi babordo als ze bakboord bedoelen.
Een uitgebreide versie van dit artikel is te vinden in de onlangs verschenen
Enkhuizer almanak 1999.
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Reacties
Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren.
Stuur uw reactie naar: Redactie Onze Taal, Laan van Meerdervoort 14a, 2517
AK Den Haag (email: redactie@onzetaal.nl).
Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250
woorden).
• Geef in de tekst duidelijk aan op welk artikel u reageert.
• Stel uw bijdrage zodanig op dat de lezer niet wordt verplicht een vorig
nummer erbij te halen.
• Lever uw reactie in onder vermelding van naam en (eventueel) functie.
De redactie kan buiten medeweten van de auteur inkortingen en stilistische
veranderingen aanbrengen in reacties, en raadpleegt bij belangrijke
wijzigingen de auteur. Reacties kunnen doorgaans pas worden geplaatst
twee maanden na het nummer waarop u reageert. Niet-geplaatste reacties
worden doorgestuurd naar de auteur van het desbetreffende artikel.

■ Moderne straatnamen
Hans Slingerland - Gorinchem
In Onze Taal wordt geregeld geklaagd over ergerlijke moderne straatnamen. Hans
Janssen noemt in het septembernummer in de rubriek ‘Reacties’ een aantal
voorbeelden uit Westervoort. Ook de gemeente Gorinchem weet er raad mee. Daar
is een Annie M.G. Schmidt-wijk, waar de straten de volgende exotische namen
hebben: Jip en Janneke, Dikkertje Dap, Pippeloentje, Het Fluitketeltje, Abeltje,
Schaap Veronica, Lapjeskat en Minoes. Je zult maar wonen op/in/aan Schaap
Veronica 11...

■ Van wie is onze taal?
Chr. M. van Assendelft - Den Haag
Het artikel ‘Van wie is onze taal?’, van Marc van Oostendorp (Onze Taal september),
heb ik met belangstelling gelezen. Als groothandelaar in kampeerartikelen heb ik
ook het een en ander meegemaakt met bedrijven die woorden willen monopoliseren.
Zo kondigde ik jaren geleden in onze catalogus een nieuw artikel aan:
thermoskannen. Daarop werd ik gebeld door de importeur van de ‘echte’
thermoskannen, want Thermos was een merknaam. Dit ging op een vriendelijke
manier.
Iets minder vriendelijk ging het eraantoe toen we gaskousjes voor
campinggaslampen aanboden. Toen werd er onmiddellijk met een proces gedreigd.
Camping Gaz bleek eveneens een merknaam te zijn. Uiteindelijk bieden we nu
‘kousjes voor kampeergas’ aan, want ze zijn niet alleen en uitsluitend te gebruiken
op lampen van een bepaald merk.
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■ Hebban olla uogala
Jan Seitz - Amsterdam
Tijdens de jubileumtentoonstelling van de Koninklijke Bibliotheek in de Nieuwe Kerk
in Amsterdam was het originele handschrift te zien van het oudst bewaarde
Nederlandse zinnetje. Ik was onaangenaam verrast toen ik in het begeleidende
boekje zag dat het zinnetje niet helemaal juist is weergegeven. In dat boekje eindigt
de zin met ‘uuat unbidan uui nu’, hoewel op de tentoonstelling toch duidelijk te zien
is dat er niet ‘uui’ staat, maar ‘uue’. Kennelijk heeft Onze Taal zich bij het
aankondigen van de tentoonstelling gebaseerd op deze informatie van de KB, want
in de rubriek ‘InZicht’ van het septembernummer staat ook dat foutieve ‘uui’.

■ ‘Wij zijn schoften’
Wim Werker - Willemstad, Curaçao
W. Wegerif schrijft in de rubriek ‘Reacties’ van het septembernummer over
constructies als Hij is wandelen. Hij noemt daarbij het vermakelijke bordje met de
tekst ‘Wij zijn schoften’ (‘wij zijn schaften’). Als aanvulling daarop het volgende: dit
zinnetje doet in onze familiekring nog steeds de ronde met de toevoeging: ‘De baas
ook’. Of die toevoeging er oorspronkelijk ook bij stond weet ik niet, maar hij is wel
al heel oud en zeker grappig.

■ Invloed van het Engels
Rob van der Wildt - zelfstandig corrector en tekstredacteur, Leiden
Af en toe duikt er in Onze Taal een stukje op waarin een afweerreactie tegen de
invloed van de Engelse taal wordt gepropageerd. Blijkens het septembernummer
is daarover ook op de jaarvergadering van het genootschap het een en ander
gezegd. Ik vind al die moeite eigenlijk een beetje als het spannen van het paard
achter de wagen, en bovendien is het niet erg aardig jegens onze kinderen, die over
enige tijd in een wereld zullen leven waarin het Engels de taal bij uitstek is die hen
in staat stelt in alle opzichten een wereldburger te worden en te zijn. Ik heb liever
dat een nieuwslezer van de publieke omroep een Engels woord eindelijk eens goed
uitspreekt dan dat hij of zij zich verkrampt om een gezocht Nederlands equivalent
te bauwen. Bovendien zijn ontwikkelingen op dit gebied nauwelijks te sturen, in
geen van de richtingen. Hadden we het enige tijd geleden nog over ‘saven’ en
‘deleten’, tegenwoordig hoor je die woorden amper nog: ze zijn netjes vervangen
door opslaan of bewaren en door wissen. Nee, liever iedereen verschrikkelijk goed
Engels aanleren zodat hij/zij zich (straks) staande kan houden en ondertussen je
thuistaal natuurlijk wel optimaal verzorgen, maar dat zit 'm dan eerder in een
zorgvuldige en prettige uitspraak, een goede spelling, een goede stijl, en een
ontwikkelde spreek- en schrijfvaardigheid. En daarin zullen met name Engelse
woorden niet ontbreken en ze zullen er ook niet in misstaan.

■ Gods naam
A.M. Neele - Hoogvliet
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Ewoud Sanders schrijft in het septembernummer in zijn rubriek ‘Etymofilie’ over een
woord waarmee de Naam van God wordt misbruikt. God heeft het misbruik van Zijn
Naam verboden in de Bijbel. God heeft dit ook heel concreet gemaakt in de tien
geboden; het tweede gebod luidt: ‘Gij zult den Naam des Heeren uws Gods niet
ijdelijk gebruiken; want de Heere zal niet onschuldig houden die Zijn Naam ijdelijk
gebruikt.’ (Statenvertaling)
God zal het ijdel (als stopwoord of als vloek) gebruik niet onschuldig houden. God
zal hier eenmaal op terugkomen. Ik schrijf dit niet om kinderachtig te doen of te
dreigen, maar om de ernst van de situatie aan te geven. God is echter ook een God
Die wil vergeven door Zijn Zoon Jezus Christus. Zo groot is God.
Er is nog een reden dat ik dit schrijf. God is niet alleen een God van geboden en
verboden, maar de God van de hemel is ook mijn hemelse Vader, Die mijn leven
leidt. Het misbruik, de lastering van Zijn Naam doet pijn.
Ik was toch al van plan om het abonnement op uw blad op te zeggen; bij dezen
wil ik dat doen.
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■ Serievloeken
Guido Kuppens - tekstschrijver, Tessenderlo, België
In zijn stukje over de oorsprong van de vloek godverdegodver (Onze Taal september)
noemt Ewoud Sanders het niet erg aannemelijk dat deze vloek pas door Van Kooten
en De Bie uitgevonden zou zijn. Ik kan dat bevestigen, want volgens mij is het woord
al vele tientallen jaren (of meer?) gebruikelijk in Vlaanderen. Het hoort hier thuis in
hetzelfde rijtje als miljaardemiljaar of dedjudedju. Dergelijke herhalingen zijn hier
zeer frequent, en hoe groter de frustratie die geloosd moet worden, hoe langer de
vloek (‘godverdegodverdegodver!’). Om nog niet te spreken van het hele assortiment
Vlaamse vloeken na elkaar - ik bespaar u het voorbeeld.

■ Sassafras
W.Z. Shetter - Indiana, Verenigde Staten
Bij het lezen van het artikel ‘Sassafras’ van Guus Middag, in Onze Taal van
september, moest ik even lachen omdat de plant in Nederland zo onbekend is terwijl
de sassafras hier in Indiana aan iedereen bekend is en zelfs zo veelvuldig voorkomt
dat die bijna als onkruid beschouwd wordt. De (meestal kleine) boom is thuis in de
hele oostelijke helft van het land, dus bepaald niet alleen in ‘het zuidelijk deel’.
De sassafras die hier voorkomt, de Sassafras albidum, is misschien even anders
dan de Sassafras officinale waar Guus Middag het met Van Dale over heeft. In Van
Dale staat overigens evenmin iets over wat voor ons verreweg het voornaamste
gebruik is van de sassafras: van de wortelschors wordt een smakelijke, zeer kruidige
thee gemaakt. In veel kleine winkels, vooral op het platteland, zijn gedroogde
sassafraswortels te koop, die men een tijdlang moet koken om er thee van te maken.
De verse, net opgegraven wortels (toegegeven, nogal arbeidsintensief werk) geuren
ook heerlijk.

■ Wilhelmus van Nassouwe
Mevr. drs. E. Koppenberg - Bergen (L.)
Nicoline van der Sijs schrijft in het juli/augustusnummer over zogenoemde
volksetymologische veranderingen. Een van de voorbeelden die zij noemt, is ‘ons
Willem wil gaan trouwen’, dat volgens Van der Sijs wordt gebruikt in plaats van
‘Oranje van Nassouwe’.
Ik weet dat het bitter slecht gesteld is met de kennis van ons volkslied, maar het
grote publiek kent althans de eerste regel: ‘Wilhelmus van Nassouwe’. Dat dit niet
geldt voor Van der Sijs (en de redactie van Onze Taal, die de fout heeft laten
passeren) is nog tot daaraan toe, maar het blijft dan toch een raadsel hoe men ertoe
komt Oranje te vervangen door ons Willem. Heel mooi en voor de hand liggend is
daarentegen de verbastering van ‘Wilhelmus van Nassouwe’ tot ‘ons Willem wil
gaan trouwen’.

■ Naschrift redactie
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Natuurlijk kent Nicoline van der Sijs (en kent de redactie) de eerste regel van het
Wilhelmus. Nicoline van der Sijs heeft het voorbeeld overgenomen uiteen van de
in het artikel genoemde ‘Juf-boekjes’. Dat daarin een fout stond, is aan haar aandacht
ontsnapt, en ook de redactie is het niet opgevallen - waarvoor onze excuses.

■ Dia-gnose
Feico Nater - Hengelo
Eené Appel schrijft in het septembernummer over nieuwe manieren om bestaande
woorden samen te stellen. Hij begint met de opmerking dat afbreekprogramma's
zich weleens vergissen; als voorbeeld van zo'n vergissing noemt hij dia-gnose. Maar
dit is helemaal geen vergissing: dia-gnose is correct afgebroken, ook volgens het
Groene Boekje.

Naschrift redactie
Dia-gnose is inderdaad correct op grond van de herkomst van het woord (het Griekse
dia en gnosis). Maar ook op basis van de spellingregels uit het Groene Boekje is
deze afbreking juist. Volgens die regels gaan er bij woordafbreking zoveel mogelijk
medeklinkers naar de volgende regel - althans: zoveel als nog uitspreekbaar is aan
het begin van een lettergreep. Bij monster moet de st dus naar de volgende regel,
maar nst kan niet. Omdat in dit voorbeeld gn aan het begin van een lettergreep
voorkomt (denk aan gnoe en gnoom), moet de afbreking dus vóór gn liggen. Ook
een automatisch afbreekprogramma zal volgens deze principes werken. Overigens
geldt de regel niet voor afbreking van samenstellingen. Zo hebben we hand-rem
ondanks het feit dat dr best uitgesproken zou kunnen worden.

Taal in beeld
Taal in beeld

Foto: Br. A.J. Brugman - Voorhout
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Battus
De m moet Middenin
Ik hou ervan mijn studenten voor de gek te houden. Ik had zeven dikke boeken mee
naar college genomen, die ik in het midden opensloeg. Ik zei: ‘Dit is de twaalfde
druk van het Nederlandse woordenboek van Van Dale, ik heb alleen het middelste
van de drie delen meegesjouwd. In de drie delen zitten 3647 pagina's. De helft van
3647 is 1823 en een half. En wat lezen we onder aan pagina 1823 en boven aan
1824? Een artikel over het woord midden.
Hier is de Algemene Nederlandse Syntaxis, 1714 pagina's. Wat lezen we op
pagina 857? Een voorbeeldzin van 15 woorden: ‘Ik heb van de dokter een middel
gekregen om de pijn te verdrijven.’ Wat is het middelste woord van die zin? Middel!
Hier is het synoniemenwoordenboek, ook Van Dale, telt 1188 pagina's. Wat zien
we op pagina 594 in het midden? Het woord midden.
Hier is het retrograde woordenboek van Nieuwborg uit 1969, 1115 pagina's. Wat
lezen we op pagina 558? ‘Midden!’ roept de klas. Nee, niet midden - dat staat op
pagina 584. Op pagina 558 lezen we middenin het woord mom. Denk eraan: in het
retrograde woordenboek worden de woorden van achter naar voor gealfabetiseerd,
dus van ba tot jazz, in het midden staan de woorden van aam tot
spijsverteringsenzym.
Hier is het woordenboek voor populaire uitdrukkingen van De Coster uit 1998.
556 bladzijden. Wat staat er midden op bladzij 278? Het woord maroede, dat
natuurlijk ‘armoede’ betekent en komt van het Franse meraude.
Hier is het etymologisch woordenboek uit 1990, 976 bladzijden. Wat staat er
midden op bladzij 488? Midden!
Ook in woordenboeken van andere talen zit altijd in het midden de letter m. En
in alle talen begint het woord voor midden met een m. Dat ook de Algemene
Nederlandse Syntaxis en de retrograde Van Dale een m-woord in het midden hadden,
dat verraste mij.
Hier heb ik de beroemdste roman van Hermans, die zelf Her en Ans om een m
heen zet. De donkere kamer van Damocles heeft 408 pagina's. De middelste regel
van pagina 204 begint met het woord middel.
Welke lettre denken jullie dat het vaakst midden in een woord staat? ‘La M’, riep
men. Nee, natuurlijk niet. De e komt zoveel vaker voor dan welke letter dan ook dat
de vaakstgebruikte middelste letter ook wel een e zal zijn. We zullen rekening moeten
houden met de frequentie van de letters. Maar eerst deze vraag: heeft elk woord
wel een middelste letter? Toch alleen als het aantal letters oneven is.
Ik heb hier de achtste druk van Van Dale. Daar staan 192 duizend woorden in.
Hoeveel daarvan denken jullie dat een oneven aantal letters bevat? Dat zullen er
wel 96 duizend zijn? Nee, er staan 95 duizend oneven woorden in tegenover 97
duizend even woorden, dus duizend minder dan je zou verwachten. Je kunt dus
rustig met iemand wedden dat een willekeurig woord op een willekeurige bladzij uit
een even aantal letters bestaat, dan win je de weddenschap 97 van de 192 keer.
Als we rekening houden met de frequentie van de letter m, die minder vaak
voorkomt dan dertien andere letters en vaker dan dertien andere letters, dan zit die
m inderdaad het vaakst in het midden. Zo bevat het Groene Boekje drieduizend
woorden met een midden-m.
Weliswaar zijn er vijftienduizend woorden met een e in het midden, maar de e
komt wel acht keer zo vaak voor als een m. Dus met de frequentiehandicap
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meegerekend is de m het vaakst in het midden. Zo vaak, dat er heel wat bij zijn die
een Fransman zonder moeite begrijpt:
Vijf letters: humus, khmer, pumps, mimes, nomen, summa
Zeven letters: clement, commune, element, examens, mummies
Negen letters: camembert, carambole, ensembles, optimisme, ultimatum,
vitamines
Elf letters: circumcisie, informateur, impermeabel, preliminair.
Opvallend is hoe vaak de middelste m in het midden van een vaste verbinding van
twee of meer woorden staat: alma mater, beau monde, demi monde, rigor mortis,
deus ex machina, plus minus, goede morgen, het is menens.
Dus midden in woordenboeken staat een m-woord, midden in boeken staat een
m-woord, midden in zinnen staat een m-woord en midden in woorden staat een m.
De middelste van je vijf vingers heet in het Nederlands middelvinger, jullie noemen
hem de majeur of medius.’
De M wint niet altijd als middelletter. Bij lange woorden wint de L. Bij de woorden
van 25 letters geeft het WNT er tien met een middelletter L, zoals
pootaardappeLbewaarplaats, en bij de woorden van 29 letters nog zes, zoals
meerphasewisseLstroomsystemen.
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?Vraag en antwoord
Taaladviesdienst
● Standaardnederlands/ standaard-Nederlands
? Ik twijfel over de schrijfwijze van de taal die als norm voor het
Nederlands wordt aanvaard, het vroegere Algemeen Beschaafd
Nederlands (ABN). Is het nu Standaard-Nederlands,
Standaardnederlands, standaard-Nederlands of standaardnederlands?
! De meeste naslagwerken - waaronder het Groene Boekje, Verschueren en de
driedelige Van Dale vermelden Standaardnederlands; wij sluiten ons, na rijp beraad,
bij deze schrijfwijze aan. Ook in de zojuist uitgekomen Spellingwijzer Onze Taal is
gekozen voor Standaardnederlands.
Er bestaan geen officiële regels voor de schrijfwijze van zulke samengestelde
taalnamen; de enige richtlijn die het Groene Boekje geeft, is regel [6] op bladzijde
30 van de Leidraad: ‘Namen van talen en dialecten krijgen een hoofdletter.’ Omdat
deze regel geen uitsluitsel biedt in het geval van samengestelde taalnamen, hebben
we geprobeerd regelmaat te ontdekken in de lemma's in de Woordenlijst van het
Groene Boekje. De Woordenlijst vermeldt Negerengels, Middelnederlands en
Oudgrieks. Hieruit kunnen we afleiden dat samengestelde taalnamen die als geheel
een (min of meer) officiële taal aanduiden, met één hoofdletter en zonder streepje
worden geschreven. Onder deze categorie heeft het Groene Boekje dus ook
Standaardnederlands geschaard. De grote Van Dale schrijft dergelijke samengestelde
taalnamen met twee hoofdletters en een streepje: Neger-Engels, enzovoort. Op
grond hiervan zou je verwachten in Van Dale Standaard-Nederlands tegen te komen,
maar hier heeft de redactie er blijkbaar voor gekozen niet van het Groene Boekje
af te wijken. De Taalbaak vermeldt wel Standaard-Nederlands.
Een andere soort taalaanduiding schrijft het Groene Boekje met een kleine letter:
monnikenlatijn, schoolfrans, steenkolenengels. Het gaat hier om taalnamen (in dit
geval respectievelijk Latijn, Frans en Engels) die voorafgegaan worden door een
specificering die niet echt tot de taalnaam behoort - je zou die een
‘gelegenheidsspecificering’ kunnen noemen. Aangezien ook standaard als zo'n
specificering bij de taalnaam Nederlands beschouwd kan worden, is ook
standaardnederlands te verdedigen. Deze schrijfwijze treffen we aan in bijvoorbeeld
het handwoordenboek van Van Dale.
Dan is er nog een vierde schrijfwijze: standaard-Nederlands, die jarenlang onze
voorkeur had en ook consequent in Onze Taal werd gebruikt. We gingen hierbij uit
van de taalnaam Nederlands, waarin we de hoofdletter graag wilden bewaren. Het
ervoor geplaatste woord standaard verdiende wat ons betreft geen hoofdletter,
omdat het niet tot de taalnaam behoorde maar ‘slechts’ een van de vele varianten
van het Nederlands aanduidde. De samenstelling standaard-Nederlands viel volgens
ons in dezelfde categorie als gelegenheidssamenstellingen als jongeren-Nederlands
en polder-Nederlands. De schrijfwijze standaard-Nederlands wordt echter niet meer
door de woordenboeken bevestigd, wat voor ons reden was er afstand van te doen.
Aangezien verreweg de meeste hedendaagse naslagwerken - waaronder het Groene
Boekje, de officiële norm - Standaardnederlands vermelden, hebben wij besloten
ons bij deze schrijfwijze aan te sluiten. Maar we blijven wel jongeren-Nederlands
en polder-Nederlands schrijven.
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● Schoonfamilie
? Een nieuwslezer las laatst de volgende zin voor: ‘Vrij algemeen werd
aangenomen dat koningin Beatrix moeite had met de keuze van de
kroonprins en met haar toekomstige schoonfamilie.’ Klopt deze zin wel?
! Nee; het woord schoonfamilie is hier onjuist gebruikt. Iemands schoonfamilie is
de familie van zijn of haar echtgeno(o)t(e), dus diens vader, moeder, broer(s),
zus(sen), enzovoort. De schoonfamilie van koningin Beatrix is dus de familie van
prins Claus, de familie Von Amsberg, terwijl in de bovenstaande zin de familie van
de toekomstige echtgenote van Willem-Alexander bedoeld is. De zin kan dan ook
eenvoudig herschreven worden door haar in zijn te veranderen, zodat zijn op correcte
wijze terugslaat op de kroonprins.

● Het ellenlang(e) uitweiden
? Wat is juist: ‘Ik had genoeg van het ellenlange uitweiden van de docent’
of ‘Ik had genoeg van het ellenlang uitweiden van de docent’?
! Beide zijn mogelijk. Uitweiden is in deze zin een werkwoord dat gebruikt wordt als
zelfstandig naamwoord (voor het werkwoord staat het lidwoord het; dit gebruik
noemen we ook wel ‘nominalisatie’). Ellenlang kan opgevat worden als een bijvoeglijk
naamwoord bij het uitweiden. Het lidwoord het zorgt voor verbuiging: er komt een
e achter het bijvoeglijk naamwoord te staan. Dat is goed te zien als we ellenlang
vervangen door irritant. We krijgen dan ‘het irritante uitweiden van de docent’ en
niet ‘het irritant uitweiden van de docent’. Dus ook: ‘het ellenlange uitweiden van de
docent’.
Toch is ook de variant zonder buigings-e te verdedigen. Een bijvoeglijk naamwoord
kan namelijk ook als - onverbogen - bijwoord gebruikt worden; het hoort dan niet
bij een zelfstandig naamwoord maar bij een werkwoord of een bijvoeglijk naamwoord.
Dat bijwoorden niet verbogen worden, blijkt bijvoorbeeld uit de zin ‘Ik hoorde dat de
docent ellenlang uitweidde over...’, waarin ellenlang iets zegt over het werkwoord
uitweiden. Ook ellenlang in het ellenlang uitweiden kan de functie van bijwoord
hebben en onverbogen blijven. Dat blijkt ook als we ellenlang vervangen door een
ander bijwoord, bijvoorbeeld aldoor in het aldoor uitweiden. Door deze variant te
gebruiken benadrukt de spreker/schrijver het werkwoordelijke karakter van uitweiden;
‘Ik had genoeg van het ellenlang uitweiden van de docent’ betekent zoveel als ‘Ik
had er genoeg van dat de docent ellenlang aan het uitweiden was’.
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Nederlander in Afrika
Dr. Rob Neutelings - Zoetermeer
Sinds de afschaffing van de apartheid wint het Engels in Zuid-Afrika
hoe langer hoe meer terrein, ten koste van het Afrikaans.
Afrikaans-sprekenden verzetten zich tegen die ontwikkeling, en dat
is terecht, betoogt P.C. Paardekooper. Maar eerst gaat Rob Neutelings
in op de opmerkelijke overeenkomsten (en de minstens zo
opmerkelijke verschillen) tussen het Nederlands en het Afrikaans.
‘Nederlands open inderdaad vir Afrikaanssprekendes 'n venster op 'n groot wêreld
buite Suid-Afrika. Daar word bereken dat Afrikaanssprekendes, deurdat Afrikaans
ook vir Nederlandssprekendes herkenbaar is, hulle verstaanbaar kan maak aan 40
miljoen mense oral in die wêreld’, aldus het boekje Afrikaans in Afrika. En inderdaad:
voor Nederlanders levert het lezen van dit citaat weinig moeilijkheden op. Het
verstaan van het Afrikaans is wel wat lastiger, maar als je gewend bent aan de
Afrikaanse intonatie en de overzichtelijke grammatica, dan is het zeer goed te volgen.
Ondanks de grote overeenkomsten tussen het Afrikaans en het Nederlands blijft
een Nederlander die Afrikaans leert zich verbazen. Over de mooie alternatieven die
ze voor Engelse woorden gebruiken (hyser in plaats van lift), over de Nederlandse
woorden die ze niet kennen in Zuid-Afrika (leuk), over de woorden die een andere
betekenis hebben (beest) en over de Afrikaanse woorden die wij in het Nederlands
niet kennen (gogga).

Nederlandse woorden die onbekend zijn in Zuid-Afrika
Een Nederlander die Afrikaans begint te praten komt een heel eind met
zijn Nederlandse woordenschat. Maar soms fronst de Afrikaanssprekende
zijn wenkbrauwen; enkele voorbeelden:
- de auto wordt aangeduid met kar of motor, begrippen waar we in het
Nederlands weer iets anders onder verstaan;
- een dennenappel heet in het Afrikaans dennebol;
- file (van auto's) kennen Afrikaanders niet, wel verkeersknoop of
verkeersophoping;
- kip noemen Afrikaanders hoender;
- leuk is onbekend; Afrikaanse alternatieven zijn lekker (‘Dit was 'n lekker
lesing’), aangenaam (‘'n aangename verrassing’) of grappig (‘'n grappige
toespraak’);
- oven wordt niet gebruikt, in de keuken (kombuis in het Afrikaans) staat
een stoof.

Dezelfde woorden met een andere betekenis
De misverstanden tussen Nederlanders en Afrikaanders zijn het grootst
op het moment dat zij hetzelfde woord gebruiken maar er iets geheel
verschillends onder verstaan. Enkele van dit soort woorden die mij als
leerling Afrikaans soms tot wanhoop dreven:
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- agenda wordt alleen gebruikt voor de lijst met gespreksonderwerpen
voor een vergadering; het boekje waarin je afspraken noteert, heet
dagboek; dit wordt ook gebruikt voor het boekje waarin je persoonlijke
ontboezemingen schrijft;
- beest. ‘Er zit een beest in mijn bier’, riep ik; mijn Afrikaanse vrienden
moesten hard lachen; een bees is voor hen een koe; zij duiden onze
Nederlandse beesten met diere aan;
- dam is in het Afrikaans niet alleen een wal die het water tegenhoudt,
maar ook het bassin waarin het water wordt opgeslagen;
- kuier. ‘Ek kom môre-aand bietjie kuier’, zei mijn Zuid-Afrikaanse nicht;
de volgende avond zat ik klaar met mijn wandelschoenen, terwijl zij in
chique kleren langskwam; de eerste betekenis van kuier in het Afrikaans
is ‘op visite gaan’, en niet ‘een stukje lopen’;
- neuk heeft niets te maken met de geslachtsdaad, zoals Nederlanders
misschien denken; dit Afrikaanse werkwoord betekent ‘slaan’;
- stoep. ‘Ons gaan op die stoep sit’, zei een Afrikaanse vriendin; tot mijn
verbazing ging zij niet op het trottoir zitten, maar op haar veranda achter
het huis; stoep is de Afrikaanse veranda.

● Verengelsing
Het Afrikaans en het Nederlands zijn nauw met elkaar verbonden. De gezamenlijke
basis is het Nederlands uit de 17de eeuw. Jan van Riebeeck en zijn gevolg van
VOC-ambtenaren en zeelieden exporteerden hun taal naar het zuiden van het
Afrikaanse conti-
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nent. Daar werd hun Nederlands in de loop der tijd vermengd met elementen uit het
Portugees, Frans, Duits, Engels, Maleis (gesproken door slaven), Arabisch en de
negertalen Koi, isiZulu en isiXhosa.

Sinds 1925 zijn het Afrikaans en het Engels de officiële talen van Zuid-Afrika. Deze
situatie is veranderd na de afschaffing van de apartheid. Nu hebben van de ongeveer
tachtig talen die in Zuid-Afrika worden gesproken er elf een officiële status, waaronder
het isiXhosa, het isiZulu, het Afrikaans en het Engels.
Het Engels wordt door velen als de belangrijkste taal van het nieuwe Zuid-Afrika
gezien, hoewel het slechts op de zesde plaats staat als het gaat om het aantal
moedertaalsprekers. Het grote belang dat mensen aan het Engels hechten, is te
verklaren uit het feit dat het een wereldtaal is (die door veel toeristen gesproken
wordt) en dat het gebruikt wordt door alle politici van na de afschaffing van de
apartheid. Bovendien is het Engels traditioneel de taal om verzet tegen de apartheid
uit te drukken. Het Afrikaans wordt nog steeds gezien als een symbool van het
blanke minderheidsregime en het apartheidssysteem. Wie vóór de omwenteling
bezwaar maakte tegen het Afrikaans, protesteerde eigenlijk tegen de toenmalige
regering. De bloedige opstand in Soweto (1976) vond dan ook een aanleiding in de
bezwaren tegen het verplichte gebruik van Afrikaans als onderwijstaal.
Tegenwoordig is er een duidelijke voorkeursbehandeling voor het Engels in
Zuid-Afrika. Afrikaanssprekenden in alle lagen van de bevolking ondervinden die
aan den lijve. Een voorbeeld is het terugdringen van Afrikaanstalige
televisie-uitzendingen en de afschaffing van de Afrikaanse naam voor de nationale
luchtvaartmaatschappij (Suid-Afrikaanse Lugdiens), die nu alleen nog South African
Airways heet. Deze verengelsing laten Afrikaanssprekenden niet lijdzaam over zich
heen komen: een aantal mensen protesteert door geen kijk- en luistergeld te betalen
en er zijn Afrikaanders die als protest alleen nog met buitenlandse luchtvervoerders
vliegen. Verschillende Afrikaanssprekende organisaties onderzoeken samen de
mogelijkheden om een front te vormen tegen het Engels en om het Afrikaans een
positie te verschaffen als taal van de ontwikkeling en de vooruitgang.

Afrikaanse woorden die Nederlanders niet kennen
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Onder andere doordat het Afrikaans contact maakte met veel verschillende
talen, gebruiken Afrikaanssprekenden ook woorden die we in het
Nederlands niet kennen. Enkele voorbeelden:
- baie betekent ‘veel’ of ‘dikwijls’;
- gogga is een verzamelnaam voor insecten en kleine kruipende beestjes; wordt
ook wel gebruikt voor een lelijk persoon of voorwerp, en ook als fout (taalgoggas
zijn taalfouten);
- petalje is Afrikaans voor ‘affaire, moeilijkheid’;
- sambok is een korte dikke zweep van gevlochten leer (afgeleid uit het Maleis);
- sambreel is een paraplu (afgeleid uit het Maleis-Portugees); paraplu kennen
ze niet in het Afrikaans;
- spog is Afrikaans voor opscheppen: ‘sy spog dat sy baie geld het’; in het
Nederlands kennen we spog wel als een verouderde vorm voor speeksel of
spuug;
- tamaai betekent ‘heel groot, enorm’: ‘hy gaat 'n tamaai vent word’ (afgeleid uit
het Maleis-Portugees);
- tronk is een gevangenis (afgeleid uit het Portugees); in het Nederlands wordt
tronk door sommigen gebruikt voor de stam van een boom en een fooienpot;
beide betekenissen zijn afgeleid van het Franse tronc.

De woorden die het Afrikaans uit het Maleis heeft overgenomen, zijn soms
wel bekend in het Nederlands, maar worden niet frequent gebruikt.
Bijvoorbeeld baadjie ‘jasje’ en piesang ‘banaan’.

● Afrikaanse alternatieven
Afrikaanssprekenden verzetten zich niet alleen tegen het Engels, ze houden ook
actief hun taal in stand. In de Afrikaanstalige krant Die Burger wordt op de
opiniepagina vrijwel dagelijks gediscussieerd over het Afrikaans. Damestijdschriften
als Sarie (vergelijkbaar met de Nederlandse Libelle) publiceren lijstjes met Engelse
woorden voorzien van Afrikaanse alternatieven. Bedrijven vertalen het Engelse
jargon, zodat ze in hun advertenties het publiek in het Afrikaans kunnen aanspreken.
Rekenaar
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in plaats van computer, T-hemp in plaats van T-shirt, stempos in plaats van voice
mail, en e-pos in plaats van e-mail. En misschien nog wel het belangrijkste: gewone
taalgebruikers zijn kritisch op elkaar. Iemand die ‘gender’ zegt, krijgt al snel het
Afrikaanse geslag als alternatief aangeboden.
De taalgebruikers worden geholpen door organisaties als de Stigting vir Afrikaans.
Deze publiceert op internet (www.afrikaans.com) uitgebreide lijsten met goede
Afrikaanse alternatieven voor Engelse woorden. Deze lijsten worden opgesteld per
thema. Zo is er een lijst voor technische autotermen (spoiler - lugskort),
onderwijstermen (clustering - saamgroepering) en computertermen.
Dit artikel is een persoonlijke impressie van mijn ervaringen bij het leren van het
Afrikaans. Hoewel er verschillen zijn tussen het Afrikaans en het Nederlands, kunnen
Afrikaanders en Nederlanders goed met elkaar communiceren. Zuid-Afrika is een
van de weinige landen op de wereld waar een Nederlander zich zonder dat hij een
taalcursus heeft gevolgd toch aardig verstaanbaar kan maken.

Afrikaanse alternatieven voor Engelse woorden
Een selectie uit: Afrikaanse rekenaar- en Internetterme door J. Combrink, N. du
Plooy en D. Meyer. (De volledige lijst is te vinden op
http://www.afrikaans.com/taal.html)
A-drive: A-aandrywer
bit: bis
bitmap: bispatroon
bookmark: boekmerk
boot: selflaai
bounce (ww.): bons
box: blokkie, raam
browse: blaai, rondblaai
browser: blaaier, rondblaaier
bug:gogga
byte: greep
caps lock: hoofletterslot
chat (zelfst. naamw.): geselsie, praatjie
chat (ww.): gesels, klets
click: kliek
clipboard: knipbord (voorkeurterm)
clock speed: klokspoed
command button: opdragknoppie
compatible: versoenbaar
computer: rekenaar
cursor: loper (‘die pyltjie wat met die muis beweeg word, is die wyser’)
data file: datalêer
debug: ontgogga, ontfout
delete: skrap
directory: lêergids
download (ww.): aflaai
e-mail: e-pos
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FAQ (frequently asked question): AV (algemene vraag); AVV (algemeen
voorkomende vraag)
helpdesk: hulptoonbank
home page: tuisblad
menu: kieslys
screen dump (zelfst. naamw.): skermstorting
service provider: diensverskaffer
site: tuiste, ruimte
slash: skuinsstreep
sound card: klankkaart
spell(ing)checker: speltoetser
website: webruimte, webtuiste, webwerf

Afrikaans in Afrika
P.C. Paardekooper - emeritus hoogleraar Nederlandse Taalkunde,
Leiden
‘Ek het een bloutjie geloop’, zegt de 20-jarige Estie Dutoit (spreek uit: Dutooi) uit
Krugersdorp in Zuid-Afrika, die voor een jaar in Nederland is. Ik spring overeind en
spits mijn oren, want ze bedoelt dat een ambtelijke instantie een verzoek van haar
kant heeft afgewezen. ‘Gebruiken jullie een bloutjie geloop ook in een algemene
betekenis?’ Ja, het Afrikaans (ook wel ‘Afro-Nederlands’) kent de uitdrukking zowel
in erotische als in algemene zin.
Zou dit bloutjie lopen een van die honderden (misschien duizenden) gevallen zijn
waarin het Afrikaans 17de- en 18de-eeuws Hollands bewaard heeft dat bij ons allang
uitgestorven is? Ik pak het grootste woordenboek van de wereld en zoek onder
blauwtje. En jawel hoor: het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft aan dat
een blauwtje lopen nog aan het eind van de achttiende eeuw in Estie d'r betekenis
voorgekomen is bij een Hollandse woordenaar (Marin) en in het tijdschrift
Philanthrope uit 1758.

● Bewaard Oud Hollands
Er zijn honderden van die gevallen waarin het Afrikaans ons leert hoe
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het Algemeen Beschaafde Hollands van vroeger geklonken heeft. Wat nu dialect
is, was vroeger beschaafd: Hooft en Vondel hebben onder elkaar koppie, huisie en
*)
bakkie gezegd, zoals ook nu nog in het Afrikaans wordt gedaan. Voor hun was
zelfs in deftige stijl daar legt het heel gewoon (daar lê dit). Zij zeiden skip en skool
en hadden het over een hoender en een eier. Het Afrikaans heeft al die vormen
vastgehouden en is dus veel en veel Hollandser als wat je nog aan dialectrestanten
vindt in de uiterste hoeken van Noord- en Zuid-Holland. Je kunt geen
Euro-Nederlands van vroeger bestuderen zonder grondige kennis van het Afrikaans.
Afrikaans bestaat uit Algemeen Beschaafd Afrikaans en dialect, dat vooral door
‘bruinmense’ gesproken wordt. En dat laatste heeft nog veel en veel meer oud
Hollands vastgehouden als het ABA. Helaas is het vóór de Grote Omwenteling in
Zuid-Afrika minder intensief bestudeerd als daarna. Dialect werd net als bij ons als
‘minderwaardig’ beschouwd, wat in taalkundig opzicht een grote vergissing is.

● Moslimafrikaans
In elk geval hebben blanke en bruine taalkundigen die vergissing nu goedgemaakt:
onder redactie van Christo van Rensburg hebben ze een voortreffelijk boekje
geschreven over het Afrikaans, waarin de twee soorten allebei goed uit de verf
komen: Afrikaans in Afrika. Dat vertelt over ‘die vestiging van Afrikaans in Afrika’ en
gaat in op de vraag: ‘Wat het van Afrikaans geword?’ We lezen hoe het geweldig
inspannende werk van de standaardisering voltooid is, en dat is natuurlijk vooral
taalpolitiek heel belangrijk geweest. Geen taal heeft ontzag bij z'n eigen sprekers
en bij anderen als er niet een vaste standaard is: een voorschrijvende spraakkunst
plus een woordenboek en natuurlijk (ik huiver bij het schrijven) een vaste spelling.
Taalpolitiek gezien zijn dialecten enkel nadelig, maar taalkundig zijn ze een
verrukking. Wat zou de Nederlandse taalkunde zijn zonder z'n rijke schat aan
dialectgegevens? Hetzelfde geldt voor het Afrikaans. Zo is er in Afrikaans in Afrika
veel aandacht voor het ‘bruine’ dialectische Afrikaans
•
Het Engels blokkeert in Zuid-Afrika voor miljoenen mensen de
mogelijkheid om te controleren hoe hun democratie werkt.
•
van de Kaapse Moslims. Die taal is erg belangrijk geweest voor de geschiedenis
van het hele Afrikaans (en voor die van het Nederlands). Want ruim een eeuw
geleden is dat Moslimafrikaans in Arabisch schrift vastgelegd, onder anderen door
Abu Bakr ('n Uiteensetting van die godsdiens), en daarin vinden we talloze gegevens
over die oude taal, waaruit we ook veel leren over gesproken Hollands uit vroeger
eeuwen.
Een paar jaar geleden verscheen Vatmaar: 'n Lewendagge verhaal van 'n tyd wat
nie mee is nie: het debuut van A.H.M. Scholtz, dat aanvankelijk in zwaar dialectisch
Afrikaans geschreven was, dat niet in het Engels te vertalen bleek te zijn, geen
uitgever vond, door professor Wium van Zyl uit Stellenbosch vertaald werd in licht
dialectisch Afrikaans en toen dé grote verrassing werd doordat dit verhaal over
Bruinmensland van bijna een eeuw geleden nu plotseling de taal vond die schitterend
paste bij de hele sfeer. Ik begrijp wel dat dit boek vertaald werd in geolied
*)

De auteur weet van het verschil tussen bijvoorbeeld als en dan, heel en hele, hen en hun,
etc., maar stelt er prijs op zijn eigen keuze te maken.
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Euro-Nederlands, maar daarmee is de hele sfeer kapotgemaakt. Met een kleine
inspanning kunnen Nederlandse lezers de originele tekst genieten, en dat zou ik
ook iedereen aanraden. Iets totaal anders is een proefje van een Statenbijbelse
tekst in Oranjerivierafrikaans dat ik ontleen aan Afrikaans in Afrika (blz. 70):
Die jirre is my Skawagter wat my nou innie dradewerke van sy proewe
hou. Hy lei my na waterse tissenie deine in; Hy sit my siel in my lyf en
trig; Hy breekslat slang se hoepelrig.

● Aantallen sprekers
Ongeveer drie miljoen ‘witmense’ en drie miljoen ‘bruinmense’ spreken Afrikaans,
maar de regering van president Mandela onderdrukt die taal. Zo is bijvoorbeeld op
tv en in het parlement bijna alles in het Engels. Dat is vooral een emotionele reactie
op het verleden van het Afrikaans, die je kunt begrijpen zonder hem goed te keuren.
Emoties zijn namelijk ook voor een taalbeleid een hele slechte basis en ondermijnen
bovendien het verzoeningsbeleid dat de Zuid-Afrikaanse regering zegt na te streven.
Voor een gezonde werking van een democratie is het heel belangrijk dat zo veel
mogelijk mensen kunnen volgen wat er in het parlement gebeurt. ‘Meer as vyftien
miljoen mense in Suid-Afrika kan Afrikaans praat en verstaan. Dit is ongeveer 48%
van die land se totale bevolking’ (blz. 82). Daartegenover heeft hoogstens 3,5 miljoen
mensen Engels als huistaal; dat is nog altijd minder als de helft van de groep die
Afrikaans als huistaal heeft. Dat Engels blokkeert dus voor miljoenen mensen de
mogelijkheid om te controleren hoe hun democratie werkt.
Afrikaans in Afrika maakt duidelijk dat ‘blank’ en ‘bruin’ Afrikaans op het ogenblik
eendrachtig samenwerkend vechten tegen de ondemocratische taaldiscriminatie
van hun regering. Geef ze es ongelijk!
Christo van Rensburg (red.), Achmat Davids, Jeanette Ferreira, Tony
Links en Karel Prinsloo, Afrikaans in Afrika. J.L. van Schaik, Pretoria.
ISBN 0 627 02244 8 Prijs ongeveer f 40,-. Inlichtingen: Nederlands
Zuidafrikaanse Vereniging, 020 - 624 93 18.
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Is dat goed Nederlands?
Taaladviseur Charivarius
Wim Daniëls - publicist, Eindhoven
Achtenvijftig jaar geleden verscheen het boek Is dat goed
Nederlands? van de destijds beroemde taalcolumnist Charivarius.
Er werden tienduizenden exemplaren van verkocht, en daarmee was
het het eerste taaladviesboek voor een groot publiek. Onlangs is het
na jaren weer heruitgegeven. Hoe actueel is het boek nog? En wie
was Charivarius eigenlijk?
In december 1940 stond in Onze Taal een recensie van het toen juist verschenen
boek Is dat goed Nederlands? van Charivarius, pseudoniem van Gerard Nolst Trenité
(1870-1946). De recensie eindigde met de woorden: ‘Meer dan twee procent van
onze bevolking, misschien wel drie, zal er geen behoefte aan hebben; maar de
overige 97 à 98 procent zullen het moeten koopen.’ Nu, bijna zestig jaar later, is er
van het boek een herdruk verschenen, met een uitgebreide inleiding waarin een
beeld geschetst wordt van de persoon Charivarius en van diens werk.
Veel van de concrete taalrichtlijnen die Charivarius in 1940 in zijn boek gaf, lijken
hopeloos verouderd. Woorden en frasen die hij afkeurt, zijn inmiddels gemeengoed
geworden. Toch blijken de achterliggende gedachten ook in 1998 nog actueel: schrijf
helder en duidelijk, zonder onnodige opsmuk, gebruik alleen buitenlandse woorden
als er geen acceptabel Nederlands alternatief bestaat, en wees zorgvuldig met
beeldspraak. Alle hedendaagse schrijf- en stijlwijzers zijn op dergelijke principes
gebaseerd, en in veel ervan klinkt de stem van Charivarius nog door.

● Gezaghebbend
Zoals in chapeau, zo moet de ch van Charivarius worden uitgesproken, althans zo
deed Nolst Trenité het zelf volgens de mensen die hem gekend hebben. Sjarivarius
dus. Gerard Nolst Trenité koos zijn pseudoniem toen hij in 1909 - hij was toen 39 begon met een taalrubriek in het weekblad De Amsterdammer, vanaf 1925 De
Groene Amsterdammer geheten. De rubriek zelf noemde hij aanvankelijk ‘Charivari’,
later ‘Charivaria’. Waarschijnlijk ontleende Nolst Trenité zijn rubrieksnaam en
pseudoniem aan de titel van het satirische Engelse tijdschrift ‘Punch, or the London
Charivari’. De betekenis van dit Charivari is ‘grappige kritiek’ of ‘afkeurend geluid’.
Charivarius signaleerde in zijn wekelijkse taalrubriek vooral taal- en denkfouten
die hij in kranten en tijdschriften tegenkwam, precies zoals J.L. Heldring jaren later
(tot dit voorjaar) maandelijks in NRC Handelsblad zou doen. Door zijn taalrubriek
verkreeg Charivarius een grote bekendheid. In vrij brede kring werd hij ook als een
echte taalautoriteit gezien.

● Deftig
De lof en de waardering van het grote publiek die Charivarius ten deel vielen, zorgden
ervoor dat hij zijn taalcolumn meer dan dertig jaar bleef schrijven. Het was de oorlog
die er in oktober 1940 een einde aan maakte, omdat De Groene Amsterdammer
toen ophield te verschijnen. Een paar maanden daarvoor nog werd Charivarius'
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zeventigste verjaardag in het blad opgeluisterd met een nummer dat speciaal aan
hem gewijd was.
Er was ook kritiek op Charivarius. Sommigen hadden moeite met het
voorschrijvende karakter van zijn opmerkingen, en er zijn ook vraagtekens geplaatst
bij het wetenschappelijk gehalte van zijn werk. Zo schreef taalwetenschapper Joop
van der Horst in deel IV van het Biografisch Woordenboek van Nederland (1994):
‘Charivarius' gezag was niet gebaseerd op een grote kennis van zaken. Hij was
namelijk gespeend van iedere wetenschappelijke belangstelling. Sterker nog: uit
niets blijkt dat hij ook maar van de elementaire beginselen van de taalkunde op de
hoogte was. De norm die Nolst Trenité aanlegde, was die van een op de spits
gedreven soort logica en voor het overige die van het taalgebruik van zijn eigen
deftige milieu.’
Dat Charivarius gespeend was van iedere wetenschappelijke belangstelling is
beslist te sterk uitgedrukt. Wel was hij meer iemand van de vrolijke en sterk op de
praktijk gerichte wetenschap. Hij bestudeerde bijvoorbeeld het werk van de filosoof
Schopenhauer en wat hem in diens werk aansprak, vertaalde hij vrijmoedig en op
rijm in het Nederlands. En de vakliteratuur die hij voor de vreemde talen bestudeerde,
verleidde hem niet tot het schrijven van een wetenschappelijke verhandeling over
het Engels, maar tot het maken van oefenboekjes voor het leren van die taal.

● Ruize-rijmen
Dat Charivarius meer dan dertig jaar lang de vasthoudendheid had om een taalrubriek
te schrijven, is wel verbazingwekkend als de aanloop naar die lange periode bekeken
wordt. Vooral zijn studieperiode laat weinig vastigheid zien. Hij studeerde
achtereenvolgens klassieke talen, rechten en staatswetenschappen. Zonder een
van die studies afgemaakt
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te hebben vertrok hij naar het buitenland (de Verenigde Staten, Japan en Indonesië),
waar hij in zijn onderhoud voorzag door les te geven, onder andere in de Engelse
taal. Na een paar jaar keerde hij weer terug naar Nederland en pakte zijn studie
staatswetenschappen op, studeerde af, koppelde er een promotieonderzoek aan
vast en was daarmee in 1901 klaar, terwijl hij in de tussentijd ook nog een
onderwijsakte voor Engels haalde. Hij koos vervolgens voor een baan als leraar,
die hij tot 1918 zou behouden. Een schildklierziekte noopte hem toen het onderwijs
vaarwel te zeggen.
De schrijverscarrière van Gerard Nolst Trenité begon enkele jaren na het begin
van zijn onderwijsloopbaan met de publicatie van leerboekjes voor de vreemde
talen, vooral voor het Engels. Zijn eerste boekje voor het grote publiek - onder het
pseudoniem Charivarius - kwam in 1913 uit: de bundel Charivari, waarin een ruime
selectie van de door hem verzamelde taalfouten uit kranten stond, en een aantal
gedichten van zijn hand. Nadien, in 1915 en 1916, verschenen de taalfoutencollecties
nog in twee aparte bundels onder een iets gewijzigde titel: Charivaria.

Charivarius in 1940, het jaar waarin Is dat goed Nederlands? verscheen. Foto: Eva Besnyö

In dezelfde periode publiceerde Charivarius ook vier bundels met daarin uitsluitend
gedichten. Hij noemde die gedichten Ruize-rijmen, een benaming waarin ruize een
door hem verfoeide uitspraak van reuze was. Na 1917 verschenen er nog andere
dichtwerken van hem, maar van een nieuwe taalfoutenbundeling zag hij af. Zijn
taalrubriek in De (Groene) Amsterdammer bleef wel bestaan, en was volgens
sommigen zelfs de meest gelezen rubriek van de vaderlandse pers.
Het boek Is dat goed Nederlands?, dat in november 1940 uitkwam, is duidelijk
een afsluiting van die rubriek. De ontvangst van het boek was zeer positief.

● Eerste taaladviesboek
In totaal verschenen er zeven drukken van Is dat goed Nederlands?, bij elkaar
enkele tienduizenden exemplaren. Het boek kan daardoor beschouwd worden als
het eerste Nederlandse taaladviesboek dat onder de aandacht van een groot publiek
kwam. Tegenwoordig wordt het boek ook wel gezien als de voorloper van de stroom
taaladviesboeken die later op gang is gekomen. In veel van die taalboeken is de
geest van Charivarius ook nadrukkelijk aanwezig. Soms zijn definities van Charivarius
letterlijk overgenomen of staan er identieke voorbeeldzinnen in.
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Onmiskenbaar charivariaans in vrijwel elk taalboek is ook de benaming tante
Betje voor de woordvolgordefout van het type ‘Vandaag ontvingen wij uw aanmaning
en zullen wij u morgen het verlangde bedrag overmaken.’ Het ‘tante Betje’ is door
Charivarius rond 1918 in het leven geroepen. Hijzelf heeft altijd beweerd dat de
benaming een vernoeming was naar een echte tante Betje van hem, maar zijn
nabestaanden geloven daar niets van.
Charivarius besteedt in Is dat goed Nederlands? veel aandacht aan pleonasmen
(felle vuurzee, tijdig redden, enz.). Volgens Charivarius maken pleonasmen de stijl
overladen en dwaas, ‘als twee klokken in een kamer’. Hij noemt het pleonasme zelfs
de meestvoorkomende stijlfout. Opvallend is dat veel van de voorbeelden die
Charivarius in dit hoofdstuk geeft, inmiddels als vaste uitdrukking zijn ingeburgerd.
Het pleonasme is niet altijd, zoals Charivarius stelt, een stijlfout; het is ook een
stijlfiguur.

● Purismen
Er zijn nogal wat mensen bij wie Charivarius vooral te boek staat als een purist,
iemand die zich met hand en tand verzet tegen elk woord uit een vreemde taal. Dat
is beslist een ongenuanceerde kwalificatie. Charivarius heeft inderdaad vaak
geschreven over de invloed van andere talen op het Nederlands en hij heeft aspecten
van die invloed ook bij herhaling afgekeurd, maar nooit blindelings. Zijn houding
tegenover buitenlandse woorden blijkt ook uit het advies dat hij in 1942 gaf aan de
Nederlandsche Lawn-Tennis Bond. Die bond wilde de vele Engelse termen die bij
het tennis gangbaar waren, vervangen door Nederlandse woorden (over de handsch
in plaats van smash, boogbal in plaats van lob, enz.). Charivarius evenwel vond dat
ze niet al te puristisch moesten zijn: ‘Wat vertaalbaar is, vertaal het, en laat de rest
zooals het is.’ Ondanks deze liberale houding keurt Charivarius nog een groot aantal
woorden als on-Nederlands af. De hedendaagse lezer zal misschien met verbazing
constateren dat veel van die woorden in de loop der jaren probleemloos door onze
taal zijn geannexeerd, terwijl andere vanzelf in onbruik zijn geraakt.
Dat niet alleen de woordenschat, maar ook de grammatica van een taal in de
loop der tijd kan veranderen, bewijst hoofdstuk 4 van Is dat goed
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Nederlands? Dat gaat over meervoudsvormen van woorden op een stomme e.
Charivarius geeft dertien voorbeelden: bate, schade, belofte, bode, boete, gemeente,
gevaarte, gewoonte, gezindte, groente, leemte, rede en ziekte. Van al deze ‘zuiver
Nederlandse woorden’ moest volgens hem het meervoud altijd op -n eindigen. Het
meervoud op -s was uit den boze. Alleen lentes was nog acceptabel. Het huidige
Groene Boekje laat een heel ander beeld zien: alle woorden behalve bate hebben
inmiddels een geaccepteerd meervoud op -s. Blijkbaar zijn er tendensen in de taal
en het taalgebruik die zich niets aan voorschriften gelegen laten liggen.
Een aparte paragraaf wijdde Charivarius destijds aan vanaf en vanuit. Splits ze
of schrap het overtollige af en uit, was zijn advies. Dat advies werd evenwel een
keer flink ondermijnd door een meisje van een gymnasium, dat hem bij een bepaalde
gelegenheid vroeg of het ook fout was als je schreef: ‘Zeus donderde vanaf de
Olympus.’ Want Charivarius kon toch niet serieus menen, aldus het meisje, dat de
zin moest luiden: ‘Zeus donderde van de Olympus af.’

Vergassen
Charivarius bracht in de eerste zes herdrukken van Is dat goed
Nederlands? verschillende wijzigingen aan. De opmerkelijkste is
ogenschijnlijk een detail, namelijk het woord vergassen. Vergassen is
natuurlijk een beladen woord, dat met een nieuwe betekenis opgang
maakte in de tijd dat Charivarius' boek volop verkocht werd. Het woord
ontbreekt nog in de eerste drukken, maar het staat wel in de vierde druk,
die in november 1942 uitkwam. Charivarius neemt vergassen op in het
hoofdstuk ‘Het juiste woord’. Hij geeft aan dat het woord niet correct is.
Wel juist is volgens hem: door gas doden.
Het komt bijzonder vreemd over dat iemand zich in een oorlogssituatie
waarin tallozen vergast werden, druk kon maken om de vorm van het
woord vergassen zonder ook maar iets te schrijven over de
afschuwwekkende werkelijkheid achter dat woord. Je zou zeggen dat het
een ernstige vorm van bedrijfsblindheid moet zijn geweest. Je kunt er
echter ook een poging in zien het woord te ontdoen van zijn eufemistische
karakter. Dan zou het opnemen van vergassen zelfs als een daad van
verzet te beschouwen zijn.
Uiteindelijk verdween het woord uit Is dat goed Nederlands?, maar dat
was pas in de drukken die na Charivarius' dood verschenen, toen het
werkelijk ongepast werd het woord uitsluitend op zijn taalkundige
correctheid te beoordelen en het opnemen ervan ook geen eventuele
verzetsdaad meer verried.

● Pittige toon
Het innemende karakter dat sommigen Charivarius hebben toegedicht - de
neerlandicus Yge Foppema noemde hem bij zijn dood ‘de beminnelijkste aller
mensen’ - staat in scherp contrast met de harde, soms impertinente toon die
Charivarius in zijn werk kon aanslaan. In Is dat goed Nederlands? komt die toon
naar voren in zinnen en zinsneden als:
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-

Dit is blaarblijkelijk (sic) onzin.
Het hedendaagse wansmakelijke gebruik.
De schriklijkste aller stoplappen.
Dit is oppervlakkige onzin.
Dit is beuzelpraat.

Het is een toon die ondenkbaar is in hedendaagse taalboeken, waarin ook niemand
zou durven schrijven - zoals Charivarius destijds deed - dat een slechte stijl volstrekt
geen zaak van taal is maar een karakterfout. Charivarius haalt in Is dat goed
Nederlands? ook hard uit naar mensen die de opvatting huldigen dat bepaalde
fouten die heel vaak gemaakt worden, niet meer echt als fout te beschouwen zijn:
‘Liegen wordt geen deugd doordat er veel leugenaars zijn.’
In de inleiding van Is dat goed Nederlands? stelt Charivarius dat de oorzaak van
de meeste taalfouten niet onkunde is maar onnadenkendheid. De soms wat pittige
toonzetting in zijn boek zal dan ook vooral bedoeld zijn om de mensen wakker te
houden of wakker te schudden, of zoals iemand het in Charivarius' tijd uitdrukte:
Charivarius' toon was het noodzakelijke bittere medicijn.
Dit artikel is een bewerking van enkele passages uit de inleiding die Wim
Daniëls schreef bij de heruitgave van Is dat goed Nederlands? Den Haag,
Sdu, 1998.
ISBN 90 75566 91 3
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68 andere woorden voor zero-tolerance
Taaladviesdienst Onze Taal
In het septembernummer vroeg de Taaladviesdienst u een goed Nederlands woord
te bedenken voor zero-tolerance. Tevens vroegen we ons af waarom het al in gebruik
zijnde nultolerantiebeleid niet ingeburgerd raakt. 54 mensen reageerden op onze
oproep. Naast 68 verschillende alternatieven voor zero-tolerance(beleid) werden
er allerlei verklaringen aangedragen voor het niet ingeburgerd raken van de term
nultolerantiebeleid. Die verklaringen zijn onder te brengen in twee categorieën:
‘klank/vorm’ en ‘betekenis’.
Binnen de categorie ‘klank/vorm’ vallen argumenten als: nultolerantie is niet mooi,
het is te lang, het ‘bekt’ niet, het loopt niet en de klemtonen liggen verkeerd. De
meest genoemde betekenisargumenten waren: nultolerantie heeft een andere
gevoelswaarde dan zero-tolerance (het is minder sterk, het is te negatief, enz.);
zero heeft een ruimere betekenis dan nul en tolerantie is geen goede vertaling van
tolerance (tolerance heeft te maken met het Nederlandse ‘gedogen’, terwijl tolerantie
vooral ‘verdraagzaamheid’ betekent). Verder wezen verschillende inzenders erop
dat nul als voorvoegsel gecombineerd moet worden met iets meetbaars of absoluuts,
zoals in de woorden nulgroei, nuloptie en nultarief het geval is.
Van de in totaal 68 verschillende alternatieven kwamen de volgende tien meer dan
één keer voor (overigens vonden twee inzenders dat het woord zero-tolerancebeleid
gehandhaafd moest worden):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

geen-pardonbeleid (6x)
nontolerantiebeleid (4x)
pik-niksbeleid (4x)
niet-gedoogbeleid (3x)
niks-pikbeleid (3x)
paal-(en-)perkbeleid (3x)
zonder-pardonbeleid (3x)
antigedoogbeleid (2x)
basta-beleid (2x)
geslotenvingersbeleid (2x)

Het woord pik-niksbeleid valt op door zijn dubbelzinnigheid, die wordt veroorzaakt
door de dubbele betekenis van het werkwoord pikken. Deze dubbelzinnigheid en
de klank van pik-niksbeleid maken het woord vermakelijk, maar niet al te serieus.
Dit laatste geldt ook voor bijvoorbeeld geslotenvingersbeleid en basta-beleid en
voor sommige woorden die maar één keer genoemd werden, zoals
zout-op-slakbeleid, nuldulding, niks-mag-beleid en kortemettenbeleid. Voor
zero-tolerancebeleid lijkt ons een serieuzer alternatief gepaster.
Het serieuzere nontolerantiebeleid valt echter af vanwege het verschil in betekenis
en gevoelswaarde tussen tolerance en tolerantie - door dit bezwaar zijn ook andere
alternatieven met tolerantie niet geschikt. De woorden niet-gedoogbeleid en
antigedoogbeleid hebben wel de juiste betekenis en gevoelswaarde, maar zijn
volgens ons niet welgevormd genoeg om ingeburgerd te raken.
Na uitvoerig overleg kiezen we voor geen-pardonbeleid als beste alternatief. Het
wint het van zonder-pardonbeleid, omdat dat bij ons beelden oproept van een beleid
waarbij ten onrechte grof en rigoureus opgetreden wordt (‘De Chinese studenten
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werden zonder pardon in de boeien geslagen’). Geen-pardonbeleid associëren we
niet met onredelijk en meedogenloos optreden, maar het is volgens ons wel serieus
en krachtig genoeg. Bovendien is het toegankelijk voor een grote groep
taalgebruikers; het feit dat zes inzenders het voorstelden, laat al zien dat het kennelijk
voor de hand ligt. De eerste die geenpardonbeleid aan ons voorlegde, was Willemien
Jonker uit Groningen. Zij krijgt daarom de boekenbon van f 50,- van de Stichting
LOUT (Let Op Uw Taal). Alle inzenders worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage.

Ander woord voor... hand-out
We willen u meteen een ander Engels woord voorleggen waar (nog) geen
goed Nederlands alternatief voor bestaat: hand-out. Het wordt in Van
Dale omschreven als ‘samenvatting of begeleidende tekst op papier die
bij een lezing of toespraak wordt uitgereikt’ en is vooral in zwang in de
universitaire wereld. Een hand-out bestaat uit één of meer vellen papier,
vaak bijeengehouden door een nietje. Weet u een goed Nederlands
equivalent voor hand-out, laat dat ons dan voor 1 december a.s. weten.
De Stichting LOUT beloont het beste alternatief ook nu weer met een
boekenbon van f 50,-.
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Driehonderdvijftig
De schrijfwijze van getallen
Corriejanne Timmers - Den Haag
Wie precies wil weten wat de juiste schrijfwijze is van een willekeurig
samengesteld getal, strandt al gauw op allerlei tegenstrijdigheden
in de verschillende naslagwerken en taaladviesboeken. Wat valt er
in dit opzicht te verwachten van de onlangs verschenen
Spellingwijzer Onze Taal?
Stel, u vraagt u op een dag af hoe u 250 voluit moet schrijven: als één, twee of drie
woorden? Trouwens, bedenkt u vervolgens, uit hoeveel woorden bestaat 250.000
voluit geschreven eigenlijk? Gelukkig hebt u flink wat naslagwerken in uw boekenkast
staan en u zoekt het dus gewoon even op. Gezagsgetrouw als u bent, kijkt u eerst
in het Groene Boekje. Daarin vindt u - afgezien van zo'n 150 (!) afleidingen en
samenstellingen met twee - wél tweehonderd en tweehonderdduizend, maar niet
de woorden die u zoekt. Geen probleem, denkt u, want u hebt ook de dikke Van
Dale binnen handbereik: helaas, daarin vindt u de gezochte woorden evenmin. Dan
komt u op het idee een paar taaladviesboeken te raadplegen, maar dat had u beter
niet kunnen doen. Want wat blijkt? De auteurs van die boeken spreken elkaar vaak
tegen, ze geven u allerlei tegenstrijdige adviezen - soms zijn de voorbeelden zelfs
in strijd met de eigen regels - en sommige auteurs maken een onderscheid tussen
‘gewone’ getallen en geldbedragen, hoofdtelwoorden en rangtelwoorden en/of
‘gewone’ en technische/wetenschappelijke teksten.
Bestaat er dan geen officiële regeling voor de schrijfwijze van samengestelde
getallen? Voor alle zekerheid leest u de Leidraad van het Groene Boekje helemaal
door, maar de enige regel met betrekking tot de schrijfwijze van getallen die u daarin
vindt, gaat over het trema in tweeëntwintig.

● De ANS
U gaat er eens rustig voor zitten en u besluit de Algemene Nederlandse Spraakkunst
(ANS) er ook eens op na te slaan, hoewel u beseft dat u niet zozeer met een
grammaticaal, maar veeleer met een spellingprobleem zit. En daar is de ANS eigenlijk
niet voor bedoeld; in de inleiding wordt dan ook verwezen naar het Groene Boekje.
Maar aan die verwijzing hebt u in dit geval niet veel, zoals u net hebt geconstateerd.
Tot uw verrassing lijkt de ANS echter toch ‘regels’ voor de schrijfwijze van getallen
te geven: ‘De volgende hoofdtelwoorden schrijft men in één woord:
• alle hoofdtelwoorden tot 100, bijv.: eenentwintig, zevenenveertig,
achtennegentig.
• alle veelvouden van honderd en duizend die gevormd worden met een
hoofdtelwoord tot 100 of met een veelvoud van 100, bijv.: driehonderd,
zestienhonderd, vijfenzestighonderd; zevenduizend, vierennegentigduizend,
vijfhonderdduizend.’

Eigenlijk ten overvloede voegt de ANS daar nog een ‘regel’ aan toe: ‘De volgende
hoofdtelwoorden schrijft men niet aan elkaar:
• alle hoofdtelwoorden boven 100 (maar niet de veelvouden van 100), bijv.:
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honderd (en) een, tweehonderd vijfendertig, negentienhonderd tachtig,
vijftienduizend negenhonderd (en) twaalf.
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• alle veelvouden van duizend die gevormd worden met één van de hier vlak
boven genoemde hoofdtelwoorden, bijv.:
honderd (en) een duizend, achthonderd (en) zevenentwintig duizend.
• alle veelvouden van een miljoen, een miljard, enz., bijv.:
eenentwintig miljoen, dertig miljard.’

Die ‘regels’ lijken echter eenvoudiger dan ze zijn. Met 250 gaat het nog; dat wordt
op grond van de ANS-regels geschreven in twee woorden: tweehonderd vijftig. Maar
wat doet u nu met 250.000? De ANS houdt het op tweehonderd vijftig duizend.
Immers, 250 is geen ‘hoofdtelwoord tot 100’ en al evenmin een ‘veelvoud van 100’.
Toch zijn er heel wat taaladviesboeken die op grond van precies dezelfde regels
maar één spatie voorschrijven: tweehonderd vijftigduizend. De redenering is dan
ongetwijfeld: 50 is wél ‘een hoofdtelwoord tot 100’.

● Van Dale
Zo langzamerhand begint het u te duizelen, vooral als u tijdens het bladeren in de
dikke Van Dale toevallig stuit op iets wat u nooit had gedacht aan te treffen in een
woordenboek. Onder de ingang hoofdtelwoord (gewoon in het woordenboek, dus
niet in de inleiding) vindt u namelijk tot uw grote verrassing een hele verhandeling
over deze woordsoort, waaronder de regel: ‘De samengestelde hoofdtelwoorden
tot 100 worden aan elkaar geschreven. Dat geldt ook voor (...) de combinatie van
“honderd” en “duizend” met een van de tientallen: zevenhonderdvijftig.’ Waarom
wijkt Van Dale af van de ANS-regels? Misschien wel omdat de ANS helemaal geen
regels wíl geven: ‘De ANS gaat principieel beschrijvend te werk, dat wil zeggen dat
ze niet voorschrijft hoe iets moet, maar dat ze de vormen en constructies die in het
taalgebruik voorkomen, registreert en bespreekt.’ Kennelijk heeft de ANS-redactie
tussen 1984 (eerste druk) en 1997 (tweede druk) weinig geregistreerd op dit gebied,
want de ‘regels’ voor de schrijfwijze van telwoorden zijn in de tweede, geheel
herziene druk ongewijzigd overgenomen. Toch is volgens de redactie ‘uitvoerig
gebruikgemaakt van gegevens uit de vakliteratuur, verschenen vóór 1996’. Onder
die vakliteratuur vallen klaarblijkelijk niet de in het kader hiernaast genoemde
naslagwerken.
Kortom, u bent helaas nog steeds niet veel opgeschoten met uw zoektocht naar
de juiste schrijfwijze van samengestelde getallen. Hoogstens begrijpt u sommige
tegenstrijdigheden in de verschillende taaladviesboeken nu wat beter.

● Spellingwijzer
Het valt dus niet mee om in woordenboeken of woordenlijsten de juiste schrijfwijze
van een willekeurig samengesteld getal te vinden. De onlangs verschenen
Spellingwijzer Onze Taal maakt het de gebruiker wat dat betreft een stuk
gemakkelijker. Alle getallen van één tot en met twintig zijn opgenomen, evenals alle
tientallen daarboven, compleet met voorbeelden van samengestelde getallen én
andere samenstellingen die met het getal in kwestie beginnen. Evenals bij alle
andere ingangen, staat ook bij elk telwoord een verwijzing naar de regels, in dit
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geval die voor de schrijfwijze van samengestelde getallen. Deze regels komen neer
op het volgende: een getal in woorden wordt aaneengeschreven; na duizend volgt
een spatie; miljoen, miljard, enz. zijn aparte zelfstandige naamwoorden. Dus: 250
= tweehonderdvijftig; 253 = tweehonderddrieënvijftig; 250.000 =
tweehonderdvijftigduizend; 253.857 = tweehonderddrieënvijftigduizend
achthonderdzevenenvijftig, enz.
Zoals uit het overzicht hiernaast valt af te leiden, gaat het hierbij niet om ‘nieuwe
regels’, maar eerder om een poging de zoekende en twijfelende taalgebruiker een
zo eenvoudig mogelijk houvast te bieden, te midden van de al jarenlang heersende
chaos en verwarring op dit gebied. Met andere woorden: hoe we getallen schrijven,
is niet het belangrijkste. Maar het leven wordt een stuk eenvoudiger als we het
allemaal op dezelfde manier doen.
Bent u toch wat huiverig om af te wijken van de ‘officiële regels’? Bedenk dan
nogmaals dat de ANS helemaal geen regels beoogt te geven. En als klap op de
vuurpijl lijkt zelfs het Groene Boekje de ‘Spellingwijzerregels’ te volgen, want wat
komt u tijdens uw zoektocht naar de juiste schrijfwijze van 250 stomtoevallig tegen?
Het getal 350, in het Groene Boekje gespeld als driehonderdvijftig.

Wat is de juiste schrijfwijze van 250.324?
5 woorden
tweehonderd vijftig duizend driehonderd vierentwintig
- Algemene Nederlandse Spraakkunst (1984)
- Algemene Nederlandse Spraakkunst (1997)
4 woorden
tweehonderd vijftigduizend driehonderd vierentwintig
- Nederlandse Norm - NEN 5050. Goed woordgebruik in bedrijf en techniek
*1
(1986)
- Ik schrijf zonder fouten (z.j.; 1996?)
*2
- De Nieuwe Spellinggids van de Nederlandse Taal (1996)
- Woordwijzer. Goed taalgebruik in bedrijf en techniek (NEN 5050 - NBN
X 04-001, 1998)
3 woorden
tweehonderdvijftigduizend driehonderd vierentwintig
*3
- Schrijfwijzer (1989)
- Van Dale (1992/1995)
- Nederlandse Norm - NEN 5050. Goed woordgebruik in bedrijf en techniek
*4
(1994)
- Taalbaak (1994)
2 woorden
tweehonderdvijftigduizend driehonderdvierentwintig
*3
- Schrijfwijzer (1979)
- Nederlandse Norm - NEN 5050. Goed woordgebruik in bedrijf en techniek
*4
(1986)

*1
*2

*3
*4
*3
*4

Behalve in ‘technische en wetenschappelijke geschriften’; zie ook 4 hieronder.
Als voorbeeld wordt 145.236.789 gegeven, voluit geschreven als zes woorden:
honderdvijfenveertig (sic!) miljoen tweehonderd zesendertigduizend zevenhonderd
negenentachtig.
Geldt alleen voor geldbedragen.
Deze schrijfwijze ‘verdient de voorkeur in technische en wetenschappelijke geschriften’.
Geldt alleen voor geldbedragen.
Deze schrijfwijze ‘verdient de voorkeur in technische en wetenschappelijke geschriften’.
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- Nederlandse Norm - NEN 5050. Goed woordgebruik in bedrijf en techniek
*1
(1994)
*3
- Basishandleiding Nederlands (z.j.; 1995?)
- Schrijfwijzer (1996)
- Spellingwijzer Onze Taal (1998)
1 woord
tweehonderdvijftigduizenddriehonderdvierentwintig
*3 *5
- De Taalhulp (1982) ,

*1
*3
*3
*5

Behalve in ‘technische en wetenschappelijke geschriften’; zie ook 4 hieronder.
Geldt alleen voor geldbedragen.
Geldt alleen voor geldbedragen.
Niet helemaal zeker; als voorbeeld wordt f 12.957,34 gegeven.

Onze Taal. Jaargang 67

292

(Vergeten woorden...)
Tuin
Hans Heestermans
‘Een mensche plantte eenen wijnberch, ende leyde daer eenen tuyn omme’, staat
in de Liesvelt Bijbel uit 1526 te lezen in het evangelie van Marcus. Een aanzienlijk
deel van de Nederlanders zal deze zin niet snel op de juiste wijze interpreteren.
Een mens plantte een wijngaard en legde daar een tuin omheen? Wat voor nut zou
zo'n tuin dan hebben?
Een ander, ook niet gering aantal land- en taalgenoten zal geen enkel probleem
met deze tekst hebben. Zij vertalen feilloos: een mens plantte een wijngaard en
zette er een heg omheen. Die mensen komen doorgaans uit het noorden óf het
noordoosten óf het zuiden (Limburg, Brabant en Zeeland) óf Vlaanderen. In die
gebieden is tuin in de betekenis ‘datgene wat tot afscheiding dient tusschen twee
stukken grond, resp. tot omperking van een gedeelte grond bij het bepalen van
iemands gebruiks- of eigendomsrecht en/of voor een bijzondere bestemming dan
wel ter bescherming’ (Woordenboek der Nederlandsche Taal) heel gewoon.
In West-Brabant bijvoorbeeld zegt iemand als er over hem geroddeld is: ‘ze hebben
me gaaf op de tuin gehangen’. Misschien is die uitdrukking terug te voeren op de
gewoonte om de bonte was op de haag te drogen te hangen. Dat bontgoed was
door het vele en lange gebruik vaak niet meer helemaal schoon te krijgen. En als
de buren dat zagen, dan hadden ze volop stof om daarover een uitvoerig fluisterend
gesprek met de andere buren te voeren.
In Zeeland bestaat nog de zegswijze waar de tuin het laagst is, komt men er het
lichtst (of: eerst) over. Dat betekent ‘de zwakken hebben het 't zwaarst te verduren’.
Oftewel: ‘al te goed is buurmans gek’, zoals het beste Nederlandse
dialectwoordenboek, namelijk dat van het Zeeuws, het omschrijft.
Vaak blijft een verouderde betekenis van een woord nog in een of twee verbindingen
of zegswijzen voortleven. Dat is ook bij tuin het geval. In veel steden is er nog wel
een café of restaurant met de naam ‘De Hollandsche Tuyn’. Die Hollandse tuin is
een kringvormige omheining, afgesloten met een hek, waarbinnen zich een paar
zinnebeeldige figuren of attributen bevinden die het symbool zijn van de vrijheid,
de eendracht en de kracht van de provincie. In het geval van Holland verbeeldde
bijvoorbeeld de maagd de vrijheid en de twee leeuwen met getrokken zwaard de
kracht. Een afbeelding van zo'n tuin was vaak op munten of wapens te zien.
Algemeen gangbaar is tuin ‘heg’ zeker nog in de uitdrukking iemand om de tuin
leiden. De eigenlijke betekenis daarvan is iemand niet ín de hof voeren, maar
eromheen. En dan kom je al gauw bij het figuurlijke gebruik: ‘iemand misleiden’,
‘iemand beetnemen’.

Een pleidooi voor meertalige communicatie
Reinhard F. Hahn en Henk Wolf
Een Duits en een Nederlands legerkorps zijn samengevoegd tot het eerste
binationale legerkorps in Münster. Dat zal weinigen ontgaan zijn. Ook de taalpolitiek
binnen het korps heeft ruimschoots aandacht gekregen in de media. De officiële
voertaal is namelijk het Engels, ongetwijfeld een onvolmaakte variant daarvan.
Waarschijnlijk zijn er velen die deze keuze alleen met tegenzin aanvaarden, omdat
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er geen alternatief zou zijn. De keuze voor Nederlands of Duits is immers politiek
onacceptabel. Maar dat alternatief is er wel degelijk.
Het alternatief ‘regel nu eens niet één officiële taal’ heeft tot nu toe vrijwel geen
aandacht gehad. Gezien de grote overeenkomsten tussen het Duits en het
Nederlands is er aan beide kanten weinig bijscholing nodig om alle betrokken
militairen ten minste een passieve kennis van de andere taal bij te brengen. En dat
is voldoende. Op basis van deze passieve kennis kan iedereen zijn eigen moedertaal
blijven spreken en schrijven. Het onmiddellijke voordeel daarvan is dat men zich
veel duidelijker en genuanceerder kan uitdrukken dan wanneer men zich van een
vreemde taal bedient. Bovendien wordt op deze manier ook de kennis van de andere
taal vergroot, hetgeen in veel mindere mate geldt voor een derde taal als het Engels,
die geen van de betrokkenen als moedertaal heeft. Ook wordt zo voorkomen dat
derden die de telefoon in het Engels horen opnemen, in verwarring weer opleggen,
zoals nu gebeurt.
Waarom wordt dit alternatief eigenlijk nauwelijks serieus overwogen? Wij zien
vooral een culturele oorzaak. Het geldt in onze cultuur als onbeleefd om je taal niet
aan te passen aan die van je gesprekspartner als je daar-
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toe wel in staat bent (dat niet aanpassen heet ‘divergerend taalgedrag’). Deze
veroordeling van divergerend taalgedrag komt ook naar voren uit eerdere plannen
voor een Frans-Duitse militaire samenwerking. Hierbij gold als regel dat wanneer
iemand een vraag gesteld kreeg, hij in de taal van de vraagsteller moest antwoorden.
Toch is er een groot aantal situaties waarin meertaligheid door wederzijds actief
gebruik van de eigen taal en passief gebruik van de andere taal uitstekend werkt.
In Friesland is de politiek tot op het niveau van de Provinciale Staten tweetalig.
Divergerend taalgedrag is hier volledig ingeburgerd en Fries en Nederlands worden
vrijelijk door elkaar gebruikt. Als beheerders van de discussielijst Lowlands-L komen
wij ook zeer regelmatig met meertalige discussies in aanraking. In dit via de computer
verspreide periodiek worden wetenschappelijke en culturele discussies gevoerd in
onderling goed begrijpelijke, maar verschillende talen als het Nederlands, Fries,
Nederduits, Hoogduits en Afrikaans. Dat je daarbij onbewust je kennis van die andere
talen vergroot, is een belangrijk voordeel. En zo zijn er nog talloze situaties waarin
dit type tweetaligheid zonder problemen wordt toegepast.
Met hun huidige taalpolitiek voor het nieuwe legerkorps hebben Nederland en
Duitsland dus niet de mogelijkheid aangegrepen om te breken met een cultureel
dogma. De voordelen van een tweetalige organisatie blijven hierdoor onbenut. Dat
lijkt ons een gemiste kans.

taalcuriosa
Naampalindromen [3]
Jules Welling
Naampalindromen (omkeerbare familienamen) zijn vrij zeldzaam. Toevallig hebben
we op dit moment een premier Kok die aan de criteria voldoet, maar dat is de
spreekwoordelijke uitzondering op de regel. Bij het wereldkampioenschap voetbal
waren er aan het begin 704 inzetbare deelnemers, en twee van hen hadden prachtige
palindromische namen: Lawal van Nigeria en Salas van Chili. Ongeveer tegelijkertijd
werd het beroemde tennistoernooi van Wimbledon in Engeland gehouden en ook
daar was de palindromische oogst heel aardig: de Argentijn Sanas bij de heren en
de Amerikaanse Seles bij de dames.
Uit de schaakwereld ken ik de namen van grootmeesters als Rabar en Ciric
(eigenlijk Cirić), beiden uit het voormalige Joegoslavië. Prachtpalindromen, maar
Ada Kok blijft met twee palindromen achter elkaar vanzelfsprekend de kop aanvoeren
bij de sporters, al heeft ook Reinier Paping, winnaar van de Elfstedentocht, op grond
van zijn voornaam recht van spreken: zeven letters! Maar een voornaam is nog
geen achternaam, en daar hadden we het over.
Toen ik vorig jaar in het oktobernummer van Onze Taal schreef over het
naampalindroom Oibibio - het new-agecentrum schuin tegenover het Centraal
Station in Amsterdam - wist ik daar niet veel over te melden. Een excuus daarvoor
kreeg ik van Michiel Odijk uit Utrecht: ‘Het gaat om een verzonnen woord dat
gevormd is juist omdat het een palindroom is en de indruk wekt dat het iets betekent’,
schrijft hij.
Pim Slop uit Vleuten kwam met een nog veel mooier naampalindroom: Aoxomoxoa,
niet zeven maar negen letters! Het is de naam van een jongerencentrum aan de
Verlengde Hoogravenseweg in Utrecht. ‘Het is natuurlijk een verzonnen woord,’
licht hij toe, ‘maar met hoofdletters geschreven is het ook typografisch symmetrisch’:
AOXOMOXOA. Prachtig!
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R. Willems-Jacobs uit Berlicum schreef me een kaartje met de volgende tekst:
‘Een van onze kinderen had zo'n twintig jaar geleden les van dr. Cornelis Verhoeven,
leraar klassieke talen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar moesten alle kinderen
hun naam zeggen. Een jongen in de klas heette Toine Aarts. Na even nadenken
zei de leraar: “Als jij later ooit beroemd wordt, wordt er misschien een straat naar
je genoemd en dat wordt dan de T. Aartsstraat.” Daarop volgde een uitleg over
palindromen.’ Dat zijn er dan twaalf, al weet ik niet of de betrokken Toine Aarts het
al tot een straatnaam geschopt heeft.
Zelf noteerde ik bij een uitzending van het VARA-televisieprogramma ‘Herexamen’
van 16 mei 1998 de naam van acteur Mark Ram (zeven letters), die vooral bekend
is door de dramaserie ‘Unit 13’. Presentatrice Inge Diepman refereerde even aan
de palindromie van zijn naam.
Van Erik Jan Uleman, een lezer uit New Orleans in de Verenigde Staten - ook
daar wordt dit blad gelezen - kreeg ik een nog mooier voorbeeld toegezonden. Hij
had een klasgenootje in zijn lagereschooltijd met de naam Mark Cockram: elf letters,
en geen constructie, maar een echte naam. Een record is het niet, want dat staat
al sinds nummer 10 van de jaargang 1989 van Onze Taal op naam van Yoornaw
Wanrooy (veertien letters), de zoon van Herlien en Piet Wanrooy-Timisela, die op
23 december 1988 in Amersfoort ter wereld kwam. Voor wie mocht twijfelen aan de
‘echtheid’ van dit naampalindroom: de originele geboorteaankondiging uit de
Volkskrant is als bewijs in mijn bezit.
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Woordverwerking [10]
Woordgeslacht en sekse
Rik Schutz - Uitgever Van Dale Lexicografie, Utrecht
Volgens de grote Van Dale is een blondje vrouwelijk en een ketelbinkie mannelijk.
Veel taalgebruikers zullen waarschijnlijk hetzelfde oordeel hebben over de sekse
van de aangeduide personen, maar toch zijn de afkortingen ‘v.’ respectievelijk ‘m.’
bij deze trefwoorden in Van Dale opmerkelijk. De redactie zelf beschouwt ze als
slordigheidsfoutjes.
In de meeste woordenboeken staat achter elk zelfstandig naamwoord een letter
m, o of v, of een combinatie daarvan. Die letters roepen meer vragen op dan ze
beantwoorden. Om met de o'tjes te beginnen: die betekenen dat het trefwoord een
het-woord is. Nu weten u en ik van alle het-woorden natuurlijk dat het het-woorden
zijn, en als u er al eens een opzoekt, gaat het altijd om een woord dat met beide
lidwoorden mag (aanrecht, deksel). Of de woordenboeken spreken elkaar tegen
(algoritme, memo). En heel soms heeft de ene betekenis de en de andere het (wurm,
bocht, sloop).

● Teloorgang
De aanduiding van het lidwoord is vooral interessant voor mensen die bezig zijn de
Nederlandse taal te leren, dus kinderen en buitenlanders. Die zouden meer hebben
aan expliciete informatie - dus het volledige lidwoord - dan aan een code o die
verklaard wordt met ‘onzijdig’ en die het lidwoord het impliceert. Maar in
woordenboeken is de traditie nu eenmaal machtiger dan de gebruikersvriendelijkheid.
De letters m en v, dienen díé dan een nuttig doel? Ze geven aan dat een trefwoord
een de-woord is, maar dat zijn alle zelfstandige naamwoorden die geen het-woord
zijn, dus dat hoeft eigenlijk niet vermeld te worden. Bovendien geven ze aan of een
woord mannelijk of vrouwelijk is: het woordgeslacht of genus. Het onderscheid
tussen mannelijke en vrouwelijke woorden leeft in het hedendaagse, algemene
Nederlands niet meer - althans niet meer in het mijne. Ook de nieuwe editie van de
Algemene Nederlandse Spraakkunst constateert dat het systeem van drie
woordgeslachten evolueert in de richting van een systeem met twee geslachten.
Deze ontwikkeling en de teloorgang van het genusgevoel is bij jongeren verder
voortgeschreden dan bij ouderen. In zuidelijke dialecten is het genus nog
springlevend, zelfs met de bijbehorende naamvalsvormen (den hond, de
hondenbelasting). In deftige schrijftaal komt het ook nog voor, al zijn dat eerder
fossielen dan uitingen van levende taal (de vereniging wier oprichting). In gewone,
verzorgde schrijftaal wordt in het noorden van ons taalgebied het onderscheid tussen
mannelijke en vrouwelijke woorden in leven gehouden door naslagwerken; het
onderwijs heeft het al opgegeven. Van een heel grote groep woorden is in de
Woordenlijst van 1954 al aangegeven dat ze weliswaar vrouwelijk zijn of waren,
maar dat ze ook wel mannelijk mogen heten. Ze werden van de hermafrodiete
afkorting v(m) voorzien, zoals tafel en bank. Het zal geen halve eeuw meer duren
voordat de laatste stap gezet wordt op weg naar de totale afschaffing van het
onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke woorden. Maar vooralsnog bestaat
het onderscheid nog volop in de meeste woordenboeken.
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● Hulp bij verwijzing
En wat moet de naslagwerkraadpleger met deze genusinformatie, die kennelijk zo
belangrijk wordt geacht dat hij meteen na het trefwoord wordt gegeven? De functie
van de lettertjes m en v is de taalgebruiker een aanwijzing te geven over het
voornaamwoord waarmee hij/zij terugverwijst naar het de-woord. Dus men mag
naar tafel verwijzen met ‘zij mist een poot’, maar ook met ‘hij wiebelt’. Naar woorden
met een v'tje wordt men geacht met zij of haar te verwijzen. Mijn zin hierboven met
‘genusinformatie... hij wordt gegeven’ zou dus fout zijn, want informatie is een
v-woord.
De genuskwestie wordt ingewikkelder doordat sommige woorden gebruikt worden
om wezens aan te duiden. En wezens hebben vaak een eigen geslacht, een sekse,
en die doet ertoe bij de keuze van het voornaamwoord waarmee je terugverwijst.
Bij onzijdige woorden voor wezens met een sekse geven de meeste woordenboeken
níét de toch zo relevante informatie dat het o'tje minder belangrijk is dan iets anders.
Een meisje is altijd vrouwelijk en een jongetje altijd mannelijk, ook al zijn de woorden
waarmee ze aangeduid worden onzijdig. Je kunt over een meisje en een jongetje
wel zeggen: ‘het is twaalf en het is elf’, maar de terugverwijzing ‘zij is twaalf en hij
is elf’ is een stuk duidelijker. De Hedendaagse Van Dale gaf in de eerste druk een
♀ of ♂ mee om aan te geven of er met zij of hij moest worden terugverwezen. In de
tweede druk zijn die ondubbelzinnige tekentjes helaas vervangen door de letters v
en m, die elders het woordgeslacht - en dus juist niet de sekse - aanduiden.

Onze Taal. Jaargang 67

295

● Sekse of genus?
Ook voor de-woorden die een persoon aanduiden, geldt dat het biologisch geslacht
bepaalt of het hij/zijn of zij/haar is. Als de sekse niet duidelijk is, is het hij/zijn. Soms
bepaalt de betekenis van het woord het biologisch geslacht (oma, vader), soms de
context (arts met zwangerschapsverlof; patiënt met penispiercing). Maar
woordenboeken hebben moeite met het uit elkaar houden van woordgeslacht en
sekse. Woordenboeken verschillen onderling ook in de manier waarop ze zich
uitspreken over het biologische geslacht van de met de-woorden aangeduide wezens.
Het is de Hedendaagse Van Dale bekend dat een arts een vrouw kan zijn, maar
dat heeft geen invloed op de aanduiding van het genus: het woord is voorzien van
de afkorting (m.). Dezelfde afkorting wordt gebruikt voor zelfstandige naamwoorden
die van een bijvoeglijk naamwoord zijn afgeleid, zoals blinde en heilige. Wolters'
Koenen doet het anders. Die laat nadrukkelijk in het midden of er een man of een
vrouw wordt aangeduid met het woord door de aanduiding m,v te gebruiken voor
alle de-woorden die zowel naar een mannelijke als een vrouwelijke persoon kunnen
verwijzen (dus zowel arts m,v als zieke m,v). De grote Van Dale doet iets
daartussenin: (m.) bij de arts, en (m.-v.) bij de zieke, met dezelfde bedoeling als de
m,v in het woordenboek van Koenen. De drie genoemde woordenboeken geven bij
de-woorden die exclusief een vrouwelijk wezen aanduiden, zoals oma, de afkorting
v.

● Van beiderlei kunne
Hoezeer lexicografen in hun maag zitten met de wisselwerking tussen genus en
sekse blijkt bij woorden die nieuwe betekenissen ontwikkelen, of samenstellingen
met meer of minder sekse. Voor de grote Van Dale is een hoer altijd een vrouw en
dus een v-woord. Als voorbeeld onder dat trefwoord is ‘ouwe hoer = kletskous’
opgenomen. Verderop is ouwehoer ook trefwoord, waar het intussen de code (m.-v.)
heeft gekregen. Koenen heeft naast de v-hoer ruimte gemaakt voor een afzonderlijke
hoer m en maakt van ouwehoer een m,v. De Hedendaagse Van Dale maakt geen
melding van mannelijke hoeren, laat het woordgeslacht intact bij de samenstelling
en geeft dus beide een v. De nicht is een voorbeeld van een vrouwelijk woord dat
een betekenis voor mannen heeft ontwikkeld. In de Hedendaagse Van Dale is er
een aparte nicht met genus m. toegevoegd, evenals in Koenen. De grote Van Dale
geeft bij de nicht v. een vierde betekenis ‘mannelijke homoseksueel’, maar de
samenstelling relnicht is weer m., net als in de Hedendaagse Van Dale. Daarin is
ook de overdrachtelijke betekenis van melkkoe voorzien van een eigen, mannelijk
genus, terwijl koe een v-woord is.
Ook bij mannelijke woorden die een expliciet vrouwelijke betekenis ontwikkelen,
wordt soms een vrouwelijk genus toegekend, maar niet consequent. Koenen en de
Hedendaagse Van Dale introduceren een afzonderlijke vrouwelijke stoot, terwijl de
grote Van Dale onder betekenis 14 van het m-woord expliciet aangeeft dat het om
personen van beiderlei kunne kan gaan.
Bij woorden met het genus v(m) blijft het afsplitsen van een expliciet vrouwelijke
betekenis in de drie woordenboeken achterwege bij bijvoorbeeld kat (‘snibbig meisje’).
Tot slot nog een voorbeeld van hetzelfde type als het blondje uit het begin van dit
stukje. In de Hedendaagse Van Dale op cd-rom zijn een paar recente woorden
toegevoegd die nog niet in het boek staan. Bij één daarvan drong het geslacht zich
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kennelijk ook zo sterk aan de lexicograaf op dat hij (♂) uit de bocht vloog met de
woordgeslachtaanduiding. Het gaat om huppelkutje, dat volgens dit woordenboek
een woord is met de en v.

● Onbegrijpelijk
Het wordt tijd dat Nederlandse woordenboeken genus en sekse nadrukkelijk uit
elkaar gaan houden en explicieter en homogener gaan aanduiden wat er eigenlijk
gecodeerd wordt. Het huidige beleid laat de woordenboekgebruiker in de kou staan
met een onbegrijpelijk genusverschil tussen outcast (m.) en outlaw (m.-v.) in hetzelfde
woordenboek. In beide gevallen gaat het om een noch mannelijk noch vrouwelijk
de-woord dat zowel een man als een vrouw kan aanduiden. Maar dat staat er niet.

Oproep: woorden zonder rijm
Jacques Kraaijeveld
Stel, je bent een traditionele dichter, die graag gebruikmaakt van eindrijm, en je
hebt een uitstekend begin gevonden voor een Sinterklaasgedicht: ‘Op een zomerse
ochtend in de herfst.’ Je wilt verder gaan, maar dan hapert je pen. Er is geen woord
dat rijmt op herfst. Datzelfde blijkt te gelden voor bijvoorbeeld beitel, gedaante,
nieuws, slordig, stolp, telkens, wulps en zilver.
Er zijn hulpmiddelen om meer van dit soort woorden te ontdekken: het Nederlands
Rijmwoordenboek van Jaap Bakker en de door de Sdu uitgegeven Rijmschijf; je
zoekt dan naar uitgangen die geen vervolg hebben. Zo kwam ik op bedenksel,
beitsen, beroerte, bottel, gletsjer, groente, hamster, helper, heup, karn, klunzen,
knirps, kopse, lelijk, ochtend, onthutsend, (para)tyfus, patser, pauken, plunje, psyche,
refter, ritme, schminken, sjabbes, skiër, super, tenminste, unster, verdienste, vesper,
weefsel en wereld. Maar de uitgang -erfst staat er niet in. Zo zullen er ongetwijfeld
nog meer verborgen woorden zijn waarop geen enkel ander woord rijmt.
Dit alles riep bij mij enkele vragen op. Welke hulpmiddelen zou je nog meer kunnen
gebruiken om woorden zonder rijm te ontdekken? Hoeveel van die woorden zouden
er zijn? Kent u er nog meer dan die welke ik noemde? En: hoe zouden ze genoemd
moeten worden? Ongerijmde woorden? Rijmlozen? Ontrijmden? Ontrijmers? Of
gewoon (maar een beetje omslachtig): woorden zonder rijm? Reacties graag naar
de redactie van Onze Taal.
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Taal moet gratis zijn
Marc van Oostendorp
De overheid heeft de plicht om essentiële hulpmiddelen als het
Groene Boekje en de Algemene Nederlandse Spraakkunst gratis aan
elke belangstellende ter beschikking te stellen. Het internet biedt
hiervoor de mogelijkheden. Dat beweerde Marc van Oostendorp, de
webredacteur van Onze Taal, tijdens de jaarvergadering van het
genootschap. Hieronder volgt een verkorte versie van zijn lezing.
Een belangrijke reden waarom ik van mijn moedertaal houd, is dat ze me niks kost.
Als ik wil beledigen, amuseren of verhelderen, beschik ik over een instrument
waarmee ik dat allemaal gratis kan doen. Dat instrument is de taal; ik hoef geen tol
te betalen om haar te gebruiken.
Zorg voor taal is van oudsher een collectieve verantwoordelijkheid. De Nederlandse
en de Vlaamse overheid hebben jarenlang geld geïnvesteerd in hulpmiddelen voor
sprekers van het Nederlands. Taalkundigen hebben met gemeenschapsgeld
producten ontwikkeld als het Groene Boekje, de Algemene Nederlandse Spraakkunst
en het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Het vervelende is nu dat de overheid
deze producten vervolgens naar commerciële uitgevers heeft gebracht. Zo is die
informatie alleen beschikbaar voor wie er veel geld voor wil neerleggen, terwijl die
eigenlijk van ons allemaal is.
Ik vind dat veel van de zojuist genoemde middelen niets zouden mogen kosten.
Ik vind dat ze horen tot de openbare ruimte van een taal die de overheid ter
beschikking moet stellen aan de burger. Ik vind dat de overheid de plicht heeft ervoor
te zorgen dat iedereen die dat wil toegang heeft tot die taal. Dat geldt zeker als het
inderdaad ook voor weinig kan.

● Wetten
Wat voor taal geldt, gold tot voor kort ook voor het wetboek. Iedere Nederlandse
burger werd geacht de wet te kennen en hij betaalde ook belasting om degenen die
de wet opstelden hun werk te laten doen. Maar diezelfde burger kon de door hem
bekostigde wet alleen leren kennen uit publicaties van commerciële uitgevers. De
overheid heeft niet al te lang geleden besloten een einde te maken aan deze stand
van zaken. Binnenkort zal de overheid zelf alle wetten gratis ter beschikking stellen
aan de burgers van ons land. Het medium dat daarvoor gebruikt gaat worden, is
internet: het wereldwijde netwerk van computers waarop iedereen die dat wil
informatie kan plaatsen en waarop vervolgens alle belangstellenden diezelfde
informatie kunnen raadplegen.
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Belangrijk is vooral dat het netwerk een relatief goedkoop medium is. Het beheer
van honderdduizenden pagina's tekst kost niet meer dan een paar duizend gulden
per maand. Dat betekent dat een elektronische uitgave via internet voor iemand die
veel informatie te bieden heeft, relatief goedkoop is. Dat is een reden
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waarom de overheid het zich kan veroorloven om zich los te maken van commerciële
uitgevers bij de publicatie van de wetboeken.

● Liefdewerk
Wat met de wetten kan, moet volgens mij ook met taal kunnen. Het duidelijkste
voorbeeld vind ik het Groene Boekje. De betrokken overheidsinstanties hebben er
op z'n minst weinig aan gedaan om de indruk weg te nemen dat dit Groene Boekje
voor de verantwoordelijke taalgebruiker kracht van wet heeft. Volgens mij hebben
die instanties - zoals de Taalunie - dan ook de plicht dat boekje gratis ter beschikking
te stellen. Dat geldt zowel voor de zogenoemde Leidraad, waarin de regels worden
uitgelegd, als voor de woordenlijst.
Maar de mensen die zo hard aan het boekje gewerkt hebben, moeten daar toch
voor betaald worden? Het is waar dat we het bij belangrijke publicaties als deze
moeilijk kunnen laten aankomen op liefdewerk oud papier. Zo'n publicatie moet nu
eenmaal verantwoord zijn en een zo hoog mogelijk niveau hebben. Het is volgens
mij ook helemaal niet nodig om het werk te laten doen door amateurs. Ik heb geen
inzicht in de manier waarop de geldstromen bij dit project precies gelopen zijn. In
ieder geval is de woordenlijst samengesteld door het Leidse Instituut voor
Nederlandse Lexicologie. Dat wordt voor zijn werkzaamheden betaald door de
overheid. De Leidraad is geschreven door iemand die een keurige betrekking heeft
aan een Nederlandse universiteit en die dus ook betaald is door de overheid.
Ongetwijfeld zijn er voor dit project allerlei gelden van de ene overheidsinstelling
naar de andere geschoven, maar dat doet weinig af aan het feit dat al het geleverde
werk gedaan is door mensen die er toch wel voor betaald waren. Zo hoort het ook.

● Legitiem
Het Groene Boekje is een bestseller geworden, als drukwerk én op diskette, en dus
zal de uitgever - de Sdu - er zeker aan verdiend hebben. Dat is volkomen legitiem:
de Sdu is nu eenmaal een commercieel bedrijf en staat in haar recht als ze geld wil
verdienen aan haar werk. Het is alleen maar de vraag of de overheid een dergelijk
project in de nabije toekomst nog moet uitbesteden aan een commercieel bedrijf.
Volgens mij is dat met de komst van nieuwe media zoals internet niet langer het
geval.
Jawel, maar de meerderheid van de taalgebruikers heeft toch helemaal nog geen
toegang tot internet? Zij hebben toch ook recht op al deze informatie, en ze moeten
die dan toch ook in een boek kunnen vinden? Dit lijkt mij geen bezwaar. Zolang er
genoeg mensen zijn die belang stellen in deze informatie, zullen er uitgevers zijn
die de elektronische bestanden van internet willen halen om die uit te geven. Als
de markt van boe•
Een Taaladviesoverleg heeft in de afgelopen jaren, gestimuleerd
door de Taalunie, een databank samengesteld met taaladviezen. Ik
hoop dat die databank niet alleen via dure cd-roms verspreid zal
worden.
•
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kenkopers groot genoeg is, is er waarschijnlijk zelfs meer dan één bedrijf dat de
woordenlijst wil publiceren. Deze bedrijven kunnen dan met elkaar concurreren en
zo profiteert zelfs degene die geen internet wil gebruiken van deze hele gang van
zaken. Omdat er geen monopolie is - in dit geval van de Sdu - kan de prijs best
omlaag.

● Softwarebedrijf
Het Groene Boekje is misschien het meest voor de hand liggende voorbeeld, maar
ik heb meer wensen. Wie het Woordenboek der Nederlandsche Taal wil raadplegen,
moet nog steeds enkele honderden guldens neertellen om een cd-rom te kopen.
Ook de inhoud van dit elektronische woordenboek is goeddeels met
gemeenschapsgelden in Leiden gemaakt. Het wordt door het softwarebedrijf AND
gedistribueerd. De cd-rom bevat bovendien niet de volledige versie van het
woordenboek. Toen het schijfje gemaakt werd, was de redactie niet verder gekomen
dan de letter w. Een woordvoerster van het bedrijf vertelde me dat het niet erg
waarschijnlijk is dat het bedrijf binnen afzienbare tijd met een volledige versie komt:
‘We hebben aan de eerste cd nauwelijks iets verdiend.’ Omdat al het materiaal er
toch is, vind ik dat de overheid het dan zelf maar moet distribueren.
Er zijn meer voorbeelden. Op dit moment wordt door een aantal mensen aan de
universiteit van Nijmegen gewerkt aan een elektronische editie van de Algemene
Nederlandse Spraakkunst. Wat hoop ik dat ik die nog eens via mijn eigen
schootcomputer en een telefoon bereiken kan. Aan de universiteit in Tilburg wordt
aan een Engelstalige referentiegrammatica over onze taal gewerkt, en aan de
universiteit van Wenen bouwt men aan een elektronische cursus zakelijk Nederlands
voor Duitstaligen. Ik hoop dat een buitenlander die dat wil over een paar jaar met
zelfstudie Nederlands kan leren. Een Taaladviesoverleg heeft in de afgelopen jaren,
gestimuleerd door de Taalunie, een databank samengesteld met taaladviezen. Ik
hoop dat die databank niet alleen via dure cd-roms verspreid zal worden.
Er moet wel geïnvesteerd worden, maar het gaat niet om grote bedragen. De grootste
investeringen zijn al gedaan, toen de inhoud van het Groene Boekje, de Algemene
Nederlandse Spraakkunst en al die andere uitgaven werd opgesteld. De overheid
moet ervoor zorgen dat er een centraal punt komt waar alle belangrijke documenten
en databanken voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Voor de wetboeken gaat de
overheid dat zoals gezegd ook al doen; de taalproducten zouden hierbij kunnen
worden gevoegd. Taal is te belangrijk om aan het bedrijfsleven over te laten.
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Het proefschrift van...
Anneke Nunn
Spellingregels
Marc van Oostendorp
In 1884 publiceerde L.A. te Winkel het boek De grondbeginselen der Nederlandsche
spelling. Sindsdien heeft nauwelijks iemand zich nog aan een dergelijke grondige
studie over het onderwerp gewaagd. Talloos zijn de voorstellen geweest om de
spelling te verbeteren, en over spellingwijzigingen bestaat al generaties lang
geharrewar. Maar hoe de huidige spelling nu precies in elkaar zit, is allesbehalve
duidelijk.
Het proefschrift waarop Anneke Nunn in juni van dit jaar in Nijmegen promoveerde,
is een van de weinige boeken waarin de grondslagen van onze spelling systematisch
worden onderzocht. Volgens haar kan in ieder geval het onderwijs baat hebben bij
haar werk: ‘Wie de regels zelf beter begrijpt, kan ze ook beter uitleggen.’ Maar ook
de samenstellers van toekomstige woordenlijsten kunnen er hun voordeel mee
doen: ‘Als er duidelijke regels zijn, is het ook makkelijker die regels op nieuwe vormen
toe te passen. De samenstellers van spellinggidsen moeten nu vaak ad hoc beslissen
hoe een nieuw woord gespeld moet worden. Met een goed doordacht regelsysteem
hoeft dat niet meer.’

Markizin
‘In de laatste editie van het Groene Boekje worden de spellingregels uitgelegd’, zegt
Nunn. ‘Als je die regels uitwerkt, blijkt er weinig van te kloppen. Neem de regel over
de spelling van de ie-klank: wanneer schrijven we i en wanneer ie? Volgens het
Groene Boekje zijn er twee regels. De eerste regel zegt dat we ie schrijven in de
laatste lettergreep van het woord: die, markies. De tweede regel zegt dat we ie
schrijven in de ovérige lettergrepen als deze beklemtoond zijn: actieve, vlieger en
i als deze onbeklemtoond zijn: miauw, markizaat. Leenwoorden als liter en taxi zijn
uitzonderingen op deze algemene regels.’
Volgens Nunn heeft de schrijver van de Leidraad, Jan Renkema, zijn regels
waarschijnlijk rechtstreeks van Te Winkel overgenomen. ‘Maar helaas had Te Winkel
ongelijk. Je kunt dat zien aan het woord markiezin. Als we markizaat inderdaad met
een i spellen omdat de klinker daar onbeklemtoond is, zouden we ook markizin
moeten schrijven. Je moet in de spelling verschil maken tussen leenwoorden en
inheemse woorden, en tussen inheemse en uitheemse achtervoegsels. In de vorige
editie van het Groene Boekje - uit 1954 - gebeurde dat ook. Renkema heeft die
verbeteringen helaas genegeerd.’

● Havist
Nunn heeft, op haar beurt, de regels van het oude Groene Boekje weer iets uitgebreid
en verbeterd. Allereerst heeft ze een preciezere definitie opgesteld van het verschil
tussen inheemse en uitheemse woorden. Dat verschil heeft volgens haar weinig te
maken met de geschiedenis van een woord. ‘Een woord als kelder komt
oorspronkelijk uit het Latijn, maar het heeft zich zo sterk aangepast dat het er ook
in de spelling in alle opzichten uitziet als een inheems woord. Omgekeerd heeft een
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woord als havo een zuiver Nederlandse oorsprong, maar het gedraagt zich wel als
een uitheems woord. Het kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met een uitheems
achtervoegsel: havist. Dat kan met inheemse woorden doorgaans niet.’
Nunn laat in het voetspoor van Te Winkel het verschil tussen inheemse en
uitheemse woorden volgen uit de vorm van die woorden. Een woord dat hooguit
één volle klinker heeft, eventueel aangevuld met een zogenoemde stomme e, geldt
als inheems: man, vrede, gebak, kelder. Als een woord meer dan één volle klinker
heeft, geldt het als uitheems: ballon, komma, consumptie, havo.

● Subsidie
Voor inheemse woorden gelden andere spellingregels dan voor leenwoorden. Nunn:
‘In inheemse woorden schrijven we de ie-klank altijd als ie. Het maakt daarbij niet
uit of hij in de laatste lettergreep staat of niet: gieter, niet, pieper. In uitheemse
woorden is er wel een verschil tussen de laatste lettergreep, waarin we ie schrijven
(papier, olie), en de voorlaatste, waarin we i schrijven (piramide). In het woord
subsidie zie je allebei de spellingen geïllustreerd.’
Hoe zit het nu met markiezin en markizaat? Volgens Nunn zijn inheemse
achtervoegsels als het ware onzichtbaar voor de spelling. De ie-klank in markiezin
wordt gespeld alsof hij nog steeds de laatste lettergreep van het woord is, want -in
is een inheems achtervoegsel. Daarentegen is -aat een uitheems achtervoegsel.
De ie-klank in markizaat staat dus in de niet-eindlettergreep van een uitheems woord
en wordt daarom met een i geschreven.

● Taxie
Het gebeurt volgens Nunn vaker dat de spelling van een bepaalde klank uniform is
in inheemse woorden, terwijl uitheemse woorden verschil maken tussen de laatste
lettergreep en overige lettergrepen in een woord. ‘In inheemse woorden wordt de
z-klank altijd geschreven met een z: zee, ezel, zegel. In uitheemse woorden schrijven
we voor die klank meestal een s: isolatie; alleen in de laatste lettergreep schrijven
we wel weer een z: precieze. De aanpassing van de spelling van uitheemse woorden
begint kennelijk achteraan. Dat is een van de grondbeginselen van onze spelling.’
Ook op de regels van Nunn bestaan nog steeds uitzonderingen. Ze verklaren
bijvoorbeeld niet waarom we geen lieter of taxie schrijven. Maar het aantal
probleemgevallen is volgens haar wel kleiner geworden in vergelijking met eerdere
beschrijvingen.
Anneke Nunn, Dutch Orthography. A Systematic Investigation of the
Spelling of Dutch Words. Den Haag, Holland Academic Graphics. ISBN
90-5569-49-X
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Geschiedenis op straat
Beyerd
Riemer Reinsma
Nee nee, met een carillon in een klokkentoren heeft deze straatnaam niets van
doen. Beyerd is de naam van een beroemd cultureel centrum in Breda, maar ook
de naam van een straat - eveneens in Breda, en in wat uitgebreidere vorm ook in
Cuyk (Korte en Lange Beijerd) en Beusichem (Beijerdstraat). Zoals men ziet, wordt
het woord soms met punten gespeld, soms niet, maar dat maakt geen wezenlijk
verschil.
Geen carillon dus, maar wat dan wel? Een beierd (tegenwoordig meestal baaierd
geheten) was oorspronkelijk een charitatieve instelling: een asiel. Berooide reizigers,
pelgrims, landlopers en bedelaars mochten er een tijdje bivakkeren voordat ze weer
op pad gingen. De baaierd was een onderdeel van het gasthuis. Breda was hierin
overigens niet uniek: ook andere Nederlandse steden hadden vaak een baaierd.
Over de oorsprong van het woord baaierd bestaan twee theorieën. De ene houdt
het erop dat baaierd een afleiding is van het Middelnederlandse werkwoord bayeren
(koesteren), dat op zijn beurt ontleend is aan het Frans; het Oudfranse werkwoord
bailler betekende ‘beschermen, opvangen, verzorgen’. Een andere theorie lijkt echter
meer voor de hand te liggen. Deze legt verband met het Oudfranse woord bayart
(asiel) - maar wat daarvan de oorsprong is, is onzeker.
De behoeftige bezoekers kregen kost en inwoning. A. Querido vertelt in het boek
Godshuizen en gasthuizen (1967) dat de zwervers zich in de baaierd 's avonds
helemaal moesten uitkleden en hun kleren moesten afgeven. Die kregen ze de
volgende ochtend pas terug nadat de inventaris was gecontroleerd en gebleken
was dat er niets ontbrak. In de baaierd van Leiden ontvingen de gasten 's avonds
een boterham en een kom melk, en de volgende ochtend idem dito. Erg lang werden
de behoeftige bezoekers niet getolereerd. Men mocht hooguit een paar dagen blijven
logeren. Het lankmoedigst waren de beheerders van de Amsterdamse baaierd (waar
overigens geen straat naar vernoemd is). Ook Vondel was van de Amsterdamse
voorschriften goed op de hoogte. In zijn lofdicht op het nieuwgebouwde stadhuis
schreef hij:
De Bajert herberght trou,
Drie nachten achtereen,
verlege wandelgasten (= voetreizigers die in een onaangenaam
parket verkeren),
Die, naeckt en geldeloos, vermagert
zien van vasten.
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Het Gasthuys in Breda, 1743
Foto: Gemeentearchief Breda

Minder geduld met de reizigers had men in Arnhem, waar de straatnaam
Beijerplaats - zonder d - nog aan een dergelijk logement herinnert. Een reglement
voor het Sint-Catharine Gasthuis, uit 1590, stelde twee nachten als maximum. En
in de Leidse baaierd mocht zelfs maar één nacht gelogeerd worden. Bedelaars
moesten zich hier inschrijven bij de ‘passantmeester’, een diaken die voor de
baaierdgasten (eufemistisch ook wel ‘passanten’ genoemd) zorgde. Nadat zij hun
‘naam en toenaam’ hadden opgegeven kregen ze een loodje als bewijs van
inschrijving.
Reizigers die met behulp van een ‘behoorlyke Attestatie’ konden aantonen dat
ze lid van de Gereformeerde Kerk waren, hadden in Amsterdam een streepje voor.
Zij kregen van de passantmeester een bedrag van maximaal zes gulden mee.
Voorwaarde was wel dat ze vanaf dat moment minstens een jaar wegbleven.
De gasten in de baaierds droegen vaak ongedierte met zich mee. Het
Amsterdamse stadsbestuur schreef daarom voor dat zij die schurft hadden ‘ofte
andere heymelicke gebreken’, dit meldden aan een van de beheerders van de
baaierd (de ‘vader’ of de ‘moeder’).
Lekkere jongens zullen ze lang niet altijd geweest zijn, de baaierdklantjes. Bij Bredero
komen we de weinig vleiende benaming baaierdboef tegen, in een opsomming van
allerhande twijfelachtige figuren: ‘Bedelaers, landt-loopers, bayert-boeven,
trogghel-sacken (= bedelaars), Huyckevaken (=oplichters)’. Maar dat is verleden
tijd, en de Bredase Beyerd heeft nu een heel andere clientèle.
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woordenboek van de poëzie
Vek
Guus Middag
Twintig jaar geleden kwam de vek in mijn leven. Tijdens een college taalkunde, te
midden van allerlei zware semantiektheorieën, dook hij ineens op: de vek, meer in
het bijzonder de vek die de mukken blakt. Verbazing en ongeloof, maar dit was toch
werkelijk wat de docent zei, iets anders viel er niet van te maken: de vek blakt de
mukken. En hij schreef het nog op ook.
Dit was kunst-Nederlands, zoveel was ons wel duidelijk. Het was onzin, maar
onzin die in theorie Nederlands had kunnen zijn. Hier zagen wij het wonderlijke
verschijnsel dat iedere spreker van het Nederlands meteen inzag dat ‘De vek blakt
de mukken’ niets betekende, maar niettemin onmiddellijk begreep dat hier de mukken
door de vek werden geblakt, en ook dat ten minste één blakker (of blakster of
blakkerd) van mukken een vek was. Zonder te weten wat de zin betekende, konden
we hem moeiteloos in de voltooide tijd zetten (‘De vek heeft de mukken geblakt’) of
er een vraagzin van maken, met inversie: ‘Blakt de vek de mukken?’

● Vlindernetje
Het had allemaal iets te maken met de vraag of affixen en uitgangen van zichzelf
betekenis hebben of alleen in combinatie met het woord waaraan ze vastgeplakt
zijn. En meer in het algemeen: met de kwestie of syntaxis nu iets autonooms is
(onafhankelijk van betekenis) of niet. Dat was een belangrijke vraag, maar het
antwoord ontging ons, om de eenvoudige reden dat het voorbeeld zoveel
interessanter was dan de theorie die ermee bewezen moest worden. Het zal niet
de bedoeling van het college zijn geweest, maar in de hoofden van de toehoorders
voltrok zich intussen menig semantisch proces: de onweerstaanbare neiging om
betekenis aan onzin toe te kennen bijvoorbeeld, en de onwillekeurige behoefte om
de niet bestaande vek van een duidelijk profiel te voorzien. Dat de vek een klein
beestje was stond al wel meteen vast, en dat hij iets grappigs en sympathieks had
ook, al maakte hij dan wel met zijn geblak de mukken het leven zuur. Hoeveel vekken
pasten er in een schoenendoos? Dat wist je bij een onbestaand dier nooit, maar
toch zeker niet meer dan drie. En dat ze zich het best met een vlindernetje lieten
vangen: het stond nergens, maar dat wist iedereen.
De vrolijke stemming in het collegezaaltje moet iets met herkenning te maken
hebben gehad, de herkenning van het plezier en de verwondering die ieder kind bij
het leren van taal overvalt: nieuwe woorden horen, in zinnen met nog meer vreemde
woorden, betekenissen vermoeden, onbekende klanken proeven, met als
bijbehorende sensatie dat er nog niets vastligt en alles nog mogelijk is. Een zeldzaam
gevoel van taalvrijheid, in ons geval gewaarborgd door de zekerheid dat het hier
om onzin, wetenschappelijk verantwoorde onzin ging.
Jaren later kwam ik de vek weer tegen, in een gedicht van Hans Faverey, in zijn
bundel Zijden kettingen (1983):
Waar zijn ze nu: die
van wie ik houd. Er zijn er
die thans dood zijn. Met sommigen
ben ik gebrouilleerd; anderen
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verdwenen uit zicht. Door mij
wordt nu herhaald wat nog opbloeit
nadat het onder ons heeft gewoond:
dezelfde vek blaft in groene
dromen,
woedend. Noch binnen, noch
buiten
heb ik bestaan, hoe lang
ik ook duurde.

De vek moet een dichter als Hans Faverey hebben aangesproken. Een woord dat
niet bestaat, maar als theoretisch artefact toch weer wel. Een woord dat al lang
(sinds 1935, toen Anton Reichling het verzon) in taalkundige handboeken figureert,
maar niettemin in geen enkel woordenboek te vinden is. Een onzinwoord, maar met
mogelijke betekenissen, en bovendien met een zweem van vrijheid en zuiverheid
omgeven. Het sloot helemaal aan bij zijn eigen wonderlijke opvattingen over poëzie,
die ik nu maar even samenvat als het verlangen naar het zogenaamde zuivere,
autonome, niet rechtstreeks naar de bestaande werkelijkheid verwijzende gedicht.
‘Met zinnen heb ik te maken, die zijn voor mij het belangrijkste. De inhoud van die
zinnen kan me niet zoveel schelen’, vertelde hij eens, in een van de weinige
interviews die hij gaf. ‘Als ik (...) op een gegeven moment de zin “de hond steekt de
straat over” niet kan gebruiken, dan mag er voor mijn part ook staan “op de bomen
zit mos”.’

● Componisten
Zo'n luchtige houding tegenover inhoud en betekenis is weinig gebruikelijk voor een
dichter. Faverey wilde niet zozeer beschrijvingen van de werkelijkheid geven; hij
wilde dat zijn gedichten zelf ‘modellen voor ervaringen’ waren, enigszins te vergelijken
met het effect van muziek. Hij bekende eens ‘verschrikkelijk jaloers’ te zijn op ‘die
componisten’, want ‘die zitten niet vast aan die verwijzingen’. Van bestaande woorden
gebruikmaken, en dus aan verwijzingen vastzitten, maar tegelijk verlangen naar
betekenisloosheid: dat leidde bij Faverey vanzelf tot problemen, en tot hoogst
curieuze, net niet te vatten gedichten. Wie het vek-gedicht wil ‘begrijpen’ zal het dan
ook moeilijk krijgen. De eerste regels laten zich nog als een normale klacht over
verdwenen geliefden lezen, maar vanaf de zesde regel begint de betekenis ons te
ontglippen. Er zal vast wel een lezing mogelijk zijn, maar zelf ben ik eerder geneigd
het
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voorkomen van het woord vek juist op te vatten als een aanwijzing om maar van
verdere duiding af te zien. En blijkt dat niet uit vek, dan blijkt het wel uit de absurde
toevoeging ‘dezelfde vek’: alsof er van iets niet bestaands ook nog duplicaten zouden
kunnen bestaan.

● Gegoochel
De vek van Faverey is hier niet in het gezelschap van mukken, en hij blakt ook niet.
Hij blaft, als een hond, woedend, in groene dromen nog wel. Het is voor taalkundig
geschoolde lezers een extra aanwijzing om maar niet naar mogelijke betekenissen
op zoek te gaan. Faverey verbindt hier op hoogst eigen wijze de vek met elementen
uit een andere beroemde onzinzin uit de taalkundehandboeken. Noam Chomsky
verzon, met een vergelijkbare theoretische bedoeling, deze nonsens: ‘Colourless
green ideas sleep furiously’. Volgens Chomsky zou iedere spreker van het Engels
onmiddellijk zien dat deze zin, hoewel onzinnig, grammaticaal juist is, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld ‘Furiously sleep ideas green colourless’ - waarmee dan de
onafhankelijkheid van de syntaxis ten opzichte van de betekenis bewezen zou zijn.
De volstrekte ernst waarmee hier onzin be sproken werd moet Faverey zeer hebben
aangesproken. En hij moet er iets van zijn eigen gegoochel met paradoxen en
tautologieën in herkend hebben: een opeenstapeling van semantische
onmogelijkheden (slapende ideeën, woedend slapen, kleurloos en groen), maar in
een keurig grammaticaal verband.
Noteren wij dus in het woordenboek van de poëzie: ‘vek (geslacht onzeker, geen
meervoud) zeker dier of ding dat mukken blakt; soms ook blaffend (uit woede)
aangetroffen in dromen, in het bijzonder groene; overigens vrij zeldzaam; zie ook
blakken en muk.’

Etymofilie
Krijg de rambam
Ewoud Sanders
Het woord rambam is in de informele taal volop in gebruik. Denk maar aan zich het
rambam schrikken, werken ‘zeer hevig schrikken, zeer hard werken’, de hele rambam
‘de hele mikmak, de hele troep’ en er het rambam van krijgen ‘er buitengewoon
zenuwachtig van worden’. Ook de verwensing krijg de (of het) rambam komt zeer
regelmatig voor.
Deze verwensing is in 1918 voor het eerst gevonden, in een liedje van Louis
Davids, getiteld ‘In het bosch’. Het derde couplet luidt:
Tante Neel, een ingekrompen schele
ouwe vrijster,
Roept, als zij een kraai ziet:
‘Kijk 's Jan, een lijster.’
Dikke Nelis zegt bedaard: ‘Nee tante, 't is een sijsje,
'k Hoor het aan zijn wijsie,
Wedden om een bijsie?’ [dubbeltje]
Arie zegt heel saai:
‘Krijg jij de rambam, 't is een kraai.’
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Rambam is een afkorting van Rabbi Moosje ben Maimon, de roepnaam van de in
zijn tijd wereldberoemde geleerde Maimonides (1135-1204). Maimonides was leider
van de joodse gemeenschap in Egypte, een zeer invloedrijke filosoof en lijfarts van
sultan Saladijn. Hij behandelde ook arme sloebers, die hem van heinde en verre
kwamen raadplegen. Behalve religieuze verhandelingen schreef hij minstens achttien
boeken over geneeskunde, waaronder Verhandeling over de gezondheid.
Hoe de naam van deze eminente geleerde in een verwensing is terechtgekomen,
is niet helemaal duidelijk. Enno Endt schrijft hierover in zijn Bargoens woordenboek
(1994): ‘Behalve om de klank, die gewelddadigheid suggereert, werd de naam van
deze lijfarts van verschillende sultans wellicht ook aangeroepen om daarmee de
ziektes waarvoor hij ingeroepen moest worden, op te roepen.’
Maar H. Beem, een groot kenner van het Jiddisch, is minder overtuigd. In 1974
schrijft hij in Uit Mokum en de mediene. Joodse woorden in Nederlandse omgeving:
‘De Nederlandse populaire verwensing “krijg de (het) rambam” wordt nogal eens in
verband gebracht met de naam Rambam. (...) De veronderstelling dat deze woorden
met elkaar in verband zouden staan berust op niets anders dan de
klankovereenkomst.’
Toch lijkt het wel waarschijnlijk dat krijg de rambam uit het Jiddisch komt. Zeker
is dat een harber rambam aan het begin van deze eeuw in het Jiddisch werd gebruikt
voor ‘een moeilijke plaats’, dat wil zeggen: een moeilijk te interpreteren passage in
een godsdienstig of filosofisch werk. Mogelijk werd met krijg het rambam dus
oorspronkelijk bedoeld ‘krijg een ziekte op een moeilijke plaats’. Zeker is dat dit
thema bij verwensingen vaker voorkomt. Zo zegt men onder meer krijg de kanker
achter je hart, dat de dokter er niet bij kan komen.
Om de verwensing krijg het rambam te versterken wordt hij soms uitgebreid. Zo
zei men omstreeks 1930 in Scheveningen: krijg de rambam met een rietje. In
Amsterdam werd onlangs nog gehoord: krijg de schapenschurft en het rambam en
een hartverzakking.
Schapenschurft in combinatie met een door rambam verzakt hart - het is de vraag
of zelfs de grote Maimonides daar een middeltje tegen wist.
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Tamtam
Redactie Onze Taal
Taalberichtentaalberichtentaalberichtentaalberichten
Duitse deelstaat wijst nieuwe spelling af
De nieuwe spelling in Duitsland begint een beetje bedreigd te raken. Kiezers in de
deelstaat Sleeswijk-Holstein wezen eind september de nieuwe regels af in een
referendum dat tegelijk met de Bondsdagverkiezingen werd gehouden.
Dat lijkt vreemd, omdat de nieuwe regels in Duitsland al sinds 1 augustus van
kracht zijn. Dat het toch mogelijk is, heeft alles te maken met uitspraken die het
Duitse Constitutionele Hof deze zomer deed. Die uitspraken vormden het sluitstuk
van een juridische strijd die in gang was gezet door verontruste ouders die vinden
dat de nieuwe regels niet te rijmen zijn met hun grondwettelijk recht op een correcte
opvoeding. Het Hof oordeelde dat de verplichte invoering van de nieuwe spelling
weliswaar niet in strijd is met de Duitse grondwet, maar bepaalde óók dat kwesties
van onderwijs en cultuur niet onder de federale overheid vallen. De zestien Duitse
deelstaten mogen op deze terreinen een eigen beleid voeren. Een voorwaarde is
wel dat de bevolking zich in een referendum uitspreekt vóór zo'n afwijking. En dat
is in Sleeswijk-Holstein dus gebeurd bij de nieuwe spelling.
Het gevolg is dat er op de scholen in Sleeswijk-Holstein weer in de oude spelling
wordt lesgegeven. En de tegenstanders van de nieuwe regels putten er de hoop uit
dat de spellinghervorming ook in de rest van het Duitse-taalgebied alsnog zal worden
teruggedraaid.

Bron: NRC Handelsblad, 28-9-1998

Hans Hogendoorn ‘beste radiostem’
Begin september is Hans Hogendoorn uitgeroepen tot de ‘beste radiostem van het
jaar’. Hans Hogendoorn, die aankondigingen inspreekt voor radio- en tv-programma's
van de NOS (‘NOS. Acht uur journaal. Pia Dijkstra.’), ontving tijdens het achtste
Nationale Omroepcongres de microfoonuitvoering van de Marconi Award uit handen
van Cees Manintveld, directeur van stemmenbureau Multi-Voice. Vorig jaar kreeg
Harmke Pijpers de prijs.
In zijn toespraak wees Manintveld op het belang van een opvallende, herkenbare
stem in de ‘promo's en stationcalls’ van een zender of omroep. ‘Het effect valt des
te meer op wanneer zo'n stem verdwijnt. Neem Cor Galis, Alfred Lagarde en Jetske
van Staa. Ja, de ether raakt een beetje leeg, er ontstaat als het ware een luchtzak,
de luisteraar is ineens de weg kwijt.’

Bron: De Stem, najaar 1998

78 allochtone talen in Nederland
In Nederland worden naast of in plaats van het Nederlands 78 verschillende vreemde
talen gesproken. En misschien zelfs nog wel meer, want het onlangs verschenen
rapport waaruit dit naar voren komt, had alleen betrekking op de gemeente Den
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Haag. Nog een opmerkelijke uitkomst: bij maar liefst één op de twee leerlingen in
het Haagse voortgezet onderwijs wordt thuis (ook) een andere taal gesproken.
Het onderzoek waarop het rapport is gebaseerd, werd uitgevoerd door drie
wetenschappers van de letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Brabant. Zij
hielden een ‘taalpeiling’ onder 13.000 leerlingen van bijna alle Haagse scholen voor
voortgezet onderwijs. De gegevens over thuistaalgebruik die dat opleverde, zijn van
groot belang voor het beleid op het gebied van onderwijs in allochtone talen en
onderwijs in Nederlands als tweede taal. Daarom werd het rapport (titel: ‘Allochtone
talen in het voortgezet onderwijs’) op 12 oktober aangeboden aan staatssecretaris
Adelmund van Onderwijs en de Haagse wethouder P. Heijnen van Onderwijs en
Integratiebeleid.

NOVIB wint Duidelijke Taal Trofee
Op 15 oktober heeft de Nederlandse Organisatie voor Internationale
Ontwikkelingssamenwerking (NOVIB) de ‘Duidelijke Taal Trofee’ ontvangen. De
trofee is een onderdeel van de duidelijketaalcampagne van SIRE (Stichting Ideële
Reclame), die tweeëneenhalf jaar geleden is begonnen. Andere genomineerden
waren onder meer de Belastingdienst en het tv-programma Het Klokhuis. Het is de
tweede keer dat de prijs wordt toegekend; eerder ontving het Jeugdjournaal de
trofee.
De jury (onder voorzitterschap van Erik de Zwart) prees de manier waarop NOVIB
in simpele en prikkelende bewoordingen een beeld weet te schetsen van de grote
problemen in de wereld. Als voorbeeld noemde ze ‘Vandaag is haar laatste werkdag.
Morgen gaat Felicia (10) voor het eerst naar school.’
Tijdens de prijsuitreiking werd ook de nieuwe duidelijketaalcampagne van SIRE
gepresenteerd. Die zal zich vooral gaan richten op bedrijven en organisaties. Er
komt een nieuwe serie tv-spotjes en dagblad- en tijdschriftadvertenties waarin zulke
instellingen wordt gewezen op de voordelen van duidelijke taal.
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Neologismen in Vlaanderen [4]
Herman J. Claeys - lexicograaf, Brussel
In Vlaanderen ontstaan geregeld nieuwe woorden die halt houden
bij de noordelijke rijksgrens. Lexicograaf Herman J. Claeys doet een
greep uit de meest in het oog springende Vlaamse nieuwvormingen.

Bussen
In de periode voor een verkiezing wordt er door de partijen intensief ‘gebust’. Dit
betekent niet dat de kandidaten veelvuldig de bus nemen, maar dat ze ijverig
verkiezingsdrukwerk bij particulieren in de brievenbus (laten) proppen. Na de
overstroming van de Maasvallei buste de milieubeweging bij vijfduizend inwoners
van Maasdorpen (met) een pleidooi voor de bescherming van de vallei. Zoals dat
met tussen haakjes al aangeeft, is het werkwoord bussen in deze betekenis zowel
overgankelijk als onovergankelijk: je kunt een huisaan-huisblad bussen, maar ook
een hele middag in een woonwijk bussen. Dit laatste kan gebeuren door een
‘busploeg’, die zich overigens meestal onderscheidt van de ‘plakploeg’, die voor
dezelfde partij verkiezingsaffiches (wild)plakt.

Vlopera
Toen op 20 juli 1994 een nieuw statuut noodzakelijk werd geacht voor de Vlaamse
Opera Stichting, keurde de Vlaamse regering een ‘voorontwerp van decreet’ goed
tot oprichting van de ‘Vlopera’, een naam die een kruising is van Vlaamse en opera.
Ongetwijfeld heeft de Amsterdamse Stopera model gestaan voor deze naam.

Wafelijzerpolitiek
In het unitair-Belgische systeem van vóór de grondwettelijke federalisering (1993)
was besturen dansen op het slappe koord. Tegenover een bestuursdaad die
Vlaanderen ten goede kwam, moest steeds een maatregel staan die in vergelijkbare
mate Wallonië begunstigde, en vice versa. Een nieuwe snelweg, de elektrificatie
van een spoorlijn of de ‘betoelaging’ van een noodlijdend bedrijf in het ene
landsgedeelte moest worden gecompenseerd met eenzelfde infrastructurele
verbetering in het andere, of er nu behoefte aan was of niet. Dit gold op alle gebieden
van de maatschappij-inrichting, behalve cultuur en onderwijs, omdat die al vroeger
op taalbasis gesplitst waren en onafhankelijk gestuurd werden. Zulke gepaarde
beleidsdaden vormen als het ware elkaars spiegelbeeld, zoals de twee helften van
een wafelijzer. Deze ‘wafelijzerpolitiek’ kostte de belastingbetaler miljarden aan strikt
genomen onnodige uitgaven en was een voortdurende bron van twisten, die soms
leidden tot de val van de regering. De wafelijzerpolitiek wordt nog steeds beoefend,
doch enkel op de terreinen die unitair gebleven zijn, zoals landsverdediging, justitie,
fiscaliteit en (voorlopig?) sociale zekerheid.
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Fietseling
In vele Vlaamse steden worden jaarlijks fietsmanifestaties georganiseerd die naast
het sportieve en recreatieve aspect ervan tot doel hebben de nationale of plaatselijke
overheid aan te zetten tot een beter fietsbeleid en te zorgen voor een fietsvriendelijker
verkeersinfrastructuur. Traditioneel heet zo'n actie, waarbij soms duizenden fietsers
betrokken zijn, een ‘fietseling’. In Gent was er al in 1980 een fietseling. In juni 1997
vond de elfde editie plaats van de Antwerpse fietseling. Naast stadsfietselingen
bestaan er ook streekfietselingen: in het Brabantse is er de jaarlijkse fietseling
Hageland-Zuiderkempen, waaraan ongeveer achtduizend fietsers deelnemen. Deze
werd sinds vorig jaar opgesplitst in een ‘mini-fietseling’ en een ‘alle-terrein-fietseling’.
Vanouds hebben fietselingen een ludiek karakter. Het zijn een soort fietshappenings.
Zo is het woord ook ontstaan: als samentrekking van fiets en happening.

Stokwandelen
‘Stick-hiking’, heet een nieuwe trend in de Duitse Alpen. Het is een vorm van
sportwandelen, stappen of trekken met behulp van een telescoperende wandelstok.
Deze uitschuifbare en traploos verstelbare stok ontlast de kniegewrichten en de
wervelkolom met gemiddeld vijf kilo. In Berchtesgaden bijvoorbeeld kan men
‘stick-hiken’ onder leiding van een daarin gespecialiseerde gids. Dergelijke alpijnse
trektochten worden in Vlaanderen aangeprezen in toeristische folders en
dagbladadvertenties: men gebruikt daarin de leenvertalingen stokwandelen en
stokwandelaar.

Infokiosk en kiosknummer
‘Infokiosk’ is een dienst van Belgacom die telefoonlijnen ter beschikking stelt van
informatieverstrekkers die door het publiek tegen betaling kunnen worden opgebeld.
Zo'n 077-lijn heet een ‘kiosklijn’, en het oproepnummer daarvan een ‘kiosknummer’.
Sommige bedrijven noemen hun afdeling die een kiosklijn bemant of bevrouwt hun
‘infokioskdienst’. Het KMI heeft sinds 1992 zo'n infokioskdienst in gebruik met één
landelijk kiosknummer voor algemene en geregionaliseerde weersvoorspellingen.

Verkeersplateau
Om de snelheid van het autoverkeer in de bebouwde kom binnen de perken te
houden bestaan er verkeersdrempels in de vorm van dwarsribbels op het wegdek.
Daarnaast worden er tegenwoordig steeds meer verhoogde kruispunten aangelegd,
met witgemarkeerde hellende op- en afritten op elk aangrenzend wegdek. Zo'n
verhoging heet in Vlaanderen officieel ‘verkeersplateau’. Bij het naderen van een
verhoogd kruispunt lezen de weggebruikers de waarschuwing ‘verkeersplateau’ op
een reglementair verkeersbord.
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InZicht
Raymond Noë
InZicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent niet dat
de redactie ze aanbeveelt.
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.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

● Dicteevee
Medio december wordt voor de negende maal het Groot Dictee der Nederlandse
Taal gehouden. Wie zich hier alvast op wil voorbereiden, kan de serie ‘DicTeeVee’
van Teleac volgen. Deze ‘dicteecursus’ is samengesteld in samenwerking met de
Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal. In vier afleveringen komen steeds
drie min of meer bekende Nederlanders in een spellingquiz tegen elkaar uit. De
quizrondes worden afgewisseld met korte documentaire onderwerpen over de
spelling. Zo vertelt Bart Chabot over zijn ervaringen als deelnemer aan het Groot
Dictee (inclusief spiektips) en geeft Felix van de Laar zijn visie op de laatste
spellingwijziging. Ook vragen als ‘Waarom winnen Vlamingen altijd bij
spellingwedstrijden?’ en ‘Maken allochtonen dezelfde spellingfouten als
autochtonen?’ komen aan de orde. Het boek bij de serie is de onlangs verschenen
Spellingwijzer Onze Taal.
De uitzendingen van ‘DicTeeVee’ zijn te zien op TV2. Uitzenddata: zondag
1, 8, 15 en 22 november, van 18:05 tot 18:30.

● Vloeken
Het gebruik van krachttermen - vloeken, verwensingen en scheldwoorden - is het
onderwerp van het Vloekenboek. In kort bestek schetst Arno Kantelberg de actuele
ontwikkelingen in Nederland op dit gebied. Aan bod komen: de toenemende invloed
van vreemde talen (vooral het Engels), het toewensen van ziektes, godslasteringen,
krachttermen op het podium en in het voetbalstadion, krachttermen van jongeren
en allochtonen, en het schelden op allochtonen. Via het register achter in het boek
zijn al die vloeken makkelijk terug te vinden.

Vloekenboek. Een verzameling hedendaagse verwensingen is verschenen
bij Prometheus en kost f 16,90. (92 blz.)
ISBN 90 5333 712 1

● Nederlands voor Duitsers
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Speciaal voor Duitsers die Nederlands (willen) leren heeft Marina Henselmans de
belangrijkste spellingregels in een boekje samengebracht. Aan de orde komen:
werkwoordsvormen, tussenletters, hoofdlettergebruik, lettertekens, aaneenschrijven,
afbreekregels en leestekens. Van de student wordt een elementaire kennis van de
Nederlandse grammatica verwacht. Behalve de theorie bevat het boekje ook
oefeningen, op drie niveaus: voor beginners, voor gevorderden en voor hbo- en
universitaire studenten.

Nederlands - Hoe schrijf je dat? De Nederlandse spelling voor Duitstaligen
toegelicht is verschenen bij Coutinho en kost f 24,50. (127 blz.)
ISBN 90 628 3124 9

● Communicatie is oorlog
De Amerikaanse taalkundige Deborah Tannen is bekend geworden door haar boeken
Je begrijpt me gewoon niet, over communicatie tussen vrouwen en mannen, en
Woorden aan het werk, over communicatie in werksituaties. Haar jongste boek gaat
over de grote rol die het conflict vaak inneemt in gesprekken, debatten en
vergaderingen. Volgens Tannen hebben we de neiging een gesprek als een
woordenstrijd te zien, waarin het winnen belangrijker is dan het eigenlijke onderwerp
of het doel van het gesprek. Ze illustreert dit met vele voorbeelden en probeert aan
te geven hoe we zo'n strijd meer het karakter van een dialoog kunnen geven. Het
boek weerspiegelt de situatie in Amerika (waar het conflict een prominentere rol lijkt
te spelen dan hier), maar ook de Nederlander zal er veel in herkennen.

‘Omdat ik het zeg’. Een pleidooi om begrip te kweken voor elkaar is een
uitgave van Prometheus en kost f 39,90. (302 blz.)
ISBN 90 5333 71 3 X

● Ambachtelijk dichten
Aan dichten zit ook een ambachtelijke, technische kant. Daarover gaat het
Rijmhandboek, dat uitgebreid aandacht schenkt aan ritme en metrum, rijmschema's,
versvormen en ‘rijmacrobatiek’, maar ook aan onderwerpen als woordkeus, stijl en
humor. Bovendien wordt er uitvoerig ingegaan op het schrijven van
gelegenheidspoëzie en liedteksten. De tekst wordt geïllustreerd met vele gedichtjes
en fragmenten, en in een appendix is een lijst van nuttige naslagwerken opgenomen
(waaronder het telefoonboek).

Rijmhandboek. Praktische gids voor het schrijven van gedichten en liedjes
van Jaap Bakker is verschenen bij Bert Bakker. Het kost f 34,90. (264
blz.)
ISBN 90 351 2009 4

● Taalatlas
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Boeken over taal bevatten doorgaans weinig plaatjes. Een van de uitzonderingen
daarop is de (uit het Engels vertaalde) Grote Taalatlas, die rijkelijk is voorzien van
foto's en illustraties. Het boek behandelt de oorsprong, de ontwikkeling en de
verspreiding van de taal. Na een inleidend gedeelte worden ruwweg per continent
de belangrijkste talen en taalfamilies behandeld. Daarnaast zijn er aparte
hoofdstukken opgenomen over pidgin- en creooltalen en over de verschillende
soorten schrift die de mensheid kent. De grote lijn van het betoog wordt verlevendigd
met informatieve en vaak amusante kadertekstjes.

De Grote Taalatlas. Oorsprong en ontwikkeling van taal en schrift in de
gehele wereld, onder redactie van Bernard Comrie, Stephan Matthews
en Maria Polinsky, is een uitgave van Natuur & Techniek en kost f 69,90.
(224 blz.)
ISBN 90 73035 83 X
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● Charivarius
Is dat goed Nederlands? (uit 1940) wordt beschouwd als het eerste Nederlandse
taaladviesboek. Het werd geschreven door Charivarius, die destijds erg bekend
was om zijn taalrubriek in De Groene Amsterdammer. Van de zevende druk van dit
boekje (1946) is nu een facsimile-herdruk verschenen, voorzien van een uitgebreid
voorwoord van Wim Daniëls.
Is dat goed Nederlands? wordt uitgegeven door Sdu Uitgevers en kost f
24,90. (150 blz.)
ISBN 90 75566 91 3

● Vertaalwoordenboeken
De ‘grote’ vertaalwoordenboeken (Engels, Duits en Frans) van Van Dale zijn door
de actuele taalontwikkelingen en door de spellingwijzigingen in Nederland en
Duitsland aan herziening toe. De eerste aangepaste delen (Engels-Nederlands
(E-N) en Frans-Nederlands (F-N)) zijn inmiddels verschenen. Beide boeken bevatten
duizenden nieuwe woorden en geactualiseerde vertalingen. Bovendien zijn de
spreekwoorden nu in de artikelen opgenomen. Wat betreft het deel E-N is er meer
dan voorheen aandacht voor Amerikaanse uitdrukkingen en voor het verschil tussen
Brits- en Amerikaans-Engels. In het deel F-N is nu meer plaats ingeruimd voor
Belgisch-Frans. De overige delen verschijnen in de loop van 1999.

Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlans en Frans-Nederlands
worden uitgegeven door Van Dale en kosten elk f 145,-. (1763 resp. 1516
blz.)
ISBN 90 6648 143 9 resp. 90 6648 141 2

● Dyslexie
Waarschijnlijk ook omdat het tegenwoordig op scholen eerder dan voorheen wordt
vastgesteld en ‘behandeld’, is dyslexie of woordblindheid een onderwerp waar steeds
meer over geschreven wordt. Het boek De gave van dyslexie is nu zelfs voor de
tweede maal herdrukt. Een reden voor dit relatieve succes zou kunnen zijn dat de
auteur (de Amerikaan Ron Davis, zelf dyslecticus) dyslexie niet als ‘probleem’
behandelt, maar er juist zeer positieve aspecten in ziet. Volgens hem heeft de
dyslecticus een ander ruimtelijk inzicht en komt dyslexie voort uit de desoriëntatie
die hiervan het gevolg is. Behalve inzicht in de ‘begaafdheid’ van de dyslecticus
geeft hij ook technieken waarmee deze desoriëntatie (en daarmee de dyslexie)
bestreden kan worden.

De gave van dyslexie. Waarom zelfs heel slimme mensen soms niet
kunnen lezen en hoe ze het kunnen leren van Ronald D. Davis en Eldon
D. Brown is verschenen bij Elmar en kost f 34,50. (256 blz.)
ISBN 90 389 0745 1
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Ruggespraak

Brabants Centrum
Bij ons wordt het bestellen van ambachtelijke producten vervaardigd
door traditionele Italiaanse gewoontes
folder Italiaans restaurant
Het postkantoor aan de Korte Gelderstraat in Hilvarenbeek is
gisterochtend overvallen door twee mannen.
Het personeel werd kort na sluitingstijd bedreigd met een pistool en ging
er vandoor met een groot geldbedrag.
De Telegraaf
Slagerij De Bruin vraagt enkele PERSONEELSLEDEN voor de
bakkerij.
Wij zoeken iemand die zelfstandig kan werken en gemotiveerd is.
De Bezuin
Eis zes jaar mishandeling
Brabants Dagblad
In elk huis zitten aardstralen. Gevaarlijk voor mens en dier. Laat ze
blokkeren. Tegen rug-/hoofdpijn, spierpijn enz. Velen hebben er baat
bij, enz. Daar is iets aan te doen. Inlichtingen tel....
Groninger Gezinsbode

reclamefolder
Gegarandeerd een jaar lang dezelfde prijzen
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De lage prijzen die je in deze catalogus aantreft, gelden een jaar lang:
tot 1 augustus 1999. Onder voorbehoud van model- en prijswijzigingen,
zet- en drukfouten.
IKEA-catalogus 1999
Inhoudelijk was het Major-minor-symposium van afgelopen vrijdag
een verademing. Eindelijk dan stond de filosofie centraal, de diepere
gedachte achter Major-minor, het onderwijsconcept waarmee de UT
de twintigste eeuw in wil.
UT-Nieuws

Onze Taal. Jaargang 67

309

ONZE

taal

IN DIT NUMMER O.A.

EEN MARSMANNETJE IN DE TAALKUNDE
Noam Chomsky zeventig jaar
‘STIJL IS STRUCTUUR IN HET KLEIN’.
Interview met schrijver Nicolaas Matsier
HET TAALJAAR 1998
GROOT DICTEE-TEST
HOEVEEL LAST HEEFT DE LEZER VAN DE NIEUWE TUSSEN-N-REGELS?

Onthaasten, onttuttelen, ontleuken
ONT- IS IN
MAANDBLAD VAN HET GENOOTSCHAP ONZE TAAL
BESCHERMVROUWE H.K.H. PRINSES JULIANA
67STE JAARGANG

12
DECEMBER

1998

Onze Taal. Jaargang 67

310

[Nummer 12]

Onze Taal. Jaargang 67

311

Een marsmannetje in de taalkunde
Noam Chomsky zeventig jaar
Marc van Oostendorp
De Amerikaanse taalkundige Noam Chomsky geldt als een van de
invloedrijkste denkers van deze eeuw. Hij is de enige levende die
voorkomt in de top-tien van meest geciteerde wetenschappers, maar
ook de enige taalkundige die op een lijst van Amerikaanse
staatsvijanden heeft gestaan. Bij de zeventigste verjaardag van een
eigenzinnige geleerde die zijn theorieën sneller verandert dan zijn
volgelingen ze kunnen verwerken.
De Amerikaanse taalkundige Noam Chomsky, die deze maand zijn zeventigste
verjaardag viert, brengt in zijn boeken af en toe de taal van marsmannetjes ter
sprake. Die taal zou volgens hem weleens heel anders kunnen zijn dan wat er
doorgaans op aarde gesproken wordt: veel logischer en veel eenvoudiger
bijvoorbeeld.
Neem de manier waarop mensen een vraagzin maken. Die is hopeloos ingewikkeld
voor een bewoner van de rode planeet. Van de zin ‘Hij heeft een boek gelezen’
maken wij een vraag door het woord heeft vooraan te plaatsen: ‘Heeft hij een boek
gelezen?’ Maar waarom verandert alleen precies dat ene woordje van plaats, vragen
Chomsky's marsmannetjes zich af als ze Nederlands proberen te leren. Zou het
niet veel makkelijker zijn om de volgorde van álle woorden in de zin om te draaien?
In marsmannetjestaal vraag je: ‘Gelezen boek een heeft hij?’ Toch is er geen enkele
menselijke taal bekend die deze voor de hand liggende methode kiest.

Alledaags

Illustratie: Frank Dam

Wie zich op het standpunt van wezens van een andere planeet stelt, neemt afstand
tot de werkelijkheid. Alledaagse dingen worden op die manier ongewoon - je kunt
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je er ineens over verbazen. Chomsky is dan ook zeker niet de eerste die
marsmannetjes heeft gebruikt om uit te leggen wat hem interesseert. Maar er zijn
weinig geleerden geweest die zo consequent hun hele leven lang de dingen op hun
kop hebben gezet als Noam Chomsky. Wie zijn werk leest, kan zich niet aan de
indruk onttrekken dat hij misschien zelf een marsmannetje is. Anders valt het
nauwelijks te begrijpen hoe hij er keer op
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keer in slaagt te laten zien dat de dingen opmerkelijker zijn dan zijn medemensen
denken.
De vraagzinnen zijn daar een voorbeeld van. Chomsky constateerde dat de
structuur van alledaagse taalvormen nooit zo eenvoudig is als zij had kunnen zijn.
Bovendien wees hij erop dat ieder mens - afgezien van patiënten met een
hersenstoornis - in staat is een oneindig repertoire zinnen te begrijpen en te
produceren. De zin ‘De voormalige ballerina sloeg met haar nijptang een gat in het
afdak’ heeft niemand ooit gehoord, maar desondanks kan elke Nederlandstalige
hem begrijpen. Daar komt nog eens bij dat kinderen hun moedertaal met betrekkelijk
groot gemak leren: ieder kind dat in bijvoorbeeld een Nederlands gezin opgroeit,
spreekt na een paar jaar vloeiend Nederlands.

Chomskyaans
Chomsky heeft een mathematische achtergrond. Veel van zijn
grammaticale regels giet hij dan ook in een wiskundige vorm. Een berucht
voorbeeld is zijn omschrijving van het ‘grammaticale bereik’ van een
woordgroep, dat bepaalt op welke andere elementen in de zin de
woordgroep invloed kan uitoefenen. Chomsky verzint hiervoor de term
commanderen, en definieert deze als volgt:
Een woordgroep α commandeert een woordgroep β, dan en slechts dan
als ten eerste: β niet ingebed zit in α en ten tweede: er geen woordgroep
χ bestaat waarvoor geldt dat α wel, maar (β niet in χ zit.
Het is vrij lastig om uit te zoeken wat hier staat, maar de achterliggende
gedachte is toch eenvoudig: in het ‘bereik’ van een woordgroep zitten
alleen elementen die in dezelfde groepen ingebed zitten. Door een
woordgroep dieper in te bedden, verklein je zijn bereik. In het kader op
de volgende bladzijde (‘Iets over zichzelf’) wordt dit met een voorbeeld
uitgelegd.
Het gaat Chomsky niet om dit soort wiskundige vormen, maar om het feit
dat de achterliggende gedachte geformaliseerd kan worden. Eigenlijk is
Chomsky's formule nog te slordig: er had bij moeten staan dat α ook niet
gelijk aan β mag zijn...

● Kronkels
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Noam Chomsky: ieder mens is in staat een oneindig repertoire zinne te begrijpen en te
produceren.

Chomsky zoekt de verklaring voor al deze verschijnselen in de veronderstelling
dat het vermogen om taal te leren aangeboren is. Ieder kind wordt geboren met een
handjevol ideeën over hoe mensentaal eruit moet zien. Het enige wat het kind dan
nog moet zien te achterhalen, zijn de woorden van zijn moedertaal. Uit de bijzondere
eigenschappen van die woorden volgen de verschillen tussen talen. Vervoegde
Nederlandse werkwoorden hebben de eigenschap dat ze vooraan in een vraagzin
kunnen staan (‘Lees jij een boek?’), net zoals de meeste Engelse werkwoorden de
eigenschap hebben dat ze daar niet kunnen staan, en dat die plaats moet worden
gevuld met het loze werkwoord to do (‘Do you read a book?’). De
marsmannetjesmanier van vragen stellen kan dan misschien logisch gezien
eenvoudig zijn, hij komt in het aangeboren repertoire van mensenkinderen niet voor.
De kronkels die we in alle menselijke talen vinden, zijn het gevolg van de kronkels
die alle mensen in hun hoofd hebben.
Chomsky heeft al die kronkels zo nauwkeurig mogelijk beschreven. Vooral in zijn
vroegste werk leken de grammaticaregels die hij schreef sterk op wiskundige
axioma's. Zo precies waren die regels dat ze bijna voor een computer begrijpelijk
waren. Hij heeft dan ook zijn hele leven op het Massachusetts Institute of Technology
gewerkt, een prestigieus technologisch instituut waaraan tegenwoordig bijvoorbeeld
ook de uitvinder van het Worldwide Web verbonden is. Chomsky werd er in de
vroege jaren vijftig aangenomen om aan een computervertaalproject te werken. Het
was de tijd van de Koude Oorlog; de Amerikaanse regering vond het enorm belangrijk
om snel en goedkoop Russische teksten in het Engels te kunnen vertalen. Bovendien
was de computerindustrie in de jaren vijftig precies even optimistisch als ze in de
jaren negentig is. Binnen een paar jaar zouden we een vertaalcomputer hebben,
net zoals het nu nog steeds nog maar ‘een paar jaar’ duurt voor we zo'n ding zullen
hebben.

● Volkomen zinloos
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Chomsky vertelde degene met wie hij het sollicitatiegesprek voerde dat hij niets in
het vertaalproject zag: het had ‘geen enkel intellectueel belang’ en was ‘volkomen
zinloos’. Zijn gesprekspartner vond die dwarsheid wel interessant en nam Chomsky
aan. Ook tegenwoordig ligt technologisch werk aan computertoepassingen niet in
het centrum van Chomsky's belangstelling. ‘Misschien heeft het wel enig nut; het is
misschien net zoiets als het bouwen van een grotere bulldozer. Het is leuk om grote
bulldozers te hebben als je gaten in de grond wilt graven’, zei hij enkele jaren
geleden. Chomsky heeft altijd meer belangstelling gehad voor de
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manier waarop de menselijke taal functioneert dan voor de praktische toepassingen
ervan.
Voor Chomsky hebben die bijna wiskundige formuleringen dan ook een heel
ander doel. Zo'n manier van noteren verplicht de taalkundige om zich zo nauwkeurig
mogelijk uit te drukken en niets impliciet te laten. Een goede wiskundige formule
kan ook begrepen worden door wezens van een andere planeet. Voor Chomsky
bestaat een grammatica uit een verzameling dergelijke formules. Zo'n grammatica
wordt een ‘generatieve grammatica’ genoemd.
Er steekt nog iets anders achter: vraagzinnen zijn niet de enige zinnen waarbij
woorden van plaats veranderen. In het Nederlands wisselen bijvoorbeeld ook
woordjes zoals het en haar van plaats. We zeggen ‘Ik geef mijn vrouw een boek’,
maar ‘Ik geef het haar’. ‘Ik geef haar het’ klinkt bijna net zo vreemd als ‘Ik geef een
boek mijn vrouw’. Dergelijke verplaatsingen zijn volgens Chomsky voorbeelden van
het mechanisme dat ook ten grondslag ligt aan vraagwoordvorming. Door een
wiskundige formulering te gebruiken, hoopt hij de natuurwet achter dat mechanisme
beter te kunnen laten zien. Dit, en zijn nogal ondoordringbare stijl, maken een groot
deel van zijn werk tamelijk ontoegankelijk, maar in lezingen en interviews probeert
hij een breder publiek te bereiken. Het debat gaat hij daarbij niet uit de weg: anders
dan sommigen van zijn collega's vindt Chomsky de mening van de leek niet per se
minder waardevol dan die van een vakgenoot.

● Politiek
Dat Chomsky veel dingen anders ziet dan anderen, blijkt ook uit zijn vele boeken,
artikels en lezingen over politieke onderwerpen. Dertig jaar geleden stond hij zelfs
een tijdje op een lijst met staatsvijanden van het Amerikaanse Witte Huis, vanwege
zijn bijtende kritiek op de oorlog in Vietnam. Ook daarna heeft hij zich altijd zeer
kritisch uitgelaten over onder andere de Amerikaanse interventies in het buitenland
en over de Westerse pers, die zichzelf volgens hem zelfcensuur oplegt en die op
de hand is van de machthebbers als het om dit soort belangrijke kwesties gaat.
Chomsky beweert zelf dat zijn buitenstaandersblik begrepen kan worden uit zijn
achtergrond. Hij groeide op in een joods gezin in een wijk van de stad Philadelphia
waar verder vooral Ierse en Duitse immigranten woonden - en waar het gebruikelijk
was om antisemiet te zijn. Uit diezelfde achtergrond valt misschien ook Chomsky's
belangstelling voor taal te verklaren, want zijn vader was een bekende specialist in
het Hebreeuws. Toen hij twaalf was, las de jonge Noam het manuscript van het
boek dat zijn vader geschreven had over de twaalfde-eeuwse Hebreeuwse
grammaticus David Kimri.

● Verwijten
Zowel Chomsky's politieke als zijn taalkundige werk is altijd op veel tegenwerpingen
gestuit. Sommige taalkundige collega's verwijten hem dat hij zich te veel op het
Engels richt en te weinig rekening houdt met de duizenden andere talen op deze
wereld. Ook maken sommige taalwetenschappers er bezwaar tegen dat Chomsky
alleen kijkt naar de taal van het individu en ‘vergeet’ dat taal gebruikt wordt als
communicatiemiddel tussen individuen. Het is ongetwijfeld waar dat Chomsky allerlei
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cruciale aspecten van taal over het hoofd ziet. Toch zijn die bezwaren vaak een
beetje potsierlijk: alsof je een celbioloog verwijt dat hij de hele tijd in zijn microscoop
kijkt en vergeet om het paringsgedrag te bestuderen van de dieren waartoe die
cellen behoren.
In ieder geval is Chomsky nu al een van de invloedrijkste denkers van de twintigste
eeuw. In een enkele jaren geleden samengestelde top-tien van de meest geciteerde
auteurs in de sociale wetenschappen en de letteren stond hij als enige nog levende
schrijver: na Marx, Lenin, Shakespeare, Aristoteles, de bijbel, Plato en Freud, maar
nog voor Hegel en Cicero.
Chomsky publiceert nog regelmatig artikels en boeken over zijn vakgebied.
Sommige, geleerden krijgen één keer in hun leven een oorspronkelijk idee, om daar
vervolgens hun hele leven aan te blijven hangen.
Noam Chomsky stelt juist minstens een keer per decennium zijn theorie
eigenhandig radicaal bij. Het is alsof hij de mogelijkheid heeft om ook zijn eigen
werk steeds met nieuwe ogen te bekijken. Die mogelijkheid is slechts weinigen
gegeven - in ieder geval onder aardemannetjes.

Iets over zichzelf
Een bekend probleem dat met Chomsky's ‘commandeerregel’ kan worden
beschreven, is de verwijzing van het woordje zichzelf. Dit woordje kan
niet zelfstandig in een zin voorkomen (‘Er ligt een boek over zichzelf op
tafel’); het moet naar een ander woord in de zin verwijzen: het ‘antecedent’.
Niet elk woord komt in aanmerking om antecedent te zijn van zichzelf. In
de zin ‘De door Mulisch verzonnen collega's van Chomsky confronteerden
hun studenten voortdurend met zichzelf’ kan het woord Mulisch geen
antecedent zijn, collega's wel, Chomsky niet, en studenten weer wél. Hoe
komt dat?
Welnu, het antecedent moet zichzelf in zijn bereik hebben. Dat wil zeggen
dat het alleen maar ingebed mag zitten in woordgroepen waar zichzelf
ook in zit. Zo zit Mulisch in de woordgroep door Mulisch verzonnen, en
daar zit zichzelf niet in. Chomsky zit in van Chomsky en daar zit zichzelf
ook niet in. Die twee woordgroepen kunnen dus geen antecedent van
zichzelf zijn. De enige twee woordgroepen die alleen maar in
woordgroepen zitten waar zichzelf ook in zit, zijn hun studenten (zit in
confronteerden hun studenten voortdurend met zichzelf) en de door
Mulisch verzonnen collega's van Chomsky (zit alleen in de hele zin). Dit
zijn dan ook de enige twee mogelijke antecedenten van zichzelf. Het zijn
niet de wóórden collega's en studenten die als antecedent fungeren, maar
de totale woordgroepen eromheen.
De commandeerrelatie speelt ook in allerlei andere talige processen een
rol.

Onze Taal. Jaargang 67

314

Reacties
■ Misvattingen over taal [1]
H.T.G. Boerman - Roosendaal
Graag wil ik reageren op het pleidooi dat de heer M.C. van den Toorn in Onze Taal
van oktober houdt voor de invoering van taalkundeonderricht in het voortgezet
onderwijs. Hij baseert zich op de vele misvattingen over taal die bij zowel hoger als
lager opgeleide mensen leven, en die soms vol vuur in de pers verdedigd worden.
Ik kan me in veel van deze argumenten vinden. Het feit dat sommigen een bepaald
taalfenomeen als verloedering bestempelen, moet men echter niet zien als een
taalkundig oordeel, maar als een kwestie van smaak. Wanneer een leek van een
schilderij zegt dat hij het waardeloos vindt, velt hij daarmee niet een oordeel over
de techniek of het inzicht waarmee het schilderij gemaakt is of zelfs maar over de
waarde die dat schilderij voor de kunst (of de kunstmarkt) vertegenwoordigt, maar
bedoelt hij gewoon te zeggen dat hij het niet mooi vindt. En over smaak valt niet te
twisten.
Daarnaast vindt Van den Toorn het een merkwaardige situatie dat mensen over
taalkundige fenomenen praten zonder daar enige opleiding in genoten te hebben.
Nu, ik zou niet graag de mensen de kost geven die met hun oordeel over andere
mensen klaarstaan zonder eerst een cursus psychologie gevolgd te hebben, of die
maatschappelijke verschijnselen afkeuren zonder zich ooit in de sociologie verdiept
te hebben. En hoe kan iedere burger geacht worden de wet te kennen zonder daar
ooit in onderwezen te zijn? Ongeacht of men de huidige invulling van het
onderwijsbestel zou willen veranderen, meen ik dat er waarschijnlijk nog wel
belangrijker omissies zijn dan die op het vlak van taalkundeonderricht, waarvoor
zelfs nu al enige plaats is ingeruimd in het onderwijs in de eigen en vreemde talen.

■ Misvattingen over taal [2]
Prof. dr. H. ter Heide - Waddinxveen
Als collega Van den Toorn behalve voor de meer genuanceerde tekst ook
verantwoordelijk is voor het kader met de ‘Top-vijf van misvattingen over taal’ in het
oktobernummer, dan vraag ik mij af hoe hij de eerste twee daarvan (‘Wie aan de
spelling komt, komt aan de taal’ en ‘Iedereen gebruikt taal en kan er dus over
oordelen’) misvattingen durft te noemen. Ik zou het niet in mijn hoofd halen om op
mijn vakgebied, de planologie, ‘leken’ te verbieden mee te praten. Iedereen leeft in
de ruimte, is ‘ervaringsdeskundige’, en mag over de ruimtelijke inrichting een oordeel
hebben, ook als dat alleen gebaseerd is op gevoelens als liefde voor een historisch
stukje stad of landschap. Ik zie niet in waarom dat met taal anders zou zijn. En dat
geldt ook voor de spelling, want het is natuurlijk onzin om te zeggen dat spelling
geen onderdeel van de (schrijf)taal is.

■ Misvattingen over taal [3]
Tjitte de Vries - Rotterdam

Onze Taal. Jaargang 67

Taal is een auto. Wij mogen de taal berijden, maar alleen deskundigen als professor
Van den Toorn hebben het recht reparaties uit te voeren. Wie vol vuur reageert op
spellingreparaties, krijgt van hem het meewarige verwijt ‘blijkbaar moeite gehad met
leren spellen...’ Mulisch, Kousbroek, Hermans, Burnier, Heldring en Kohnstamm zij allen hadden moeite met leren spellen? Zo leert een mens dagelijks weer wat
nieuws.
Professor Van den Toorns vergelijking van taal met een auto lijkt gevat, maar
verraadt zijn gevoelsarmoede met betrekking tot de taal. Mensen kunnen
doodgewoon van taal houden en kunnen gehecht raken aan woorden. We leren
onze zinnen slijpen in Heldringse rubrieken. Graag knuffelen we onze taal in
geschriften van schrijvers als Kousbroek en Hermans. We liefkozen taal in de poëzie
van onze dichters, en in boze ingezonden brieven laten we weten dat er oude,
vertrouwde vrienden van ons worden afgepakt omwille van voor ons gevoel onzinnig
toegepaste spellingregels.
Het onbevoegd uitoefenen van de taalkunde zou een beschaafde natie onwaardig
zijn, vindt professor Van den Toorn, die drie pagina's lang mag fulmineren, maar
vanuit zijn ivoren hoogte nalaat ook maar één positief voorbeeld te geven van de
zegeningen van de nieuwe spelling. Laat ik tot nog toe steeds hebben gedacht dat
in ons land na 1968 de regenten geleidelijk aan waren uitgestorven. Helaas, vanuit
Groesbeek krijgen we te horen: ‘Geen taalkunde gestudeerd? Mond houden!’ Onze
taal is niet van ons, maar van de curiekardinalen der taalkunde.

Naschrift M.C. van den Toorn
Mijn artikel over misvattingen over taal heeft blijkbaar een nieuwe misvatting tot
gevolg gehad: dat men als leek geen oordeel over taal zou mogen hebben of niet
voor zijn smaak zou mogen uitkomen. Natuurlijk mag dat wel, maar die oordelen
zijn er dan dikwijls ook naar: de heer Boerman weet toch ook dat oordelen over
mensen of wetten vaak onjuist blijken. Hetzelfde geldt voor mijn opponent Ter Heide:
ook hij wil leken niet ‘verbieden’ mee te praten over zijn vak (evenmin als ik dus),
maar hij zal het toch op prijs stellen als die leek met enige kennis van zaken spreekt.
Ook op de kritiek van Tjitte de Vries past hetzelfde antwoord: nergens beweer ik
dat iemand die geen taalkunde gestudeerd
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heeft zijn mond moet houden. Over de zegeningen van de nieuwe spelling (bedoeld
is de laatste spellingaanpassing) zal men mij niet horen spreken. Wel ben ik van
mening dat er enkele vereenvoudigingen hebben plaatsgevonden. Tot slot: het spijt
me als ik de indruk gewekt heb vanuit gevoelsarmoede over taal te hebben
geschreven. Om mijn opponent te citeren: ‘Zo leert een mens dagelijks weer wat
nieuws.’

■ Taalstrijd in België
Carolien Zandbergen - Brussel/ Helsinki
Het interview met Guido Geerts in het septembernummer van Onze Taal begint met
enkele uitspraken over de Belgische taalstrijd en de daarmee samenhangende
rivaliteit tussen Walen en Vlamingen. Ik vind het jammer dat een gezaghebbend
taalkundige zulke categorische uitspraken doet, die mijns inziens niet alleen
clichématig zijn, maar soms ook foutief. Natuurlijk loopt er in België nog veel mis
door taaltwisten, maar in het dagelijks leven weten de mensen wel degelijk om te
gaan met de meertaligheid van het land. Ik woon en werk in Brussel en zie overal
om mij heen dat er schot in de zaak zit: jonge Vlamingen vestigen zich en masse
in het centrum, nieuwe culturele en bewonersverenigingen zijn vanzelfsprekend
tweetalig, in de bus hoor ik jonge Walen en allochtonen onder elkaar Nederlands
praten, en zo zijn er meer voorbeelden. Ook Vlaanderen is veel geëmancipeerder
dan Geerts doet voorkomen.
Zou de ‘rivaliteit’ waar Geerts het over heeft niet vooral bestaan in de ogen van
mensen die dertig jaar geleden hun mening vormden en die mening sindsdien niet
herzien hebben?

■ Stomme e
A.J. de Voldere - Zaandam
In zijn artikel ‘Loeien en stoeien met de stomme e’ (Onze Taal, juninummer) stelt
Marc van Oostendorp dat een stomme e (‘sjwa’) aan het eind van een woord hooguit
één medeklinker voor zich duldt. Een uitdagende stelling, waarop J.W.
Kapteyn-Caron in het septembernummer reageert met enige voorbeelden die een
uitzondering op die regel vormen: kapster, geksteen lastigste. Van Oostendorp
verklaart in een naschrift dat deze uitzonderingen te maken hebben met de
aanwezigheid van een s in de medeklinkergroep voor de sjwa.
Er zijn echter nog meer uitzonderingen, namelijk de verkleinwoorden die gevormd
worden met de achtervoegsels -tje en -pje. Het is opmerkelijk dat in menig
verkleinwoord op -tje de spreektaal het aantal uitgesproken klinkers reduceert. De
sisklank die overblijft in bijvoorbeeld kastje is nauwelijks als een tweetal medeklinkers
op te vatten, en dit geldt ook voor de fricatief (‘ruisklank’) in potje. Zonder meer een
punt voor Van Oostendorp. Maar met -pje, zoals in zalmpje, komen we er niet
onderuit. Ik meen dat het Nederlands de j erkent als medeklinker; of is het toch een
halfvocaal? En de p wordt, dunkt mij, steeds uitgesproken. Hetzelfde geldt trouwens
vaak ook voor de t in -tje, zoals in kamertje.
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Kortom, ook bij de verkleinwoorden is er een categorie waarvoor Van Oostendorps
stelling niet opgaat - zonder dat dit verklaard kan worden door de aanwezigheid van
de s.

■ Midderdag
Inge Suasso - Best
Mariolein Sabarte Belacortu vraagt zich in Onze Taal van oktober af waarom er
naast middernacht geen midderdag bestaat. Misschien kan ik haar helpen.
Middernacht is ontstaan uit de naamvalsvorm te midder nacht van het
Middelnederlandse middenacht. Het woord nacht kon in vroeger tijden zowel
mannelijk als vrouwelijk zijn. In middernacht is het behandeld als vrouwelijk, vandaar
de r van midder. Dag daarentegen is uitsluitend mannelijk en zal derhalve in het
enkelvoud gecombineerd worden met een naamvalsvorm op een n: iets voor den
dag halen, goedendag, des anderen daags. Midderdag is dus grammaticaal onjuist
en zal mijns inziens ook niet kunstmatig worden geïntroduceerd. Middendag zou
eventueel wel mogelijk zijn, maar dat geef ik ook niet veel kans.
Overigens heeft het Nederlands wél een woord voor de tijd rond het middaguur,
al wordt dat alleen gewestelijk gebruikt: middag (mid-dag). Toen ik vanuit Den Haag
naar Brabant verhuisde, had ik er aanvankelijk moeite mee als een leverancier zei
dat hij ‘na de middag’ zou komen. Daarmee wordt niet bedoeld ‘aan het eind van
de middag’, maar ‘na twaalf uur’, dus na de lunch.
En dan is er nog het - helaas verouderde - noen: misschien kan mevrouw Sabarte
proberen dát nieuw leven in te blazen?

■ Zelfverwensingen
C.W. Benthem - Voorschoten
In het artikel ‘Rijmende verwensingen’ in het oktobernummer behandelen Ewoud
Sanders en Rob Tempelaars ook de zelfverwensing. Als voorbeelden geven ze ‘ik
mag doodvallen als...’ en ‘ik mag lije dat...’ Dit laatste voorbeeld is mijns inziens
misplaatst. Lije (‘lijden’) heeft hier niet de betekenis ‘leed ondervinden’, maar ‘graag
willen, houden van’. Er is dus geen sprake van een zelfverwensing: als er een
verwensend element is, komt dit pas na het woord dat (‘dat jij de tering krijgt’). Maar
er hoeft zelfs in het geheel geen sprake te zijn van een verwensing: ‘ik mag lije dat
jij de honderdduizend wint’. Mijn interpretatie van lijden wordt overigens bevestigd
door Van Dale.

Naschrift Ewoud Sanders en Rob Tempelaars
In ons boek Krijg de vinkentering! onderscheiden we twee typen zelfverwensingen:
de échte zelfverwensingen, die meestal teruggaan op oude eedformules, en
verwensingen als ‘ik mag lije dat...’ Net als C.W. Benthem stellen wij vast dat het
werkwoord lijden een hoopvolle verwachting of een krachtige wens uitdrukt en dat
het discutabel is of we wel van een zelfverwensing kunnen spreken: in feite gaat
het meestal om ziekteverwensingen verpakt in de vorm van zelfverwensingen. Als
we echter niet op de betekenis maar uitsluitend op de vorm letten, kan ‘ik mag lije
dat...’ wel tot de zelfverwensingen gerekend worden. Een bijkomend argument is
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dat de argeloze taalgebruiker het traditionele begin ‘ik mag lije dat...’ wel degelijk
opvat als een zelfverwensend element.

■ Luxaflex
N.J. Hamerslag - Spijkenisse
Naar aanleiding van het artikel ‘Van wie is onze taal?’ van Marc van Oostendorp
(Onze Taal september) stuur ik u een brief van cabaretier Wim Sonneveld. Hij
schreef deze brief in 1973 aan Hunter Douglas om zijn beklag te doen over het feit
dat hij het woord luxaflex niet in een

Onze Taal. Jaargang 67

316
liedje mocht gebruiken. Zoals u ziet is Onze Taal zeker niet de eerste die door Hunter
Douglas berispt wordt.

Vence, 28 Februari 1973.
Geachte Heer Eilbracht,
Ik zal wel vreselijk dom zijn op zakelijk gebied, maar wat betreft Uw brief van 7
Februari ontgaat me Uw bedoeling volkomen.
Vooropgesteld dat ik Luxaflex een geweldig artikel vind, dat ik er vele heb laten
aanbrengen, moet me van het hart dat ik vind dat als een artikel een dergelijke naam
gekregen heeft zodat het alleen maar Luxaflex kan zijn en niets anders, er zoveel
bereikt is dat het ‘instituut’ niet meer te verwoesten is.
Een goed voorbeeld: het is ons verboden voor de tv. en op platen reclame te
maken omdat dat ofwel gehonoreerd moet worden ofwel gemakkelijk te vermijden
is. Ik heb in mijn carrière af en toe reclame gemaakt en het zal U misschien
verwonderen dat ik daar bedragen van 50.000 tot 200.000 gulden voor heb
ontvangen. Als we voor een film b.v. financiering zoeken zijn dat soort bedragen
voor een z.g. ‘verborgen’ reclame geen uitzondering.
Maar er zijn producten die zo zijn ingeburgerd en zo in de taal zijn opgenomen
dat zij staan voor begrippen. Slechts dan staat men toe dat ze gebruikt worden in
teksten. Het lied ‘Drinking Rum and Coca Cola’ kon gewoonweg niet verboden
worden omdat Coca Cola een begrip is waarbij de namen van alle andere
coladranken als reclame opvallen.
Dat een meisje in één van mijn liedjes de Luxaflexen neerdoet wil alleen maar
zeggen dat het moderne mensen zijn en in dat woord luxaflexen ligt de hele moderne
wereld van deze mensen.
Het is me weleens gebeurd dat ik het woord deuxchevautje in een liedje gebruikte
op de tv. Het gevolg was dat ik zo'n autootje aangeboden kreeg, zo blij was men
met de reclame...!
Ik wil van U echt geen luxaflexen voor mijn ramen hier in Zuid-Frankrijk want die
heb ik al, maar ik zou denken dat er eerder een dankbare brief dan een brief met
aanmerkingen het gevolg zou zijn.
In ieder geval, het programma gaat al niet meer sinds januari. Willem Nijholt heeft
het wel op de grammophoonplaat gezongen maar dat wordt nooit uitgezonden geloof
ik.
Om mijn aanhef even te herhalen: ik begrijp niet dat een firma juist erg blij is met
het noemen van een naam van hun product, het is toch zomaar een kado en een
publiciteit en wie is er niet blij met gratis publiciteit?
Of het moest zijn dat de firmanten vinden dat er zich achter hun Luxaflex geen
huwelijksdramaatje mag afspelen. Er zullen wel ergere en ook spannendere dingen
gedaan worden achter een Luxaflex.
Heb ik het verkeerd begrepen?
Als U zin hebt antwoordt U dan maar eens.
Intussen met groeten en hoogachting, Wim Sonneveld

Nieuwe vormgeving Onze Taal
Redactie Onze Taal
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Onze Taal zal er met ingang van het volgende nummer anders uit gaan zien. Na
acht jaargangen in de huidige vormgeving was het blad toe aan iets nieuws. Het
nieuwe uiterlijk is ontworpen door het vormgevingsbureau Manifesta, dat ook
verantwoordelijk is voor het huidige gezicht van het blad.
Waarom is deze vernieuwing nodig? Niet omdat er grote ontevredenheid heerst
over hoe het blad er nu uitziet. Nog niet zo lang geleden waren de lezers daarover
blijkens een enquête tamelijk goed te spreken. Maar er waren toch ook signalen
dat de typografie en de opmaak misschien wel iets duidelijker konden. Daar komt
nog bij dat het met vormgeving ongeveer is zoals meteen jas: hoe vertrouwd die
ook is, hij gaat op den duur wat sleetse plekken vertonen, raakt wat uit de tijd en
vaak groei je er ook een beetje ult.
Dat laatste speelde voor ons een belangrijke rol. Onze Taal is de laatste jaren
enigszins uitgedijd, onder meer doordat het aantal vaste rubrieken is toegenomen.
Die rubrieken zullen duidelijker worden onderscheiden van de overige artikelen.
Daarnaast heeft het omslag een metamorfose ondergaan (het zal er elke maand
ook opvallend anders gaan uitzien), komt er een veel duidelijker inhoudsopgave,
en is er een nieuwe, iets beter leesbare letter gekozen.
Veel zult u zich hier waarschijnlijk nog niet bij kunnen voorstellen. Pas volgende
maand kunt u het allemaal zelf beoordelen. En misschien is daar wel nóg iets meer
tijd voor nodig - tenslotte moet je aan een nieuwe jas ook eerst even wennen.
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?Vraag en antwoord!
Taaladviesdienst
● Sanctioneren
? In een bedrijfsreglement kom ik de volgende zin tegen: ‘Om de
navolging van deze regels te bevorderen, staat het de organisatie vrij
overtredingen te sanctioneren.’ Is sanctioneren hier goed gebruikt?
! Nee, zo kan sanctioneren in Nederland niet gebruikt worden; in Vlaanderen is
sanctioneren in deze betekenis gebruikelijker maar wel omstreden.
In de voorbeeldzin wordt met sanctioneren ‘bestraffen’ bedoeld. Deze betekenis
komt in de woordenboeken niet voor. Van Dale vermeldt bij sanctioneren: ‘1. sanctie
verlenen aan -, syn. goedkeuren, bekrachtigen; 2. waarborgen: de op overtreding
gestelde boete sanctioneert de nakoming van het voorschrift.’ Andere hedendaagse
woordenboeken geven vergelijkbare omschrijvingen. Alleen het (Vlaamse)
woordenboek van Verschueren vermeldt naast ‘bekrachtigen, goedkeuren, wettigen’
ook ‘straffen’, waarbij opgemerkt wordt dat sanctioneren alleen in Zuid-Nederland
(Vlaanderen) in deze betekenis gebruikt wordt. Ook twee naslagwerken waarin
Vlaams taalgebruik aan de orde gesteld wordt, het Woordenboek voor correct
taalgebruik en Dag in dag uit, van woord tot woord, behandelen het werkwoord
sanctioneren; uit deze naslagwerken blijkt dat ‘(be)straffen’ een minder juiste,
Vlaamse betekenisvariant van sanctioneren is. Deze betekenis is waarschijnlijk
letterlijk uit het Frans overgenomen; het Franse sanctionner betekent onder andere
‘(be)straffen’.
Dat sanctioneren ook wel in de betekenis ‘bestraffen’ gebruikt wordt, is goed
voorstelbaar als we naar de tweede betekenis van Van Dale kijken. Hieruit blijkt dat
een bepaalde straf (bijvoorbeeld een boete) de naleving van een gebod (bijvoorbeeld
een wet of voorschrift) kan sanctioneren ofwel waarborgen. En de betekenissprong
van ‘door met straf te dreigen waarborgen dat iets gebeurt’ naar ‘bestraffen’ is heel
goed voorstelbaar.

● Allesbehalve/alles behalve
? Voor mijn gevoel bestaat alles behalve uit twee losse woorden, zoals
in de zin ‘De bankmedewerker heeft de overvaller alles behalve het
kleingeld gegeven.’ Nu tref ik in het Groene Boekje allesbehalve aan.
Betekent dat nu dat er in de voorbeeldzin een fout staat?
! Nee, in uw voorbeeldzin is inderdaad alles behalve juist; twee losse woorden dus.
Of alles()behalve aaneen- of los geschreven wordt, hangt af van wat je ermee
wilt uitdrukken. Alleen als het betekent ‘lang niet, allerminst, geenszins’, schrijven
we het aaneen: ‘Hij zei dat de behandeling allesbehalve prettig was.’ In andere
gevallen zijn het twee losse woorden; alles behalve betekent dan iets als ‘alle
dingen/het geheel met uitzondering van’.
Het verschil tussen allesbehalve en alles behalve blijkt ook uit het feit dat de delen
van allesbehalve niet van elkaar gescheiden kunnen worden door andere woorden
(‘Hij zei dat de behandeling alles was behalve prettig’ is krom Nederlands), terwijl
die mogelijkheid bij alles behalve wel bestaat: ‘De bankmedewerker heeft de
overvaller alles gegeven behalve het kleingeld.’ Die scheiding tussen alles en behalve
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horen we ook duidelijk in het bekende reclamezinnetje ‘Jongens, jullie mogen echt
alles van me weten, behalve mijn pincode.’

● Zuidoost-Noord-Brabant/Zuid-Oost-Noord-Brabant
? De naam van het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Brabant
bestaat uit de volgende delen: zuid - oost - noord - Brabant. Maar hoe
moet ik deze aardrijkskundige naam schrijven?
! Juist is Zuidoost-Noord-Brabant. De naam van de provincie is Noord-Brabant, met
twee hoofdletters en een streepje. Deze schrijfwijze blijft hetzelfde, ook als er iets
voor of achter de naam wordt geplaatst. Samengestelde windrichtingen, bijvoorbeeld
zuidoost en oostnoordoosten, worden aaneengeschreven. Als zo'n windrichting deel
uitmaakt van een aardrijkskundige eigennaam, wordt deze - geschreven met een
hoofdletter - door middel van een streepje aan de rest van de naam gekoppeld:
Zuidoost-Azië, Noordwest-Amsterdam en dus ook Zuidoost-Noord-Brabant.

● Humanitaire ramp?
? Tegenwoordig kom ik in kranten vaak de kreet een humanitaire ramp
tegen. Dit kan toch niet kloppen, als je ervan uitgaat dat humanitair
‘menslievend’ betekent?
! Een humanitaire ramp is zo beschouwd inderdaad vreemd, maar toch is deze
combinatie niet fout. Het bijvoeglijk naamwoord humanitair wordt hier op een
bijzondere manier gebruikt: het drukt niet uit dat de ramp zelf humanitair is, maar
dat het ‘vanuit het oogpunt van menslievendheid’ om een ramp gaat.
Volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst (1997) is in dit soort gevallen
sprake van een indirect of metonymisch gebruik van bijvoeglijke naamwoorden.
Meestal noemt een bijvoeglijk naamwoord een bijzonderheid van het zelfstandig
naamwoord dat erop volgt: regenachtig weer is bijvoorbeeld weer dat regenachtig
is. Maar soms bestaat er een andere relatie tussen het bijvoeglijk en het zelfstandig
naamwoord. In bijvoorbeeld benauwd weer heeft benauwd niet echt betrekking op
het weer, maar op het feit dat men het van het weer benauwd krijgt. Er is hier sprake
van een stijlfiguur, en wel van de ‘hypallage’. In Literaire kunst legt Lodewick uit dat
er bij een hypallage iets verschuift in de relatie tussen woorden: ‘het bijvoeglijk
naamwoord staat weliswaar voor zijn kern maar verwijst naar iets of iemand anders,
bijvoorbeeld de waarnemer’. Andere voorbeelden van een hypallage zijn een lopend
buffet, een blijde gebeurtenis, een vegetarisch eethuis, een historisch dieptepunt
en vallende ziekte. Een hypallage met dezelfde betekenisrelatie tussen bijvoeglijk
en zelfstandig naamwoord als een humanitaire ramp is een menselijke tragedie:
‘een tragedie vanuit het oogpunt van de menselijkheid’.
Als we een combinatie als een humanitaire ramp ‘fout’ zouden noemen, dan
zouden we ook allerlei andere ingeburgerde combinaties moeten afkeuren. We
kunnen deze beter beschouwen als een van de vele uitdrukkingsmogelijkheden van
onze taal.
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Interview
‘Als je goed schrijft, is er altijd een soort van spanning, die iets te
maken heeft met het risico dat je neemt.’ Schrijver Nicolaas Matsier
over stilistische verrassingen, precisie, de monterheid van
gedachtestrepen, het spannende van een bos sleutels en het belang
van joggen.

Nicolaas Matsier: ‘Stijl is structuur in het klein’
Kees van der Zwan
Nicolaas Matsier verdiept zich graag in kleinigheden. Zijn stukken voor de
achterpagina van NRC Handelsblad (waaruit een keuze verscheen in Dicht bij huis)
gaan over onder meer de zakdoek, de komma, een kapot lusje, nieuwe schoenen,
een achter de verwarmingsradiator gevallen tentstok en het gebruik van de fietsbel.
En wie zijn roman Gesloten huis leest, komt en passant ook alles te weten over de
ouderwetse boodschappentas, een versleten afwasborstel, de kolenkachel en een
sleutelbos. Zulke kwesties lijken misschien iets futiels en duffigs te hebben, maar
dat hoeft niet zo te zijn: ‘Als je doorgrondelijk schrijft, wordt zelfs het knulligste
onderwerp een avontuur.’ Het citaat is afkomstig van Gerrit Komrij; hij schreef het
naar aanleiding van Oud-Zuid, de verhalenbundel waarmee Matsier in 1976
debuteerde. Ook merkte Komrij op: ‘Matsier zou over een sigarenbandje een
adembenemend verhaal kunnen schrijven en over drie sigarenbandjes een thriller.’
Komrij is niet de enige die onder de indruk is van Matsiers schrijverschap. Matsier
geldt als een begenadigd stilist, en zijn proza als precies, flonkerend en geestig.
Nicolaas Matsier (Krommenie, 1945) studeerde filosofie en klassieke
talen. Hij publiceerde de verhalenbundels Oud-Zuid (1976) en Onbepaald
vertraagd (1979), de novelle De eeuwige stad (1982) en een bundel
schetsen over het vaderschap: Een gebreid echtpaartje (1985). Voor
kinderen schreef hij A is een aardappel (1985) en Ida stak een zebra over
(1986). Van Lewis Carroll vertaalde hij De avonturen van Alice in
Wonderland en Achter de spiegel. Zijn roman Gesloten huis (1994) werd
genomineerd voor alle grote literaire prijzen en is bekroond met de
Mekkaprijs en de Bordewijkprijs. Van 1978 tot afgelopen zomer schreef
hij columns voor NRC Handelsblad; een keuze daaruit is te vinden in
Dicht bij huis (1996). Dit najaar verscheen de essaybundel Een sluimerend
systeem. Matsier is redacteur van het literaire tijdschrift Raster.

● Spoorzoeken
Vanwaar die voorliefde voor zulke kleine onderwerpen? Matsier: ‘Het gaat mij niet
om kleinigheden zonder meer. Ik ben niet uit op een “kunst des dagelijksen levens”
of iets dergelijks, zo maar. Het gaat bij mij, hoop ik, om een kras soort tegenstelling
tussen iets kleins en een denken daarover dat op zichzelf helemaal niet zo klein is.
Daarnaast ben ik heel vaak geïnteresseerd in wordingsgeschiedenis, in herkomsten,
in hoe iets in een tijd gefunctioneerd heeft; het gaat dan om een soort spoorzoeken.
Die twee dingen zijn kenmerkend voor mijn geschrijf. Misschien dat ik het impliciet
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doe, dat je goed moet opletten om te zien wat ik uitspook met die kleinigheden,
maar het is een kwestie van esthetiek en van economie: maak de kleinst mogelijke
bewegingen die het grootst mogelijke effect kunnen sorteren.’
‘In Gesloten huis sta ik stil bij een bos sleuteltjes die op enigerlei wijze al dan niet
bij misverstand zijn meegekomen uit de boedel van mijn overleden ouders. Die
sleuteltjes hebben werkelijk geen enkel nut. Maar ik vind ze mooi, dus ze mogen
nog een poosje op mijn bureau blijven liggen. Vervolgens zijn het precies die
sleuteltjes die via een al dan niet moedwillige hypothese - namelijk dat een van die
sleuteltjes een beetje doet denken aan de sleutel van een la of een deurtje in een
bureau dat ooit in het ouderlijk huis heeft gestaan - leiden tot een niet onbelangrijk
hoofdstukje in dat boek, namelijk de scène waarbij de vader de zoon ter
verantwoording roept omdat hij een plaatje van een (naakte) godin uit een
mythologisch boek heeft overgetrokken. Dat vind ik geen kleinigheid. Ik bedoel: het
moet op een spannende manier in verband staan met iets wat werkelijk telt.’

● Risico
Matsier spreekt gedreven en nadrukkelijk. Met lichte stembuigingen,
tempowisselingen en vooral beklemtoningen wil hij er geen enkel misverstand over
laten bestaan wat precies de structuur is van zijn soms tamelijk breed uitwaaierende
zinnen, welke woorden speciaal van belang zijn, en waar terzijdes beginnen en
eindigen. Het doet allemaal erg denken aan zijn manier van schrijven. In zijn proza
maakt hij uitbundig gebruik van benadrukkende en structurerende leestekens
(cursiveringen, puntkomma's, gedachtestrepen), en mag hij bijvoorbeeld graag een
lange
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zin halverwege hernemen - alles om maar zo duidelijk mogelijk te zijn en geen detail
ondergesneeuwd te laten raken.
Hebt u het idee dat dat nauwkeurig ingaan op kleinigheden om er iets groters
mee te bereiken, typisch iets is wat bij uw stijl past?
‘Stijl is niet iets los. Het is niet zo dat je denkt: “Waarop zal ik mijn stijl eens
loslaten?” Het gaat van de andere kant af. Stijl is datgene wat tijdens het schrijven
elke keer weer opnieuw tot stand komt, misschien ook wel bevochten wordt, bij wijze
van spreken. Als je goed schrijft, is er altijd een soort van spanning, die iets te maken
heeft met het risico dat je neemt. Telkens als je begint, moet je goed beseffen dat
je opníéuw begint, dat het papier wit is. Maar anderzijds ben je vlak achter jezelf
aan op de een of andere manier óók al een onafhankelijke lezer van de tekst die je
schrijft. En vaak wordt die onafhankelijke lezer verrast door je stilistische middelen.’

● Bestuurde ontroering
‘Het beste wat een mens schrijft, gaat soms betrekkelijk “in één ruk”. In Gesloten
huis zit een beschrijving van de afwasborstel waarmee mijn moeder aan het eind
van haar leven een piepklein afwasje deed. Die afwasborstel was ontzaglijk versleten,
en ik bood aan even twee nieuwe te kopen. Tot mijn verbazing zei ze, met een
huishoudelijke nauwkeurigheid die ik absoluut schokkend vond: “Ach jongen, twee?
Zal ik die nog wel nodig hebben? Ik weet het niet hoor.” Nou, daarover heb ik één
bladzijtje geschreven dat, als je goed kijkt, één zin is. Op het moment dat ik die zin
schreef, deed ik dat - ik durf dat nu wel eens te zeggen - vanuit een soort van
“bestuurde ontroering”. Die maakte uit, zonder dat ik het me bewust was, dat ik
kennelijk uit was op één zin. Ik deed iets wat mezelf verraste.’
U wordt vaak geprezen om uw stijl. Wat verstaat u onder een goede stijl?
‘Het is nodig te weten hoe een zin in elkaar kan zitten, hoe zinnen zich onderling
kunnen verhouden, hoe je kunt interpungeren en alineëren - dat zijn allemaal vitale
onderdelen van stijl en van de manier waarop jij wilt dat de lezer leest. Stijl is structuur
in het klein. Eigenlijk is dat weer datzelfde micro-macrokosmosdenken waar ik
kennelijk erg van hou.’
‘Teksten die alleen maar als boodschappentas fungeren, zijn niet aan mij besteed.
Als er niet iets als spanning is, dan deugt het niet. Hoe je dat verder moet definiëren
zou ik zo een-twee-drie niet weten. De kunst is natuurlijk om niet op de knieën te
gaan en ook niet van de katheder af te spreken. Op de een of andere manier zul je
tempo moeten maken, maar zul je er ook voor moeten zorgen dat er tempoverschíllen
zijn. Als er één ding dodelijk is, dan is het wel steeds maar weer hetzelfde soort zin
in een eindeloze aaneenrijging. Een tekst zal een zekere rijkdom te zien moeten
geven, in de gezichtspunten en in de kracht waarmee die worden ingenomen, maar
ook in de snelheid waarmee er wordt gewisseld in gezichtspunt, of de vruchtbaarheid
waarmee een gezichtspunt in een variatie aangewend kan worden. En belangrijk
is een soort van vrolijke blik, die de dingen overstijgt - ook de dingen die
welbeschouwd helemaal niet zo erg vrolijk zijn. Uiteindelijk is er natuurlijk één ijzeren
wet die voor al het geschrevene geldt, en die is dat de lezer zich niet mag vervelen.
En de schrijver mag zich tijdens het schrijven al helemaal niet vervelen.’

● Korte droom
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U schrijft heel gedetailleerd en precies. Maar vaak is het een indirect soort
precisie, een precisie die er net ‘omheen’ gaat. Uw column ‘Alleen de komma’,
bijvoorbeeld, zegt uiteindelijk niets over de toch wel erg voor de hand liggende
vraag wat u nu zo fascineert in de komma.
‘Ja, dat is waar. Ik gebruik graag iets, een boek bijvoorbeeld, volstrekt als
aanleiding, als een startbaan voor een gedachte, waarna die gedachte “los” raakt.
De aanleiding in dat stuk over de komma is dat ik in een boekhandel een boek
oppak, De geschiedenis van de komma. Dat boek steekt vervolgens een korte droom
bij mij aan; ik blader er wat in en krijg een mooie wolk van mogelijkheden cadeau.
Er gaat een universum voor mij open, er ontstaat een soort gretigheid. En daar gaat
die column over, over de tijd tussen de behoefte om het boek te gaan aankopen en
het moment dat het een keer wérkelijk open zal gaan - een moment dat misschien
ook wel nooit aanbreekt. Maar inderdaad: eigenlijk zou je van mij een tweede stuk
mogen verwachten over waarom de komma onontbeerlijk is, of noodzakelijk, of ook
buitengewoon sierlijk bij gelegenheid, enzovoort. Ja, ik zou wel een kleine lof van
de komma hebben willen zingen.’
Wat zou daar nog meer in hebben gestaan?
‘Waarschijnlijk dat komma's ongelofelijk handig zijn als tempotekens. Zo gebruik
ik ze tenminste vooral; als er vertraging vereist is, zet ik een komma en als ik tempo
wil maken, dan zal ik 'm in het algemeen achterwege laten. Komma's zijn een beetje
partituurtekens, te vergelijken met de manier waarop in muziek te kennen wordt
gegeven hoe lang iets duurt, waar stiltes zijn of soms ook welke stijl gewenst wordt.
Maar natuurlijk kun je in teksten ook andere leestekens gebruiken om dit soort
effecten te bereiken.’

Nicolaas Matsier: ‘Maak de kleinst mogelijke bewegingen die het grootst mogelijke effect
kunnen sorteren.’
Foto: Bob Bronshoff/Hollandse Hoogte
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Alleen de komma
Maar zelden wordt het lied van de komma gezongen. Weinigen hebben
de komma in het hart gesloten. Een congres gewijd aan de komma, dat
zal niet snel georganiseerd worden. De komma bij Krol en andere essays,
heette jaren geleden een boek. Het had best - wie weet tot in de eeuwen
der eeuwen - het enige boek kunnen blijven met een titel waarin een
plaats vergund was aan de voetveeg onder de leestekens.
Ik meen iemand te zijn aan wie het bekend is dat dingen en ideeën,
uitvindingen en landschappen, talen en schriften, ja wat al niet, een
geschiedenis hebben. Toch kreeg ik een klap op mijn kop toen ik een
minimonografie zag liggen, die gewijd was aan de komma. Met de
schitterende titel De geschiedenis van de komma.
Ik wilde haar niet meteen ter hand nemen. Sommige boeken moeten hun
geheim geleidelijk openbaren. Geschiedenis, overwoog ik, is er bijna altijd
een van twee soorten. Er is een scherpe geschiedenis, met jaartallen; en
een diffuse, van ideeën, gewoonten en traagheid. Elk woord bij voorbeeld
moet door iemand bedacht zijn. Maar slechts hoogst zelden valt het te
achterhalen, door wie. Hetzelfde met recepten. Het uitvinden van de
eetbaarheid respectievelijk dodelijke giftigheid van planten en dieren,
evenals van elke bereidingswijze van voedsel - het moet allemaal minstens
één keer gebeurd zijn.
Maar nu: de komma. Opeens vond ik het knap stom van mezelf dat ik
nog nooit had nagedacht over de komma. Historisch beschouwd dan; als
dagelijks gebruiker sinds jaar en dag. Direct begon ik mijn arme hoofd af
te zoeken op aanrakingspunten. Het woord ‘komma’ - ook dat bedacht ik
nu pas voor het eerst, en dat terwijl ik van jongs af aan etymologische
belangstelling heb -, het woord ‘komma’ was Grieks. Dat stond in een
oogwenk vast: kopto, slaan. Maar veel hielp het niet. Iets met beitelen?
En hoe stond het eigenlijk met de komma in Griekse en Latijnse teksten?
Tsja, die stonden er wel. Maar dat zei niks. Want de interpunctie in die
teksten was afkomstig van de klassieke filologen die die teksten bezorgd
hadden. En de handschriften waarop die klassieke filologen zich
baseerden, dat waren nooit originelen, maar altijd afschrijfsels uit later
tijd. Zoveel wist ik nog wel.
Dus van wanneer - globaal - stamde die komma nou, als uitvinding? De
Oudheid? Nee, daar geloofde ik niks van. Maar wanneer dan? De
Middeleeuwen? Ja, ik gokte op de Middeleeuwen. De komma leek me
wel wat voor het klooster.
Thuisgekomen sloeg ik de Winkler Prins op. Komma, zie interpunctie. Ik
las het niet ondertekende artikel. Ik moet zeggen: het encyclopedische
lemma, dat is het soort schrijven waarnaar mijn grootste bewondering
uitgaat. Het drie alinea's tellende artikel was een beauty waar ik met volle
teugen van genoot. Eerst was er - natuurlijk! - helemaal geen interpunctie.
Toen kwam er, geleidelijk aan, zo het een en ander aan voorstellen en
probeersels en doodgeboren kinderen.
De puntkomma, las ik, was een uitvinding van de Venetiaanse humanist
en drukker Aldus Manutius. Ai, de Renaissance dus. Sukkel die ik was,
met mijn kloosters. Diepe indruk maakte ook dat de gedachtenstreep en
de drie puntjes het werk waren van de Romantiek. (Waardoor de poëzie
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van Emily Dickinson, wier enig leesteken de gedachtenstreep is, plotsklaps
op haar plaats viel.) Maar ik loop op mijn verhaal vooruit.
Eigenlijk sta ik nog in de winkel, met De geschiedenis van de komma in
handen, zij het al half gewonnen. Het boekje is namelijk briljant uitgegeven:
gebonden en onbegrijpelijk goedkoop. Ik blader zonder al echt te willen
lezen, voor een indruk van wat ik te verwachten heb. Ik lees de flaptekst.
Ik ben een beetje bang voor leuk. Maar de letter waarin het boekje gedrukt
is, achtpunts, acht ik veelbelovend. Dat is de notenletter, zeg maar. Erg
goed om, als het over de komma gaat, een corps te kiezen dat de indruk
wekt dat het boekje een uitgedijde voetnoot van negentig pagina's is.
Zou ik, vraag ik me daarop af, dit boek ook kopen als het zevenhonderd
pagina's telde? Weet wel zeker van niet. Of als alle interpunctie er in dit
ene kleine boekje doorgejast werd: punt, dubbele punt, puntkomma,
uitroepteken, vraagteken en al? Nee, dan zou ik het ook niet moeten. Het
is juist die welgeproportioneerdheid die me zo aanstaat. En zou ik
eventuele vervolgdelen blieven, in deze zelfde uitvoering? Nee! Het moet
een aardigheid blijven: alleen de komma en niets anders dan de komma.
Wist ik al dat ik zoveel van de komma hield voordat ik dit boekje in handen
had?
Achterin zie ik, nieuw aankoopargumentje, dat er een literatuurlijst van
anderhalve pagina is, en een bladzij of twaalf met doorgenummerde noten.
Nu heeft het boekje mij stevig beet. Dit ga ik in één adem verslinden
zometeen, misschien op een terras. Of zal ik ermee wachten tot in bad?
Het boekje brengt hoe dan ook precies de glimlach in de dag die er zo
vroeg op de ochtend nog een beetje aan ontbrak.
‘Is het een cadeautje, meneer?’
‘Nee.’
Maar waarom geef ik het niet gewoon toe? Want wat is dit anders dan
een klein geschenk, mij hier door deze dag bij de kassa zomaar
overhandigd?
NICOLAAS MATSIER
NRC Handelsblad, 15-6-1994. Ook opgenomen in Dicht bij huis.
U cursiveert graag.
‘Ja, maar ik ben er toch ook wel wat zuiniger mee geworden. Vroeger wilde ik de
lezer met cursiveringen dwingen een woordje tot in de uiterste precisie te lezen
zoals ik dat vereist achtte. En dat heeft ongetwijfeld iets nuffigs hoor, dat opleggen
hoe iets gelezen moet worden. Later dacht ik vaak: laat de lezer het gewoon zelf
doen. In nieuwe drukken heb ik veel cursiveringen weer ongedaan gemaakt, en ook
trouwens in krantenstukken die in een boek terechtkwamen. Maar daarbij speelde
nog iets anders: je moet in de krant een wat kortaffere lezer veronderstellen, een
lezer bij wie iets meer stemverheffing nodig is.’

● Monter
‘Ook met gedachtestrepen moet je uitkijken, want die zijn langzamerhand wel een
soort ziekte geworden, die zich waarschijnlijk vanuit de columnistiek heeft verbreid.
Ik denk dat je de gedachtestreep in mijn jeugd ongeveer niet aantrof. De opkomst
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ervan zou weleens verband kunnen houden met het afnemende vermogen om
volzinnen tot je te nemen; er ontstaat dan behoefte aan hulpmiddelen. Maar ik ben
erg dol op die liggende streepjes; ik heb ze vaak ingezet, twee stuks dan, om een
deel van de zin te markeren waarvan ik wilde dat de lezer die even als op een
zijspoor zou lezen, waarna de zin hervat kon worden zonder dat er iets onthouden
hoefde te worden. Je zou dat ook met komma's kunnen doen, maar dan is het minder
goed zichtbaar. Heel vaak kun je het tweede streepje al in dezelfde oogbeweging
zien aankomen en dan begrijp je meteen al de status van het tussengelegen stelletje
woorden. En dat vind ik wel handig. Als je een misverstand kunt uitsluiten, dan moet
je dat gewoon doen.’
‘Met gedachtestrepen kun je ook heel goed een soort montere flauwheid bereiken,
bijvoorbeeld door ze om een niet zo héél belangrijk woord te zetten, waardoor je
dat woord iets quasi-gewichtigs meegeeft. Maar je kunt er ook in alle ernst een heel
móói woord mee in het zonnetje zetten. Leestekens zijn kleinigheden die er toch
enorm toe doen.’

● Routes en rites
Hoeveel doen de omstandigheden tijdens het schrijven ertoe?
‘Ik heb weleens een poosje dagelijks gejogd. Dat vond ik een fascinerende
ervaring: al joggend word je behalve je omgeving ook allerlei dingen gewaar die
niet rechtstreeks met dat joggen te maken hebben. Een paar keer heb ik echt direct
na afloop aantekeningen gemaakt van wat een mens zoal denkt tijdens dat joggen.
Dat waren een soort prozagedichtjes, volstrekt ongealineëerd. Een paar daarvan
zijn er beland in Dicht bij huis. Het zijn stukjes die bij wijze van spreken één op één,
en in één beweging, zijn opgeschreven. Ik kwam thuis met een paar noties en dat
was voldoende om gewoon in direct vloeiende zinnen aan de slag te kunnen.’
‘Tijdens het joggen moet je je aandacht wel bij dat rennen houden, maar het gaat
op een bepaalde manier toch vanzelf. Er ontstaat dan een leegte die zich heel
makkelijk laat vullen. Routes en rites blijken het soort vrijheid te verschaffen waarin
er zich opeens iets aandient.’
Wat is het mooiste woord dat u kent?
‘Hapax. Het komt uit het Grieks en het staat gewoon in Van Dale: “een slechts
eenmaal in een tekst of een taal aangetroffen woord”. Ik vind het een wonder dat
er een aparte aanduiding bestaat voor een zo kleine categorie: woorden op de rand
van het bestaan.’

Tentoonstelling Nederlands buitengaats
Het Nederlands is een springlevende taal, met een rijke geschiedenis. Bekend is
dat we een deel van onze woordenschat geleend hebben uit andere talen, zoals
het Latijn, het Frans, het Duits en de laatste tijd vooral het Engels (Amerikaans).
Zeker zo interessant zijn de woorden die het Nederlands heeft uitgeleend aan
tientallen talen, dichtbij en ver weg. In het novembernummer werd al uiteengezet
wat het Duitse Matjeshering, het Engelse cabilliau, het Russische makrel en het
Japanse sekisutanto met elkaar te maken hebben: het zijn allemaal woorden die
ontleend zijn aan het maritieme Nederlands.
Het Genootschap Onze Taal heeft een kleine tentoonstelling ingericht in het
Enkhuizer Almanak Museum. Met kaarten, foto's, voorwerpen en bijzondere
woordgeschiedenissen wordt een beeld gegeven van de woorden uit zeevaart en
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visserij, kaapvaart en koopvaardij die we aan andere talen hebben uitgeleend.
Andere aspecten die op de tentoonstelling belicht worden, zijn:
- Aan welke landen van de wereld zijn veel woorden uitgeleend?
- Welke dranken en dranknamen hebben Nederlanders over zee vervoerd naar
verre landen?
- Wat hebben de zeeschuimende vrijbuiters en kapers nog meer gezaaid dan
dood en verderf? Op welke Nederlandse woorden gaan bijvoorbeeld de
volgende scheepstermen terug: masuto, sutomubotchi, dokku (Japans), klot,
kámbuz, kvartirmejster (Russisch), aloof, nock, pram, fraught en to keelhaul
(Engels)?

Enkhuizer Almanak Museum, Havenweg 3A, Enkhuizen. De tentoonstelling is te
zien vanaf 20 december tot 1 november 1999. Het museum is dagelijks geopend
vanaf 11.00 uur. De toegang is vrij; bezoek van gezelschappen op afspraak (0228-32
10 33).
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Marc van Oostendorp en Kees van der Zwan
Het taaljaar 1998
Was 1998 het jaar van het polder-Nederlands? Of juist van het Haags?
En het hoogtepunt, was dat de voltooiing van het grootste
woordenboek ter wereld, of misschien het succesje van de
tegenstanders van de nieuwe Duitse spelling? Een chronologisch
overzicht van de belangrijkste taalgebeurtenissen van het afgelopen
jaar.

Januari
- 10: In de Nieuwe Kerk in Den Haag leest de cabaretier Sjaak Bral het eerste ‘Haags
Dictei’ voor. De uitslag valt niet mee: de deelnemers maken gemiddeld meer dan
honderd fouten in de 207 woorden die het dictee lang is. Bral: ‘Hagenaars zijn in
staat een tram de rails uit te lullen, maar hoe schrijf je het?’
-13: De Académie française schrijft een verontruste brief aan president Chirac. In
de nieuwe Franse regering zitten vijf vrouwelijke ministers. Sommigen van hen laten
zich aanspreken met ‘Madame la ministre’. Dit brengt volgens de Académie de
Franse taal in gevaar. Het geslacht van het woord ministre is sinds jaar en dag
mannelijk; men zou daarom moeten spreken over ‘Madame le ministre’. De brief
oogst vooral spot en hoon bij alle betrokken politici en ambtenaren.
- 27: Er ontstaat wereldwijd discussie over de vraag wat er moet worden verstaan
onder to have sexual relations. De aanleiding is een verklaring van president Clinton:
‘I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.’

Februari
-12: Etymologe Nicoline van der Sijs onthult in het vakblad Trefwoord dat ze een
lacune heeft ontdekt in de elektronische versie van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal (WNT). Bij de bewerking van het papieren WNT voor de cd-rom
blijkt men maar liefst 152 pagina's te hebben overgeslagen. Alle ingangen tussen
reren en restaurant zijn op onverklaarbare wijze verdwenen. Dit weerhoudt de
uitgever van het WNT er niet van om in aanbiedingen te blijven spreken van ‘het
hele WNT op cd-rom’.
-18: Het Vlaamse radioprogramma voor kinderen ‘Voeten vegen’ besluit in de
praktijk uit te zoeken wat ervoor nodig is om een woord in Van Dale te laten komen.
Een kind bedenkt het woord lulleriken, en de radiomakers proberen dat woord
‘algemeen ingang’ te laten vinden door er de publiciteit mee te zoeken. Ze doen dit
onder andere via een speciale lulleriken-weblocatie.
- 26: Er wordt een Raad voor de Neerlandistiek opgericht met de publicatie van het
rapport Wat unbidan we nu? Tegelijk wordt het eerste nummer gepresenteerd van
het tijdschrift ‘Noordzee, taal & letteren’. De bedoeling van al deze activiteiten is om
de neerlandistiek onder de aandacht van het brede publiek te brengen. De meeste
aandacht van dat publiek gaat uit naar het artikel van de taalkundige Jan Stroop in
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Noordzee: ‘Wordt het Poldernederlands model?’ Het lijkt wel of elke krant en elk
radio- en tv-programma aandacht schenkt aan de manier waarop ambitieuze jonge
vrouwen met een hogere opleiding hun klinkers uitspreken.

Maart
- 4: Minister Ritzen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geeft aan het eind
van zijn ambtsperiode een interview aan het tijdschrift Taalschrift van de Nederlandse
Taalunie. Zijn uitspraken over de nieuwe spelling zorgen voor opschudding. Volgens
hem moet de spelling niet door taalkundigen worden bepaald, maar door politici.
Verder geldt voor hem voor de komende twintig à dertig jaar: ‘handen af van de
spelling’. Taalkundigen en schrijvers reageren woedend. Remco Campert: ‘Was er
zelf met je vurige handen afgebleven, man.’

- 24: De Telegraaf onthult dat het woord Belg niet voorkomt in het WNT. De krant
vraagt WNT-hoofdredacteur A. Moerdijk om een verklaring voor dit gemis, dat des
te opmerkelijker is omdat het woordenboek voor een deel door de Belgische overheid
gefinancierd is. ‘De Belg komt niet voor omdat het gaat om een inwoner van een
land’, legt Moerdijk uit. De krant vraagt helaas niet waarom het woord Nederlander
dan wél is opgenomen.

April
-1: De Vlaamse taalwetenschapper Koen Jaspaert treedt aan als de nieuwe
algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. Hij vindt dat de aandacht moet
worden verlegd van de spelling naar belangrijker onderwerpen. ‘Dat hele gedoe
rond de spelling was buiten alle proportie: het leidde tot het gevoel dat taal spelling
is en dat de Taalunie een Spellingunie was’, zegt hij tegen de Vlaamse krant De
Morgen.

Mei
-11: Bij de eindexamens Nederlands zou deze maand de nieuwe spelling voor het
eerst worden toegepast. Op het laatste moment voert het Ministerie van Onderwijs
een overgangsregeling in: tot het jaar 2001 kosten vijf spelfouten de leerling slechts
één punt.
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- 25: Columnist J.L. Heldring publiceert zijn laatste taalstukje voor NRC Handelsblad.
Na dertien jaar bloemlezingen met ‘taal- en dus denkfouten’ van journalisten - waarbij
ook zijn eigen column soms als bron diende - houdt hij het voor gezien: ‘Iemand
anders moet zoiets nu maar doen, liefst niet een taalkundige, maar een taalliefhebber,
zoals ik er een ben.’

Juni
- 2: In Californië wordt een taalstrijd beslecht: met een overweldigende meerderheid
beslist de bevolking in een referendum dat het onderwijs voortaan alleen nog in het
Engels gegeven moet worden - ook aan de grote Spaanstalige meerderheid.
Opvallend daarbij is dat ook de Spaanstaligen zelf in meerderheid voor het Engels
stemmen.
-16: Het eerder dit jaar gepresenteerde tijdschrift ‘Noordzee, taal & letteren’ gaat al
na het eerste nummer ter ziele. Volgens de hoofdredacteur René van Stipriaan heeft
het vooral te maken met spanningen in de redactie. De uitgever ziet dat anders:
volgens de Sdu heeft het eerste nummer veel te weinig abonnees getrokken.
-18: Het Groene Boekje hoort tot de grootste bestsellers van het
Nederlandse-taalgebied. Sinds de officiële woordenlijst in 1995 verscheen, zijn er
één miljoen exemplaren van verkocht. Dat wordt gevierd met een feestje, waar het
miljoenste exemplaar wordt uitgereikt aan Jo Ritzen.

Juli
-14: Het Constitutionele Hof van Duitsland bepaalt dat de invoering van de nieuwe
spelling niet in strijd is met de grondwet, maar tegelijkertijd dat de Duitse deelstaten
op dit punt een eigen beleid mogen bepalen, mits de bevolking dat per referendum
goedkeurt.
-16: De Nederlandse taal is inzet van een ruzie in de Europese Unie. Oostenrijk,
net aangetreden als voorzitter van de Unie, stelt dat er bij een bijeenkomst van
Europese milieuministers vijf talen gebruikt mogen worden. Het Nederlands - wat
grootte betreft de zesde taal van Europa - zou hier net niet bij zijn. Uiteindelijk keert
Oostenrijk, na Nederlands en Belgisch protest, op zijn schreden terug. Zoals
gebruikelijk worden er tijdens de bijeenkomst slechts drie talen gebruikt: Frans,
Engels en Duits.
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Augustus
- 17: Er ontstaat meer duidelijkheid over wat to have sexual relations betekent, en
vooral over wat het niet betekent. Uit de verklaringen van Monica Lewinsky en
president Clinton blijkt dat orale en sigaarseks er niet onder vallen.
- 25: Het kersverse Tweede-Kamerlid Annet van der Hoek (PvdA) legt bij haar
beëdiging de gelofte af in het Fries, haar moedertaal. Hoewel de wet deze
mogelijkheid al langer toestaat - het Fries is immers een erkende rijkstaal - is Van
der Hoek de eerste die er gebruik van maakt.

September
- 5: De vraag die Jan Stroop eerder dit jaar in Noordzee stelde (‘Wordt het
Poldernederlands model?’) is voor hem inmiddels een weet geworden. In Onze Taal
publiceert hij het artikel ‘Het Poldernederlands ís al model’.
- 7: De Bond tegen het Vloeken looft een premie van f 2500,- uit voor een
wetenschappelijke studie naar het verschijnsel vloeken. De Bond hoopt hiermee
taalsociologen en theologen te stimuleren uit te zoeken wat bijvoorbeeld het beruchte
‘gvd’ nu eigenlijk is: een zelfvervloeking, een verwensing of een godslastering?
- 27: In Duitsland sleept de spellingkwestie zich voort. Kiezers in de deelstaat
Sleeswijk-Holstein wijzen de regels voor de nieuwe spelling af. Op scholen kan
daarom weer in de oude spelling lesgegeven worden.

Oktober
-12: De Spellingwijzer Onze Taal ligt in de boekhandel. Net als het Groene Boekje
gaat de gids uit van de officiële spellingregels, maar overigens snijdt hij de koek wel
iets anders door: geen lijst van de meest voorkomende woorden, maar van alleen
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woorden die een spellingprobleem hebben. Ander verschil: bij elk ingangswoord
wordt verwezen naar een of meer van de vele, uitvoerige ‘spelregels’ voorin.
- 12: Er blijken in Nederland maar liefst 78 allochtone talen te worden gesproken
naast of in plaats van het Nederlands. Dat blijkt uit het rapport ‘Allochtone talen in
het voortgezet onderwijs’, van drie Tilburgse taalwetenschappers. Een andere
opmerkelijke uitkomst: bij één op de twee Haagse leerlingen in het voortgezet
onderwijs wordt thuis (ook) een andere taal gesproken.

November
- 4: Als uitvloeisel van het zo desastreus verlopen Haagse dictee, in januari, verschijnt
Ut groen-geile boekie, een boekje met ‘de offesjeile spelling vannut Haags volleges
Sjaak Bral, Marnix Rueb en RJ. Rueb’. Op dezelfde dag verschijnt een boek van
Jan Stroop over zijn Poldernederlands. Een van de kenmerken van die nieuwe
variant: het woord geel wordt uitgesproken als [geil].

December
- 1: In de Leidse Pieterskerk wordt in het bijzijn van Belgische en Nederlandse
koninklijke vertegenwoordigers gevierd dat het Woordenboek der Nederlandsche
Taal eindelijk klaar is. In 1851 is er begonnen aan dit megaproject, dat resulteerde
in het grootste woordenboek ter wereld, ook wel ‘de moeder aller woordenboeken’
genoemd. De laatste aflevering eindigt met het woord zythum, ‘een door gisting
bereide drank’.
-14: Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Gijs de Vries presenteert tijdens een
conferentie van de Raad van
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Europa een rapport over de status van het Fries in Nederland. De publicatie van
een dergelijk rapport is een van de verplichtingen die de Nederlandse regering is
aangegaan met het tekenen van een verdrag over de bescherming van
minderheidstalen. In het rapport wordt onder andere beschreven wat de huidige
status van het Fries is in de politiek, het onderwijs, de gezondheidszorg en het
bedrijfsleven.
-31: Het door Henny Stoel gepresenteerde radioprogramma ‘Wat een taal!’ wordt
voor de laatste keer uitgezonden. Het enige programma op de radio dat exclusief
over taal gaat, zal opgaan in een nieuw programma over taal en literatuur, elke
donderdagmiddag tussen twee en vier op Radio 5. In januari van dit jaar vierde ‘Wat
een taal!’ nog zijn twintigjarig bestaan met een manifestatie in Amsterdam, waar
taalprominenten als Joop van der Horst en Drs. Poptraden.

Battus
Ontleên, Neêrlandicus!
Ik hou ervan mijn studenten voor de gek te houden. Zo zeide ik: ‘De twee letters d
en e vormen het woord de, dat zowel in een Franse als in een Nederlandse tekst
meer voorkomt dan welk ander Frans of Nederlands woord ook. In het Nederlands
verenigt het lidwoord de de functies van le en la, en zijn hoge frequentie is dus niet
verbazingwekkend. In het Frans betekent de ‘van’, maar dat Franse van is veel
vaker nodig dan het Nederlandse, omdat in het Frans een samengesteld woord als
koffiewinkel de vorm ‘magasin de café’ krijgt.
Men herkent de Franse spreker van het Nederlands en de Nederlandse spreker
van het Frans aan zijn overgebruik van het voorzetsel en het lidwoord de. De Franse
student Nederlands zegt: ‘Op de straat schreeuwt men harder dan op de school’,
terwijl de Nederlandse student Frans zal zeggen: ‘Ik lees liever De Maupassant dan
De Sade’, terwijl recht Nederlands is: ‘Op straat schreeuwt men harder dan op
school’ en correct Frans is (mits met Franse woorden): ‘Ik lees liever Maupassant
dan Sade’. De twee talen doen dit om het de vreemde spreker moeilijk te maken.
In 1899 werd in Deemsvaart Zweder Bedel geboren, die op Plein 1814, waar in Den
Haag het Ministerie van Buitenlandse Zaken was gevestigd, een twijfelachtige
bekendheid kreeg door de vreemde telegrammen die hij als Hollands consul te
Kopenhagen en later te Algiers aan zijn minister, de excellente Schedelkyk Van
Hedel-Edel, verzond. In de eerste stad had hij waargenomen hoe een groepje
Zweden in hun sauna een Deen lelijk hadden doen zweten. Zweder seinde toen
naar zijn baas: ‘Zween deen Deen zween’. Maar Schedelkyk ging hiermede niet
akkoord. Hij zeide tegen Zweder: ‘U heeft gelijk dat uit woorden als weder, speder,
schede, slede, deden, treden het woorddeel de mag worden weggelaten. Huygens
dichtte al: “'t wordt weer handig weêr”, maar dan moet u wel een circumflectisch
dakje op de tweede e zetten. De d-loze vorm van deden schrijve men als “deeën”.
En ik kan niet toestaan dat van zweten het saâmgetrokken “zween” wordt gemaakt.
Uw telegram had dus moeten luiden: “Zweên deeën Deen zweten”, welk bericht,
nu de vorm niets bijzonders meer heeft, u mij niet had hoeven sturen.’
Zweder smeekte hem: ‘O, Edele Heer, ik ging alrede van grafstad naar druipstad,
van hoofdstad naar hoekstad, van edelstad naar groenstad, van maanstad naar
rotstad. Zend mij, Ele Heder, alshetubelieft niet alree naar grafsteen, druipsteen,
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hoofdsteen, hoeksteen, edelsteen, groensteen, maansteen of rotssteen!’ Hedel-Edel
zond hem naar Algiers.
De Statenbijbel schrijft in psalm 28 nedertreên en in een tekst uit 1676 lezen wij
neêrtreden, maar vanuit symmetriezicht zijn de vormen nedertreden en neertreen
natuurlijk te prefereren. Vondel gebruikt in zijn Phaëton nederreden, maar neerreden,
nederreen en zelfs neerreen zijn ook toegestaan. Mooi is het woord wederweer, dat
‘tegenweer, verzet’ betekent en dat men zich moeilijk als weerweder, wederweder
of weerweer kan voorstellen.
Bij sommige woorden is de vorm met weggelaten de de normale: leer, teer, weer,
peer, peen, scheenbeen zijn gewoner dan leder, teder, weder, peder, peden,
schedenbeden. Bij andere woorden houden we de de er liever in: vrede, wrede,
smeekbeden, gebedel. Maar scheenbeen kan heel goed het bidden om meer dan
één schede beduiden, en ik heb zelfs iemand over reenweer horen spreken, waarmee
hij niet weder voor reeën maar regenweer bedoelde.
Enfin, in Algiers geschiedde het dat Zweder Bedel waarnam dat in een bepaald
etmaal de Bey van Tunis van zijn elftal ega's ging echtscheiden, hetgeen hij volgens
zijn godsdienst kon doen door simpelweg tegen elk der elf gaden te zeggen: ‘Ga
heen, ega!’ Dit feit werd door de volharnde consul Bedel als volgt naar minister
Schedelkyk geseind: ‘Heen gaan gaan heen’ en hadde de telegraaf dakjes bezeten,
hij zoude zelfs geseind hebben: ‘Heên gaan gaân heen’.
Zweder Bedel, wiens oudste zoon Louis het als KVP'er nog tot ministerpresident
heeft geschopt, ligt begraven in zijn geboortestad, die sindsdien om hem te eren
de naam Dedemsvaart heeft aangenomen, daar de overheên de stadsnaam
Dedemsvadert overdreven vonden.’
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Groot Dictee-test
Taaladviesdienst Genootschap Onze Taal
Maandag 14 december is het weer zover: dan wordt het Groot Dictee
der Nederlandse Taal uitgezonden (Nederland 3, 20.18-21.54). De
Taaladviesdienst ontwierp ter voorbereiding een spellingquiz, met
vragen én antwoorden met toelichting.
Het antimakassartje, het cisterciënzerklooster en de tseetseevlieg - het zijn beruchte
instinkers uit het Groot Dictee der Nederlandse Taal van de afgelopen jaren. Ook
dit jaar zullen velen weer zwoegend en twijfelend voor de televisie zitten. Om het u
volgende week iets gemakkelijker te maken, heeft de Taaladviesdienst een
voorbereiding op het Groot Dictee gemaakt. Deze quiz bestaat uit drie onderdelen:
moeilijke woorden, algemene spellingregels en de nieuwe spelling; de spelling in
het Groene Boekje van 1995 wordt als norm gehanteerd. De opzet van de quiz is
gebaseerd op het televisieprogramma DicTeeVee van Teleac/NOT, waaraan de
Taaladviesdienst meegewerkt heeft. Test uw kennis en doe uw voordeel met de
uitleg van de regels bij de antwoorden op bladzijde 328-329. Misschien doet u het
dit jaar beter dan ooit bij het Groot Dictee.

Ronde 1
Als opwarmertje volgen hieronder vijftien woorden met een spellingprobleem. Kies
voor a, b of c.
1. a baracuda
b barracuda
c barrecuda

6. a statieportret
b staatsieportret
c stasieportret

11. a hypocriesie
b hypocrysie
c hypocrisie

2. a katheder
b catheder
c kateder

7. a grinnikken
b grinneken
c grinniken

12. a diagnosticeren
b diagnostiseren
c diagnotiseren

3. a porcelein
b porselein
c porcelijn

8. a penicilline
b peniceline
c peniciline

13. a maneuvre
b manouvre
c manoeuvre

4. a abbonee
b abonnee
c abbonnee

9. a accomodatie
b akkommodatie
c accommodatie

14. a python
b pyton
c phyton

5. a eensgezinswoning
b eengezinswoning
c ééngezinswoning

10. a rododenderon
b rodondendron
c rododendron

15. a bewierroken
b bewierooken
c bewieroken

Ronde 2
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Hieronder staan vier korte zinnetjes. Welke regel is van toepassing en wat is dus
de juiste schrijfwijze: a, b of c?
1. a Zij zijn genieën in het bewaken van de financieën.
b Zij zijn genieën in het bewaken van de financiën.
c Zij zijn geniën in het bewaken van de financieën.
2. a Je moet er vanaf blijven.
b Je moet ervanaf blijven.
c Je moet ervan afblijven.
3. a De audio-afdeling maakt een groeiexplosie door.
b De audioafdeling maakt een groei-explosie door.
c De audio-afdeling maakt een groei-explosie door.
4. a Er zijn milde sprays voor baby's op de markt.
b Er zijn milde spray's voor baby's op de markt.
c Er zijn milde sprays voor babies op de markt.

Ronde 3
In deze laatste ronde komt de nieuwe spelling aan bod. Dat betekent natuurlijk
twijfelen over de beruchte tussen-n; maar er is meer veranderd sinds 1996. Hebt u
de wijzigingen goed bijgehouden?
1. a rijstepap
b rijstenpap

7. a hoge-snelheidstrein
b hogesnelheidstrein

a snottenbel
b snottebel

a snelleinterventiemacht
b snelle-interventiemacht

2. a Zuid-Amerikaans
b Zuidamerikaans

8. a zielenpiet
b zielepiet

a Hoogduits
b Hoog-Duits

a paardestaart
b paardenstaart

3. a óns idee
b òns idee

9. a gefaxt
b gefaxed

a díe man
b díé man

a gebridged
b gebridgt

4. a rodekool
b rodenkool

10. a keuzeformulier
b keuzenformulier

a klotefilm
b klotenfilm

a hordenloper
b hordeloper

5. a crepepapier
b crêpepapier

11. a naäpen
b na-apen

a depot
b depôt

a zo-even
b zoëven

6. a product
b produkt

12. a jongensprostitués
b jongensprostituees
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a dialect
b dialekt

a introducées
b introducees
(als vrouwen bedoeld zijn)
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Het taaljaar 1998
Meningen van taalgebruikers
Redactie Onze Taal
De belangrijkste gebeurtenis, het beste boek, het mooiste en het ergste
woord - de redactie vroeg een aantal niet geheel willekeurig gekozen
taalgebruikers wat hun opviel in het taaljaar 1998.

RENÉ APPEL
taalkundige en
thrillerauteur

HANS BENNIS
directeur Meertens
Instituut

Wat viel u in 1998 op
Wat vindt u de
als het gaat om taal in de belangrijkste
taalgebeurtenis van dit
ruimste zin van het
jaar?
woord?
De toenemende invloed
In negatieve zin het vertrek
van het Engels.
van mijn collega en
linguïstische duizendpoot
Pieter Muysken, van de
levendige Universiteit van
Amsterdam naar de duffe
Universiteit Leiden.
De allervermakelijkste
discussie over de
betekenis van seksuele
relatie.

De voltooiing van het
Woordenboek der
Nederlandsche Taal.

KEES BODE
De doorbraak van weer
Dat de (erg logische)
schrijfwijze koekenpan is
toetsenist van popgroep een aantal
Nederlandstalige bands die ingeburgerd.
De Kast
zingen met een (hun
eigen) accent.
BART CHABOT
dichter

Hoe langer hoe meer
Het Kenneth Starr-rapport.
schrijvers treden op in het
theater.

JO DAAN
dialectologe

De uitspraak van het
De aandacht voor het
Nederlands ‘verplat’, d.w.z. polder-Nederlands.
de mond gaat bij het
spreken minder ver open,
vooral bij de e voor de n:
die wordt een soort [i].

DEF P
rapper van de Osdorp
Posse

Steeds meer mensen
De toename van het
leggen een link tussen rap ‘freestylen’: het spontaan
en poëzie.
en uit het hoofd rappen.

MARNIX RUEB
striptekenaar

De schrijvende pers springt Het officieel vastleggen
steeds slordiger om met de van de spellingregels van
taal.
het Haags.

NICOLINE VAN DER SIJS Drie jaar na de officiële
spellingherziening
etymologe

De voltooiing van het
Woordenboek der
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verschenen er twee
Nederlandsche Taal, na
naslagwerken over
bijna 150 jaar.
spelling: de
Basiswoordenlijst (Sdu) en
de Spellingwijzer Onze
Taal.
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Wat is het besteWat is het
boek
ergste
(of artikel, of woord van
bericht of iets 1998?
dergelijks)
over taal dat u
dit jaar las of
gebruikte?
RENÉ APPEL Het boek
Een te grote
Vocabulary,
broek
taalkundige en Semantics and aanhebben en
de eigen broek
thrillerauteur Language
Education van op kunnen
Hatch en
houden.
Brown.
HANS BENNIS Small words in
the big picture.
Squibs for
directeur
Hans Bennis,
Meertens
mij
Instituut
aangeboden bij
mijn afscheid
van de Leidse
universiteit. En
de Algemene
Nederlandse
Spraakkunst.

Wat is het
mooiste
woord van
1998?

Wie was dit jaar
de beste
taalgebruiker?

Krenselen, als Hafid Bouazza.
in ‘krenselende
kinderen’ (Hafid
Bouazza).

Pannenkoek, Bureau of, zo u Johan Cruijff.
eendenei en
wilt, buro.
andere
woorden
waarvan de
uitspraak door
de nieuwe
spelling aan het
veranderen is.

KEES BODE
toetsenist van
popgroep De
Kast

Een artikel (ik Penetreren in Zinloos geweld. Dolf Jansen.
weet niet meer verslagen van
waarin) over
voetbalwedstrijden.
wijdverbreide
taalfouten: hun
in plaats van
hen en enigste
in plaats van
enige.

BART
CHABOT
dichter

Het
Sigaar;
tv-programma winstwaarschuwing;
DicTeeVee; het EPO-ampullen.
boek
Etalagebenen
van Martin Bril;
Ut groen-geile
boekie.

Sigaar;
zwevende
koeien;
blafhert;
Viagra.

Bill Clinton.

JO DAAN
dialectologe

Het artikel over Doei.
het
polder-Nederlands
in Onze Taal
van september.

Buitruiker.

François
Boulanger.
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DEF P
Beste bericht:
rapper van de leerlingen
Osdorp Posse krijgen meer
vrijheid bij het
samenstellen
van hun
literatuurlijst.

Top of toppie Cryptokilostijl, De uitvinder
als stopwoord. een nieuwe
van de
rapstijl die ik
cryptokilostijl.
heb
uitgevonden en
waarbij elke zin
op twee of drie
manieren te
interpreteren is.

MARNIX
Ut groen-geile Absoluut, als
boekie.
antwoord op
RUEB
een vraag.
striptekenaar

Grenscorrectie Haagse Harry.
(eufemisme
van het jaar).

NICOLINE
De
VAN DER SIJS geschiedenis
van de
Nederlandse
etymologe
taal, onder
redactie van
M.C. van den
Toorn e.a.

Zie de vorige
vraag.

‘Erge’ en
‘mooie’
woorden
bestaan niet.
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De bedenker
van het woord
winstwaarschuwing.
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Uitslag Groot Dictee-test
Ronde 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

barracuda (b)
katheder (a)
porselein (b)
abonnee (b)
eengezinswoning (b)
staatsieportret (b) (in de eerste oplagen van het Groene Boekje stond per abuis
ook ‘statieportret’)
grinniken (c)
penicilline (a)
accommodatie (c)
rododendron (c)
hypocrisie (c)
diagnosticeren (a)
manoeuvre (c)
python (a)
bewieroken (c)

Ronde 2
1. Juist is b: ‘Zij zijn genieën in het bewaken van de financiën.’ De regel luidt: als
de klemtoon op de laatste lettergreep valt, zoals in geNIE, dan krijgt het meervoud
een extra e: genieën. Bij fiNANciën ligt de klemtoon niet op de laatste lettergreep,
dus er komt ook geen extra e. In beide gevallen plaatsen we een trema voor de
juiste uitspraak.
2. Juist is c: ‘Je moet ervan afblijven.’ De regel luidt: een voorzetsel (zoals over,
van, uit, door, af) wordt aan er vast geschreven, tenzij het al bij een werkwoord
hoort. In deze zin hoort af bij het werkwoord afblijven. Van hoort niet bij het
werkwoord; daarom kan van zich aan er binden.
3. Juist is b: ‘De audioafdeling maakt een groei-explosie door.’ De regel luidt: als in
een samenstelling twee klinkers naast elkaar staan die samen één klank kunnen
vormen, moet er een streepje tussen geplaatst worden. De i (van groei) en de e
(van explosie) kunnen samen de klank ie vormen; vandaar het streepje. In
audioafdeling is het streepje niet nodig, want de o en de a vormen samen geen
klank.
4. Juist is a: ‘Er zijn milde sprays voor baby's op de markt.’ De regel luidt: woorden
die eindigen op een Griekse y krijgen in het meervoud een apostrof: pony's, party's,
baby's. Maar... als de y voorafgegaan wordt door een klinker, dan is een apostrof
niet nodig. Daarom is het playboys, jockeys en sprays.

Ronde 3
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1. rijstepap (a) en snottebel (b). Als het eerste deel van een samenstelling geen
meervoud heeft (zoals rijst en snot), komt er in een samenstelling geen tussen-n te
staan. Daarom is het ook bijvoorbeeld tarwemeel.
2. Zuid-Amerikaans (a) en Hoogduits (a). De aardrijkskundige naam Zuid-Amerika
wordt met twee hoofdletters en een streepje geschreven. Sinds de invoering van
de nieuwe spelling behouden ook afleidingen (zoals Zuid-Amerikaans, Oost-Duitser)
de hoofdletters en het streepje; vóór 1996 moesten we nog Zuidamerikaans en
Oostduitser schrijven. Namen van talen schrijven we (meestal) aaneen: Hoogduits,
Middelnederlands maar: Fins-Oegrisch.
3. óns idee (a) en díé man (b). Als nadrukteken wordt in de nieuwe spelling altijd
het accent aigu (') gebruikt, bijvoorbeeld: hét plan, dé oplossing, hélemaal, bálen!
Twee benadrukte klinkers krijgen allebei een accent aigu; bij meer dan twee
benadrukte klinkers krijgen alleen de eerste twee een accent: dié man, ééuwenlang.
4. rodekool (a) en klotefilm (a). Als het eerste deel van een samenstelling een
bijvoeglijk naamwoord is (bijvoorbeeld rood), schrijven we geen tussen-n. Klote in
klotefilm is ook een bijvoeglijk naamwoord; je kunt namelijk zeggen: ‘Die film is
klote’.
5. crêpepapier (b) en depot (a). In ingeburgerde Franse woorden is het ‘dakje’
(accent circonflexe) verdwenen op de a, o en de u; op de e blijft het echter staan.
Dus: gênant, enquête, debacle, ragout. De i in maîtresse en crème fraîche krijgt
ook een ‘dakje’.
6. product (a) en dialect (a). In de meeste gevallen volgt de nieuwe spelling de
voorkeurspelling van vóór 1996. Zo waren in de ‘oude’ spelling dialect en dialekt
beide toegestane schrijfwijzen, maar dialect was de voorkeurspelling, en die is in
de nieuwe spelling de enige officiële schrijfwijze geworden. Bij product/produkt was
de oude voorkeurspelling produkt. Toch is het in de nieuwe spelling product
geworden. De reden hiervoor is dat de schrijfwijze met een c beter aansluit bij
woorden als producent en produceren.
7. hogesnelheidstrein (b) en snelle-interventiemacht (b). In de nieuwe spelling worden
drieledige samenstellingen helemaal aaneengeschreven: langeafstandsloper,
driegangenmenu, enz. In snelle-interventiemacht staat echter een streepje, want in
deze samenstelling botsen de e en de i op elkaar, en die kunnen samen de ei-klank
vormen (zie ook ronde 2, vraag 3).
8. zielenpiet (a) en paardenstaart (b). Hier geldt de hoofdregel voor de tussen-n.
Deze regel luidt: schrijf een tussen-n als het eerste deel van de samenstelling
uitsluitend een meervoud heeft op -n. Ziel en paard hebben enkel een meervoud
op -n: zielen, paarden. In zielenpiet en paardenstaart moet daarom ook een tussen-n
staan. Hetzelfde gaat op voor bijvoorbeeld krantenknipsel en hartenbreker.
9. gefaxt (a) en gebridged (a). De stam van het werkwoord faxen is fax; deze wordt
uitgesproken met een s-klank op het eind: [faks]. We passen vervolgens het oude
ezelsbruggetje van ‘'t kofschip’ toe: de s zit in 't kofschip, dus het voltooid deelwoord
eindigt op een t. De stam van bridgen eindigt
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op een -e: bridge. De e is nodig voor een juiste uitspraak. Op het eind van de stam
horen we de klank [dzj]; deze klank zit niet in 't kofschip en daarom eindigt het
voltooid deelwoord niet op een t maar op een d.
10. keuzeformulier (a) en hordeloper (b). Een van de uitzonderingen op de hoofdregel
voor de tussen-n luidt: als het eerste deel van een samenstelling op een stomme e
eindigt en een meervoud op -n en -s heeft, schrijf dan geen tussen-n in de
samenstelling. Keuze en horde eindigen beide op een stomme e en hebben beide
een dubbel meervoud: keuzen/keuzes en horden/hordes. Daarom krijgen
keuzeformulier en hordeloper geen tussen-n. Om dezelfde reden schrijven we
bijvoorbeeld groentewinkel, gedachtegang en secondelang.
11. na-apen (b) en zo-even (a). In de nieuwe spelling is het trema in samenstellingen
vervangen door een streepje. Na-apen is een samenstelling, omdat de delen ook
als zelfstandig woord kunnen voorkomen (na en apen). Hetzelfde geldt voor zo-even
en zee-eend. In bijvoorbeeld beïnvloeden blijft het trema echter staan; be is immers
niet een zelfstandig voorkomend woord, maar een voorvoegsel.
12. jongensprostitués (a) en introducees (b). De mannelijke persoonsaanduidingen
krijgen de uitgang -é: logé, evacué. De meervouds-s wordt hier direct aan vast
geschreven. Als naar vrouwen verwezen wordt, moet in de nieuwe spelling de
uitgang -ee (zonder accent) gebruikt worden. Ook hier komt de meervouds-s direct
aan het woord vast te staan. Dames van lichte zeden zijn dus prostituees, en
vrouwelijke genodigden zijn introducees. De mannelijke variant wordt ook gebruikt
als sekseneutrale aanduiding. Met introducés kan dus verwezen worden naar álle
genodigden, mannen én vrouwen.
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Wat doet een n meer of minder ertoe?
Harald Baayen, Anneke Neijt en Robert Schreuder - Center for
Language Studies, Katholieke Universiteit Nijmegen
De spelling van de tussen-n en het leesproces
Een veelgehoord bezwaar tegen de tussen-n-regels in de nieuwe
spelling is dat het ‘woordbeeld’ erdoor wordt aangetast. Een andere,
zo mogelijk nog vaker geuite klacht is dat de n in bijvoorbeeld
kerkenraad ons dwingt om het eerste deel van de samenstelling als
meervoud op te vatten. Maar zijn deze bezwaren eigenlijk wel echte
bezwaren? Zetten die tussen-n'en de lezer in de praktijk inderdaad
op een dwaalspoor? Psycholinguïstisch onderzoek verschaft
duidelijkheid.
De nieuwe spelling van pannenkoek, ruggengraat en kerkenraad is niet door iedereen
even enthousiast ontvangen, om het maar eens voorzichtig te zeggen. Op een
bepaalde manier is dat niets nieuws: de beregeling van de tussen-n heeft altijd al
problemen gegeven. Al honderd jaar lang worstelen taalkundigen, spellinghervormers
en miljoenen schrijvers met dit weerbarstige relict uit een vroegere taalfase van het
Nederlands. Onze overgrootouders moesten in 1883 slakkenhuis schrijven, onze
ouders leerden in 1954 slakkehuis, en onze kinderen groeien op met slakkenhuis.
Er zijn natuurlijk allerlei verstandige taalkundige, politieke, onderwijskundige en
economische redenen voor deze wijzigingen aan te voeren. En ongetwijfeld zijn er
ook goede argumenten te bedenken om niets te wijzigen. Wij willen ons niet mengen
in de discussies over de wenselijkheid van de jongste spellinghervorming. Wél willen
we aandacht schenken aan een aspect dat in die discussies nog niet naar voren is
gebracht: hoe juist zijn de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan twee
veelgehoorde argumenten tegen de nieuwe tussen-n-regels? Oftewel: hoeveel last
hebben lezers in de praktijk nu eigenlijk van die tussen-n'en?

● Kerkenraad
Een eerste argument dat vaak tegen spellingwijzigingen wordt ingebracht, is dat
het zogenoemde ‘woordbeeld’ dat de lezer zich in de loop der tijd verworven heeft,
wordt aangetast. In het geval van de tussen-n zou toevoeging of weglating van de
n het lezen bemoeilijken. Dit argument gaat over wat er zich tijdens het lezen in ons
hoofd zou afspelen. Het ligt dus voor de hand om dit argument met de experimentele
methoden van de psycholinguïstiek te toetsen.
Een tweede argument betreft de betekenis van de tussen-n. Onze generatie heeft
geleerd boekenkast te schrijven omdat het hier gaat om een kast voor meer dan
één boek, en ruggegraat omdat wervelkolommen nu eenmaal per stuk komen. Maar
volgens een modieuze Angelsaksische taalkundige theorie kunnen
meervoudsuitgangen helemaal niet voorkomen in samenstellingen - niet in het
Engels (ondenkbaar is iets als bookscase) en ook niet in het Nederlands. Er zijn
dus ook taalkundige argumenten voor de opvatting dat de en in boekenkast volstrekt
betekenisloos is. Deze opvatting brengt met zich mee dat de spelling van de
tussenklank niets uitmaakt voor de betekenis van de samenstelling, en dat je de
spelling op dit punt naar believen kunt wijzigen. Maar dat alles neemt niet weg dat
veel taalgebruikers het gevoel hebben dat de nieuwe spelling een ongewenste
meervoudsbetekenis opdringt in samenstellingen als kerkenraad en ruggengraat.
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Ook dit tweede argument, het ‘meervoudsargument’, is gebaseerd op
veronderstellingen over wat er zich in ons hoofd afspeelt bij het lezen van
samenstellingen met de tussen-n. Terwijl de nieuwe spelling vooral het gemak voor
de schrijver op het oog heeft gehad, blijkt het ongenoegen van veel mensen
gebaseerd te zijn op hun leeservaring. En er zijn natuurlijk veel meer lezers dan
schrijvers. Alle reden dus om ook dit tweede argument experimenteel door te lichten.

● Experiment
In het najaar van 1996 hebben wij experimenten uitgevoerd om deze twee
argumenten empirisch te toetsen. De nieuwe spelling was toen nog geen jaar bekend,
en net officieel van kracht. Niemand had toen nog echt ervaring, lééservaring, met
de nieuwe spelling, zodat we de effecten van spellingverandering goed konden
doormeten bij onze proefpersonen zonder dat we bang hoefden te zijn voor
beïnvloeding van onze resultaten door ervaring met de nieuwe spelling.
Laten we beginnen met de rol van het ‘woordbeeld’ bij het leesproces. Er zijn
allerlei aanwijzingen dat in ons geheugen voor veel woorden spellingrepresentaties
liggen opgeslagen. Dit zijn weergaven van de woorden in letters, die zich niets
aantrekken van variatie in lettergrootte en lettertype (font, hoofdletter of kleine letter,
cursief, enz.). SLANG en slang hebben dus beide de spellingrepresentatie /slang/.
De vraag is of deze spellingrepresentaties gevoelig zijn voor een lettertje meer of
minder in samenstellingen. Heeft iemand die slangenbeet leest (met een n) meer
moeite om het woord te herkennen, dat wil zeggen: snel een verband te
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leggen met de spellingrepresentatie? Of maakt dat voor de herkenning van het
woord niet uit?
Om een antwoord te krijgen op deze vraag hebben wij een experimentele techniek
gebruikt die bij uitstek gevoelig is voor het vroege stadium van de herkenning van
woordvormen bij het lezen: we laten woorden langzaam op het scherm verschijnen
door gebruik te maken van ‘visuele ruis’. Visuele ruis ontstaat op het computerscherm
door de letters van het woord af te wisselen met een reeks ‘hekje’-tekens (#).
Proefpersonen zien eerst deze hekjes. Terwijl ze kijken, komt uit de hekjes langzaam
een woord te voorschijn. Hebben ze het woord herkend, dan moeten ze een knop
indrukken. De computer registreert de tijd die ze nodig hebben gehad om het woord
te identificeren, en maakt het beeldscherm schoon. Om te controleren of de
proefpersonen wel nauwkeurig genoeg lezen, moeten ze nadat ze op de knop
hebben gedrukt het woord opschrijven dat ze menen gezien te hebben. Onze
proefpersonen voerden de taak vrijwel foutloos uit.

● Identificatie
Op deze wijze hebben we drie soorten spellingveranderingen onderzocht.
Vanzelfsprekend allereerst de toevoeging van de tussen-n in woorden als slangebeet.
We hebben daarom de identificatietijd van slangenbeet vergeleken met die van
slangebeet. Als de toevoeging van de tussen-n het ‘woordbeeld’ inderdaad
beïnvloedt, dan zou je verwachten dat de identificatietijd voor slangenbeet langer
is dan die voor slangebeet. Ten tweede hebben we de weglating van de tussen-n
onderzocht. De vraag is hier of de identificatie van boekekast meer tijd kost dan de
identificatie van het oude vertrouwde boekenkast. Ten slotte hebben we gekeken
naar woordparen als goudvis en gaudvis, waar de spelling van de klinker verandert
zonder dat dit van belang is voor de uitspraak.
Uit de identificatietijden van onze proefpersonen blijkt dat het meer tijd kost om
gaudvis in visuele ruis te herkennen dan goudvis. Daardoor wisten we dat onze
techniek inderdaad gevoelig is voor spellingveranderingen. Maar het ging ons
natuurlijk om de tussen-n. Uit de identificatietijden blijkt dat een n meer of minder
er niets toe doet. Het kost proefpersonen net zoveel tijd om slangenbeet te
identificeren als slangebeet, en hetzelfde geldt voor boekekast en boekenkast.
Blijkbaar zijn de abstracte spellingrepresentaties in ons hoofd ongevoelig voor
veranderingen in de spelling van de tussenklank, terwijl ze wel vatbaar zijn voor
veranderingen in de leden van de samenstelling, zoals in goud van goudvis. Onze
conclusie is dat het argument dat het woordbeeld door de nieuwe spelling van de
tussen-n zou worden aangetast niet deugt.
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Illustratie: Reid, Geleijnse en Van Tol

● Betekenisverandering
Hoe zit dat met de andere kwestie: de vraag of en in boekenkast en slangenbeet
betekenisloos is of niet? Deze vraag hebben we beantwoord door proefpersonen
te laten beslissen over het getal van een samengesteld woord. Zij nemen plaats
voor een computerscherm en krijgen een knoppenkast voor zich met een
meervoudsknop en een enkelvoudsknop. Zodra een woord op het scherm verschijnt
(ditmaal zonder visuele ruis), moeten ze de meervoudsknop indrukken als het woord
een meervoud is (bijvoorbeeld slangenbeten) en de enkelvoudsknop als het woord
een enkelvoud is (bijvoorbeeld slangenbeet). De computer registreert de tijd die
een proefpersoon nodig heeft om een keuze te maken.
Stel nu dat en in slangenbeet inderdaad gelezen wordt als de meervoudsuitgang.
Dan zou je in de war kunnen raken van het meervoudige slangen in slangenbeet,
waarvoor je de enkelvoudsknop moet indrukken. Bij slangebeet zou dit probleem
zich niet voordoen. Met andere woorden, de enkelvoudsbeslissing voor slangenbeet
zou meer tijd moeten vergen dan die voor slangebeet als en als meervoud wordt
gelezen. Uit de beslissingstijden van onze proefpersonen blijkt dat het inderdaad
zo is dat het indrukken van de enkelvoudsknop bij slangenbeet meer tijd kost dan
bij slangebeet. Blijkbaar roept en inderdaad de meervoudsbetekenis op. Onze
conclusie is dat de tussen-n de lezer ertoe brengt het eerste deel van de
samenstelling als meervoud op te vatten. En dit maakt het moeilijker om in te zien
dat het woord als geheel een enkelvoud is. Het argument dat de nieuwe spelling
een betekenisverandering met zich mee brengt, krijgt hiermee een solide
experimentele ondersteuning.

● Taalgevoel veranderd
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Ons onderzoek laat zien dat het nuttig kan zijn om bij voorstellen tot spellingwijziging
de gevolgen voor de lezer eerst te meten. Zonder dat deze mogelijkheid bij de
besluitvorming
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in overweging is genomen, hebben we nu een nieuwe spelling die ons taalgevoel
verandert. In de toekomst zullen woorden als slangenbeet een meervoudsbetekenis
gaan krijgen. In plaats van als ‘een beet van een slang’ zullen we slangenbeet gaan
begrijpen als ‘een beet zoals slangen die geven’. De betekenisloze e van de oude
spelling zal zo veranderen in de betekenisdragende meervoudsuitgang en.
Ons vermoeden dat de nieuwe spelling een verandering in het Nederlands op
gang aan het brengen is, kan over een twintigtal jaren empirisch getoetst worden.
Maar ongetwijfeld heeft de volgende generatie de spelling dan alweer gewijzigd.
Een uitvoeriger verslag van dit onderzoek is te vinden in R. Schreuder, A. Neijt, F.
van der Weide en H. Baayen, ‘Regular Plurals in Dutch Compounds: Linking
Graphemes or Morphemes?’, eerder dit jaar verschenen in het tijdschrift Language
and Cognitive Processes.

Het oneerlijke alfabet
Felix van de Laar
Ongetwijfeld betekent het alfabet een zegening voor de mensheid. Wij zijn daar zo
zeer van doordrongen dat we de dictatoriale trekjes van het alfabet niet eens
opmerken: die treden op als we het gebruiken om trefwoorden en namen te
rangschikken. Heel soms worstelen we met het gebruik van het alfabet. Zo blijft het
ongemakkelijk dat de ij in het woordenboek na de ii komt en de ij's in het
tegenwoordige telefoonboek consequent tussen de y's staan. (Er zijn vergelijkbare
problemen met andere opsommingen.)
De ijzeren volgorde van het alfabet mag bij het zoeken een geweldig hulpmiddel
zijn, het feit dat de a altijd vooropstaat en de z achteraan komt, heeft gevolgen. Bij
zoekacties is een functionele, categorische indeling natuurlijk altijd effectiever dan
het alfabet. Maar vaak speelt het alfabet alsnog de doorslaggevende rol in de
opsomming. Hoeveel is het bedrijven waard om in de Gouden Gids meteen onder
de rubriekskop te komen? ‘Aanhangerland’ mag dan bij aanhangwagens nog een
logische naam zijn, maar wat te denken van de ‘AA verhuurcentrale’ bij
aannemersmaterieelverhuur, ‘AAC/Einstein’ onder
accountantsadministratieconsulenten en -kantoren, ‘A&A’ onder accountants
(register-) en -kantoren, ‘AA-objects’ onder adviesbureaus automatisering, ‘A-Male
Escorpio’ en ‘AA Boys’ onder escortservice, ‘A-A-A-B 3×AB Koeriers’ in de
bijbehorende rubriek, ‘AA’ en ‘A-Aamstad’ onder sleutels en sloten, enz.? In de
Gouden Gids van de hoofdstad zijn maar liefst zeven bedrijven te vinden die A&A
heten, zestien bedrijven heten AA, en zeven bedrijven heten AAA! De 43 (!)
ondernemingen die zo slim dachten te zijn om zichzelf ABC te noemen, volgen in
de lijsten pas op enige afstand; die moeten ook de vijf firma's met de naam ‘Abacus’
nog voor laten gaan. Zoals Han B. Aalberse - de schrijver van Bob en Daphne, die
in werkelijkheid Johannes van Keulen heette - tóch altijd nog achter Bertus Aafjes
in de auteurslijsten terechtkwam.

Peter de Wit, Sigmund. Eerder verschenen in de Volkskrant.
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Achter in de lijstjes is het minder dringen; het effect dat je ook als laatste beter
opvalt dan ergens middenin, wordt door weinig bedrijven nagestreefd: we vinden
‘ZZ&P’, ‘ZZAPP Services’, ‘Zzoem’ en ‘ZZYMAG’.
Mijn eigen vereniging van tekstschrijvers, TekstNet, heeft natuurlijk ook een
ledenlijst, waarin de honderdveertien leden op alfabet staan gerangschikt, met
vermelding van hun specialisaties. Die zijn zo divers, maar ook zo overlappend, dat
een functionele indeling onmogelijk is. Nu belt er iemand die een tekstschrijver zoekt;
of hij/zij zoekt op de weblocatie naar de geschikte kandidaat. Van de a tot pakweg
de h dienen er zich al enkelen aan die aan het profiel lijken te voldoen. Kunnen de
naamdragers vanaf de h voorkomen dat zij op basis van deze simpele werkwijze
buiten de boot vallen? Het alfabet is oneerlijk: strikte toepassing ervan is eigenlijk
politiek niet correct. Kunnen we een actiegroep verwachten van alfabetbenadeelden?
Ik zie maar één uitvoerbaar alternatief, en dat is: met elkaar afspreken dat je elk
jaar met een andere letter begint en dat je de a achter de z laat aansluiten.
Circuleren: een leuke gymnastiekleraar doet misschien hetzelfde.
De enige andere mogelijkheid is de chaos. Die zou best bruikbaar zijn als bij een
wedstrijd de namen van de gelauwerden, of bij examens die van de geslaagde
kandidaten, bekendgemaakt moeten worden, om op die manier iedereen zo lang
mogelijk in spanning te houden. Het is af te raden als er een lijst van slachtoffers
opgesteld moet worden. En dan is het toch belangrijk te weten of IJzerdraat
achteraan komt of juist nog voor Koperdraat.
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Het proefschrift van...
Menno de Jong
Teksten testen
Marc van Oostendorp
Stel, u bent een tiener en u ligt in bed met een andere tiener. Hoe maakt u duidelijk
dat u geen kans wilt lopen op een geslachtsziekte? Het antwoord vindt u in de
brochure ‘Ik vrij veilig of ik vrij niet’: ‘Dat kun je bijvoorbeeld doen met een grapje.
Of je laat gewoon een condoom zien. Of je brengt terloops het onderwerp aids ter
sprake.’
Werkt de tekst van zo'n brochure? De Enschedese taalbeheerser Menno de Jong
legde hem voor aan een groepje jongeren. Ze lieten er weinig van heel. Hoe had
de schrijver zich dat voorgesteld, ‘terloops’ het onderwerp aids ter sprake brengen
bij je nieuwe liefde? Had hij niet wat suggesties kunnen geven van de grapjes die
je in zo'n situatie zou kunnen maken? Eén lezer begreep die laatste opmerking zelfs
verkeerd en werd boos: bij dodelijke ziekten past geen humor.

● Blinde vlek
De stichting die de brochure publiceerde, had deze problemen kunnen voorkomen
door de tekst zelf eerst aan wat jongeren te laten lezen. Er bestaan methoden om
dat systematisch aan te pakken: ‘pretests’ worden die methoden met een vakterm
genoemd. In zijn in maart verschenen proefschrift onderzocht De Jong de effectiviteit
van een populaire methode om teksten te pretesten. Hij liet de brochure over veilig
vrijen herschrijven naar aanleiding van de opmerkingen van de jongeren. Vervolgens
onderzocht hij de effectiviteit van de oude en van de nieuweversie, onder meer door
ze aan nieuwe proefpersonen voor te leggen. Dezen bleken altijd een voorkeur te
hebben voor de gereviseerde versie.
Heeft een goede schrijver dat pretesten wel nodig? De auteur van die passage
over veilig vrijen is wel erg gemakkelijk over enkele praktische problemen
heengestapt. Je hoeft toch geen jongere te zijn om dat te constateren? De Jong:
‘Achteraf heb je gemakkelijk praten. Maar deze tekst was uitgegeven door een
stichting met veel ervaring in de productie van voorlichtingsmateriaal. De auteur
was een professionele schrijver, maar hij had kennelijk ook een blinde vlek voor
iets wat de jongeren in de doelgroep meteen opviel.’
Volgens De Jong zijn er verschillende oorzaken voor zo'n blinde vlek. ‘Soms gaapt
er een kloof tussen de schrijver en zijn doelgroep: de brochureschrijver kan zich
niet in de gedachtewereld van de jongere verplaatsen. Maar minstens even belangrijk
is de kloof in het hoofd van de auteur. Zodra mensen achter een toetsenbord gaan
zitten, vinden ze het moeilijk om zich te herinneren hoe ze zelf als lezer met een
tekst omgaan.’

● Ideale tekst
De Jong geeft een voorbeeld van een onderzoek dat Twentse wetenschappers
enkele jaren geleden uitvoerden naar de manier waarop formulieren worden ingevuld.
‘Daaruit bleek dat vrijwel iedereen meteen begint met de vragen te beantwoorden,
zonder eerst de instructies te lezen. Ook de ontwerpers van formulieren doen dat.
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Maar op hun werk heeft dat geen invloed: ze blijven formulieren maken waarvan
eerst de instructies gelezen moeten worden.’
‘Veel academisch onderzoek en veel praktijkvoorschriften gaan uit van de schrijver
aan zijn schrijftafel. Door volgens richtlijnen aan een tekst te sleutelen zou vanzelf
een ideale tekst ontstaan. Het aantrekkelijke van de pretestmethode is dat de lezer
het vertrekpunt is. We proberen uit te vinden hoe hij met een tekst omgaat;
vervolgens passen we de tekst daaraan aan.’
Uit het onderzoek van De Jong blijkt de zin van pretests. Degenen die de herziene
versie van ‘Ik vrij veilig of ik vrij niet’ gelezen hadden, waren beter in staat om vragen
over aids en veilig vrijen te beantwoorden dan degenen die de oude versie gelezen
hadden. Bovendien waren de eersten overtuigder van het nut van condoomgebruik
dan de laatsten.

● Beperkingen
Toch kent het pretesten zijn beperkingen. De Jong: ‘Bij zo'n test vraag je mensen
met kritiek te komen. De meeste mensen zullen dan altijd proberen iets te vinden,
al is het maar om in de smaak te vallen bij de onderzoeker. Het is niet duidelijk of
een herziene versie opnieuw verbeterd kan worden in nieuwe testrondes.’
Ook is niet elke brochure even geschikt voor deze methode. ‘Ik heb eens een
overheidsbrochure over de wetgeving rond naamsveranderingen bestudeerd. De
mensen die dat aangaat, zijn zo verschillend - sommigen willen de eigen achternaam
veranderen, anderen hun voornaam, weer anderen willen de naam van hun kinderen
aanpassen, enzovoort - dat je nauwelijks een representatief panel kunt samenstellen.
In zo'n geval kun je het best een deskundige aan zijn bureau een gedegen analyse
laten maken.’ Geen enkele methode geeft echter een absolute garantie op succes
bij elke lezer. ‘Er zal altijd iemand zijn die aanmerkingen heeft. De perfecte tekst
bestaat niet.’
Menno de Jong, Reader Feedback in Text Design. Validity of the Plus-Minus Method
for the Pretesting of Public Information Brochures. Amsterdam, Editions Rodopi,
1998. ISBN 90 420 0421 5
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Peter-Arno Coppen en Henk Tetteroo
Ont- is in
Het heeft er veel van weg dat het voorvoegsel ont- de laatste tijd een verrassende
nieuwe populariteit geniet. Zo sprak de toenmalige minister van Milieu, Margreet de
Boer in haar nieuwjaars-toespraak van 1997 van ‘onthaasten’, en vertrouwde Brigitte
Kaandorp Paul de Leeuw in een talkshow in 1998 toe dat zij meer van ‘ontknapen’
houdt dan van ontmaagden. En minister Els Borst beweerde in februari 1998 in het
dagblad Trouw dat de PvdA wil ‘betuttelen’, terwijl zij meer ziet in ‘onttuttelen’. Hoe
zit dat eigenlijk met dat ont-?
In Onze Taal van mei dit jaar werden woordvormen op ont- besproken in de rubriek
‘Vraag en antwoord’. De Taaladviesdienst constateerde dat de meeste
woordvormingen met ont-de betekenis ‘ontdoen van’ hebben (zoals in ontluizen,
ontvetten), maar dat de betekenis ‘beginnen met’ ook voorkomt (ontbranden,
ontspringen). Toch zijn niet alle vormen in deze twee betekenissen te vangen. Wat
moeten we met ontmoeten of ontkomen?

ont + zelfstandig naamwoord ‘verwijderen van...’
ont + luis = ontluizen
ont + blad = ontbladeren
ont + bos = ontbossen
ont + pit = ontpitten
ont + volk = ontvolken
ont + war = ontwarren
Nieuw: ont + haast = onthaasten
Nieuw: ont + polder = ontpolderen
Nieuw: ont + knaap = ontknapen

ont + bijvoeglijk naamwoord ‘omzetten in het tegengestelde’
ont + geel = ontgelen
ont + hard = ontharden
ont + rond = ontronden
ont + zilt = ontzilten
ont + zwart = ontzwarten
Nieuw: ont + leuk = ontleuken

● Verwijderen
Het voorvoegsel ont- is volgens historische grammatica's ontstaan uit het gotische
and(a) (‘tegen’), waar ook ons woord antwoord vandaan komt en waaruit we ook
ontmoeten (‘tegenkomen’) kunnen verklaren. Maar dat
is niet alles. Ook door verwarring met het voorvoegsel on- (zoals verontreinigen
uit onrein) en het voorvoegsel in- (zoals in ontbranden van in brand) zijn in het
verleden woorden met ont- gevormd.
De hedendaagse woordenboeken (onder andere de grote Van Dale) geven als
betekenis voor het voorvoegsel ont- vier mogelijkheden: tegenstelling, scheiding,
begin en verwijdering. Alleen de laatste mogelijkheid geldt nog als productief, dat
wil zeggen: komt nog in nieuwvormingen voor. Het betreft hier een afleiding met als
grondwoord een zelfstandig naamwoord. Ontpitten en ontkurken zijn duidelijke
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voorbeelden, waarbij de betekenis ‘verwijderen van pitten, kurken’ zich onmiddellijk
opdringt.
Nieuwvormingen als onthaasten en ontpolderen kunnen zo probleemloos verklaard
worden. Onthaasten kan bijvoorbeeld heel goed afgeleid zijn van ont- met het
zelfstandig naamwoord haast, dat de betekenis ‘het verwijderen van haast
(bijvoorbeeld uit de samenleving)’ oplevert.
De andere betekenisaspecten (tegenstelling, scheiding, begin) leken tot voor kort
doodverklaard. Dat wil zeggen: ze waren alleen nog te herkennen in woorden die
in vroegere fasen van het Nederlands ontstaan zijn. Het gaat dan om afleidingen
met als grondwoord een werkwoord. Zo ontstond onthullen als tegengestelde van
hullen, en ontheiligen als tegengestelde van heiligen. De vormen met betekenisaspect
‘beginnen met...’ (het zogenoemde ‘inchoatieve’ aspect) zijn waarschijnlijk ontstaan
uit verwarring met het voorvoegsel in- (zoals ontbranden en misschien ontbijten).
De betekenis ‘scheiding’ zien we bijvoorbeeld in ontkomen of ontglippen.

ont + werkwoord ‘beginnen met...’
ont + bijten = ontbijten
ont + branden = ontbranden
ont + kiemen = ontkiemen
ont + waken = ontwaken

‘scheiding’
ont + vluchten = ontvluchten
ont + komen = ontkomen
ont + gaan = ontgaan

‘tegenstelling’
ont + binden = ontbinden
ont + heiligen = ontheiligen
ont + hullen = onthullen
ont+ laden = ontladen
ont + spannen = ontspannen
ont + storen = ontstoren
Nieuw: ont + kantelen = ontkantelen
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Nieuw: ont + privatiseren = ontprivatiseren
Nieuw: ont + magnetiseren = ontmagnetiseren

● Wederopstanding
De laatste tijd zien we echter een wederopstanding van deze mogelijkheden. Het
‘ontkantelen’ van een auto
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(voorkomen dat hij kantelt) is ontegenzeggelijk afgeleid uit ont- met het werkwoord
kantelen. En ontlezing (het verdwijnen van het lezen) komt van ont- met lezen. De
betekenis lijkt een combinatie van de bekende aspecten (tegenstelling, verwijdering).
Een bijzondere hedendaagse vorm van afleiding zien we bij werkwoorden die al
met een voorvoegsel be- of ver- beginnen. In dit geval wordt het voorvoegsel
simpelweg ‘gesnoeid’ en vervangen door ont-. Op die manier krijgen we ontzamelen
van verzamelen, en onttuttelen van betuttelen.

Hoe komt het dat ont- juist deze vier betekenisaspecten laat zien, en vanwaar die
wederopstanding van een doodgewaande woordvorming? Het antwoord zit in het
verband: de vier betekenisaspecten zijn varianten op het bereiken van een toestand
die tegengesteld is aan de huidige toestand. Zo leidt ‘ontpitten’ tot een toestand
zonder pitten, en ‘ontharden’ tot een toestand die als ‘niet hard’ te omschrijven is.
En als je bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid ontvlucht, leidt dat tot een toestand
waarin die verantwoordelijkheid er niet is. Ten slotte: als iets ‘ontbrandt’, dan
verandert de toestand van ‘niet branden’ in ‘wel branden’.

ont + ‘gesnoeid werkwoord’ ‘tegenstelling’
Nieuw: ont + betuttelen = onttuttelen
Nieuw: ont + vertrossen = onttrossen
Nieuw: ont + verzamelen = ontzamelen
Nieuw: ont + versnipperen = ontsnipperen

Signalement van nieuwe ont-woorden
‘Hoe ontkantel je een Mercedes?’
(Trouw, 20-11-'97)
hoe voorkom je dat hij kantelt?
‘onttrossing’ (‘Jaartaal 1997’, door Frans van Lier, NRC Handelsblad, 27-12-'97)

het bedrijven van televisiejournalistiek van niveau
‘ontzamelen’ (zelfde bron)
het opruimen van kunstwerken uit museum-depots
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‘De komende jaren vindt de eerste ontpoldering van Nederland plaats op het
eiland Tiengemeten’ (de Volkskrant, 3-1-'98)
het eiland deels onder water zetten als natuurbeheersmaatregel
Brigitte Kaandorp zegt tegen Paul de Leeuw dat ze van ‘ontknapen’ houdt (Laat
de Leeuw, 7-2-'98)
het ontmaagden van jongens/mannen
‘Waar de PvdA wil betuttelen, willen wij juist onttuttelen.’ (minister Borst, Trouw,
24-2-'98)
het onafhankelijk maken van mensen
‘Het spook van de ontlezing waart nergens rond.’ (Trouw, 24-4-'98)
uit een rapport blijkt dat lezen populair blijft
‘Van Warmerdams Brand is een radicaal ontleukte Buster Keaton’ (Trouw,
30-4-'98)
Van Warmerdam voert een personage op dat ontdaan is van alle leukheid
‘Ontprivatisering op alle gebieden’ (Trouw, 4-5-'98)
een programmapunt van de Nieuwe Communistische Partij Nederland
‘De ongebruikte diskettes worden ontmagnetiseerd’ (uit een ongedateerde
folder van Bureaubewust, een zaak in Utrecht)
ontdaan van magnetische informatie
Een ambtenaar van de Provincie Zuid-Holland rept van de
‘ontsnipperingsprogramma's van Rijkswaterstaat’ (bijeenkomst op 11-5-'98)
bedoeld worden maatregelen om de effecten van doorsnijdingen van het
landschap door nieuwe wegen te verzachten

● Optimaal
Samengevat, en enigszins losweg gezegd, zou je de betekenis van ont- dus kunnen
weergeven als: ‘het bewerkstelligen van een tegengestelde toestand’. In de
productieve gevallen wordt die toestand uitgedrukt door het grondwoord. ‘Onthaasten’
is het bewerkstelligen van een toestand zonder haast, ‘ontleuken’ van een toestand
zonder leukheid, ‘ontkantelen’ van een toestand zonder kantelen.
Bij nader inzien blijkt met al die nieuwvormingen dus niets nieuws onder de zon.
De woordvormingen met ont- hebben door de jaren heen globaal steeds dezelfde
betekenis gehad. De uitgestorven mogelijkheden (scheiding, begin) waren in zoverre
afwijkend, dat het grondwoord niet de begintoestand uitdrukte. Geen wonder dat
juist die uitstierven. En geen wonder dat juist de andere gevallen zich konden
handhaven. De taal maakt graag optimaal gebruik van beschikbare middelen.
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Taalcrypto
Gineke van der Putten
In het oktobernummer publiceerden wij bij wijze van proef een ‘taalcrypto’. Of
we daarmee door zouden gaan, zouden we laten afhangen van het aantal
lezersreacties. Dat waren er ruim vierhonderd, vrijwel alle erg positief. Vandaar
dat we besloten hebben de rubriek voort te zetten; voortaan kunt u vijf keer
per jaar een taalcrypto verwachten.
Uw oplossing van deze nieuwe puzzel kunt u voor 10 januari 1999 sturen naar:
Onze Taal
Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag
onder vermelding van ‘taalcrypto’. Onder de inzenders van de goede oplossing
wordt een boekenbon van f 50,- verloot.
Oplossing taalcrypto oktobernummer:
Horizontaal:
4 tl; 5 kapitaal; 8 raag; 10 purisme; 12 opmaakredacteur; 16 Ria; 17 si; 18 fries;
19 mentaliteit; 22 tekstblok; 23 teken; 25 stam; 26 ijk; 28 zetten; 29 aap; 31 vleier;
33 elisie; 35 lyriek; 36 versie; 40 col; 41 rijmtechniek; 44 duin; 45 eigen; 46 rest; 47
noten.
Verticaal:
1 reclamefolder; 2 artikel; 3 anapesten; 4 tast; 6 plaatstaal; 7 ludiek; 8 ricotta; 9
geur; 11 ra; 13 pre; 14 min; 15 rikketik; 20 item; 21 is; 24 email; 26 ijl; 27 kelk; 28
ze; 30 psyche; 31 veilig; 32 strijd; 33 editie; 34 ironie; 37 er; 38 smurfen; 39 eens;
42 een; 43 knor.
Het gezochte woord is volksetymologie.
De boekenbon gaat naar S.L. Colnot-v.d. Graaff in Zwolle.
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Na invulling van het diagram kan met de letters uit de gekleurde vakjes een woord
gevormd worden. Dit is de oplossing van de puzzel.

Horizontaal
3
5
8
9
12
14
16
18
19
25
26
28
29
30
32
33
35
36
39
40

Lange-ademzin. (5)
Raadselachtige taal. (6)
Zulke taal is moeilijk te begrijpen. (9)
Met dit woord heeft u de oplossing gevonden. (6)
Flitsende verwensing. (8)
Materiaal voor de schrijver. (7)
Begrijpen door veel praten. (7)
Daar wordt zonder accent gesproken. (2)
Een betoog als voedsel voor het verstand. (11)
Dagboek. (6)
Raad die woordelijk wordt opgevolgd. (10)
Opening om wat te zeggen. (4)
Woorden die dansen. (5)
Onbekende persoonsvorm. (3)
Woorden van iets voortreffelijks. (9)
Mannentaal. (5)
Het bewerken van een structuur. (4)
De maat van een klassiek schrijver. (6)
Onbewimpelde wijn. (3)
Grafisch onderwerp. (9)

Verticaal
1 Ongerijmde roman. (9)
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2
4
6
7
10
11
12
13
15
17
20
21
22
23
24
27
31
33
34
38

Pil die je in hogere sferen brengt. (7)
Nakijken op Engels. (7)
Rampzalig literair werk. (5)
Autowoord. (4)
Een oplossing vinden voor doventaal. (9)
Zinskern. (8)
Bijzonder symbool. (2)
Daarin ligt de toekomst. (3)
Bekende schrijvers inkorten? (5)
Debatingclub? (10)
Lectuur voor op het toilet. (9)
Vreemde ik-vorm. (3)
Punt als zinsdeel. (9)
Verkorte editie. (2)
Luchtig en ongevaarlijk vers? (8)
Goddelijk Grieks achtervoegsel. (3)
Voorzetsel? (2)
Werk met betekenis van woorden. (7)
Ruwe taal. (6)
Hoorns geluid. (4)
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woordenboek van de poëzie
Meticuleus
Guus Middag
Altijd als ik, in het echt of op tv, golfers op een golfbaan zie golfen, denk ik:
meticuleus. Wat het betekent weet ik niet precies, maar dat hoort er voor mijn gevoel
ook wel bij, bij die vreemde sport die in vreemde bochtige parken tussen
vlaggenstokken wordt beoefend. Een sport met veel vreemde termen ook. Golf is
iets met bogeys en birdies, onder of boven par, putten in holes, en dat dan weer
met clubs, op de fairways en de greens van de course, of de links. Het is allemaal
wel te leren, maar dat is er nooit van gekomen, zodat voor mijn gevoel het wezen
van de golfsport nog steeds heel goed uitgedrukt kan worden door dat ene woord:
meticuleus. Het heeft iets uitheems en welgestelds, het suggereert precisie en
verfijning, met een zweem van nuffigheid. Het zou ook heel goed een namaakwoord
kunnen zijn, ontstaan uit de kunstmatige kruising van bijvoorbeeld precieus,
minuscuul en minutieus. Ik las het woord voor het eerst (en ook meteen voor het
laatst) in ‘Dutch Open Golf Championship’, een golfgedicht van Willem Jan Otten,
te vinden in zijn bundel Ik zoek het hier (1980):

Dutch open golf championship
In dit gemillimeterd doolhof
speelt geen ironie. Correct,
in avondkleding, lopen we
een denkbeeld na. Elke curve
is perfect, want wat we volgen
is voor onze blik te minuscuul
en gaat in struikgewas verloren.
Vinden laten we aan slaafjes over.
Ons gaat alleen de aandacht aan,
de zwaai meticuleus, de afgemeten
tik die pas seconden later
verre oren raakt, figuren
eindeloos gebogen over gras,
onkreukbaar als een lineaal
de pantalons... Demp uw applaus!
Opluchting is hier vruchteloos,
het gat waar alles zich op richt
is schijn, het wordt geleegd, direct,
verdwijnen kan nooit einde zijn,
we jagen wat we zelf bewegen na,
en eindigen bij onze eerste slag.

Wat Otten hier beschrijft, lijkt meer op een beschaafd hofritueel, een jachtpartij
zonder wild op een gladgeschoren gazon, dan op een golfkampioenschap. De
stemming is serieus, de sfeer gewijd, de geest onthecht. Het woord bal komt in het
hele gedicht niet voor. Een bal is te banaal voor de vergeestelijkte blik van deze
spelers - en trouwens ook te klein. Het ding verdwijnt eenvoudigweg uit zicht. Of
het belandt in het struikgewas, waar het door slaafjes opgespoord moet worden.
En als het al eens in het daarvoor bestemde gat verdwijnt, dan wordt het er
onmiddellijk weer uit gehaald. In dit spel gaat het om ‘denkbeelden’ en ‘aandacht’
- niet om de score, gejuich, gevoelens van opluchting of andere lage driften die ten
onrechte de indruk van sport zouden kunnen wekken. Men wijdt zich hier aan een
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edel tijdverdrijf, een oefening in hooggestemde zinledigheid. Deze tocht door een
gemillimeterd doolhof leidt niet naar een uitgang of een uitslag en aan het eind is
men weer even ver als aan het begin.

● Hofcultuur
De dichter doet zo te zien niet veel meer dan dit curieuze gedrag beschrijven. Wie
wil kan er dan ook van alles in lezen: een les in onthechting bijvoorbeeld, een snerend
beeld van de feodale hofcultuur die in golf bewaard is gebleven, of een hilarische
schets van wereldvreemdheid.
Het mag de deelnemers dan aan ironie ontbreken, zoals Otten in zijn eerste zin
zegt - die ironie zit voor mijn gevoel wel in zijn portret van hen verborgen. Alleen al
in de woordkeus: ‘correct’, ‘curve’, ‘perfect’, ‘minuscuul’, ‘seconden’, ‘lineaal’ (sic),
‘pantalons’ - het zijn chique woorden die het verfijnde en gekunstelde karakter van
deze elegante concentratiesport accentueren. Het zijn bovendien allemaal woorden
van Franse of Latijnse herkomst, die ons haast zouden doen vergeten dat het hier
om een uit Engeland overgenomen sport gaat. Het hoogtepunt van deze verfransing
en verfijning lijkt mij het gebruik van het nauwelijks bekende woord meticuleus, hier
nog eens extra verfranst door de gesoigneerde plaatsing áchter het zelfstandig
naamwoord: ‘Ons gaat alleen de aandacht aan, / de zwaai meticuleus’.
Wat zou meticuleus betekenen? Het staat vreemd genoeg niet in het WNT, wat
erop zou kunnen wijzen dat het voor 1920 niet of nauwelijks gebruikt werd. In Van
Dale is het pas na de oorlog opgenomen: afgeleid van het Franse méticuleus,
betekenis ‘zeer nauwgezet’, synoniem ‘precies’. Dat is in onze gemillimeterde,
correcte, afgemeten en onkreukbare context geen verrassing, maar toch heb ik de
indruk dat met deze zakelijke omschrijving een bijbetekenis gemist wordt.

● Angstig
Zou het Nederlands het woord meticuleus inderdaad uit het Frans hebben
overgenomen? Het zou kunnen, maar bij Otten ligt de invloed van het Engels meer
voor de hand. Het Engelse meticulous heeft volgens het woordenboek net die
negatieve connotatie die hier voor mijn gevoel meespeelt: ‘overdreven nauwgezet,
pietepeuterig, overscrupuleus’. Er zit in dat woord een angstig, ziekelijk, smetvrezig
element, dat door de Latijnse herkomst bevestigd lijkt te worden. Meticulosus is
afgeleid van metus (‘vrees, bezorgdheid’) en -osus (‘vol van’). Meticulosus betekende
‘vreesachtig’ of ‘vrees aanjagend’. Natuurlijk bewijst etymologie niets, maar misschien
kan zij hier mijn vermoeden iets aannemelijker maken. De meticuleuze zwaai van
Ottens golfers lijkt mij niet een ‘zeer nauwgezette’ zwaai, maar eerder een ‘akelig
nauwgezette’ zwaai; en het synoniem ervan lijkt mij niet zozeer ‘precies’ als wel
‘angstvallig precies’.
Noteren wij dus voorlopig in het woordenboek van de poëzie: ‘meticu-
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leus, angstvallig nauwkeurig, akelig precies, gezegd van bijvoorbeeld de zwaai van
golfers die omstreeks 1980 blijkbaar iets te vrezen hadden.’
Voor de volledigheid kan daar nog aan toegevoegd worden: ‘wat ook daadwerkelijk
het geval bleek te zijn: vanaf ongeveer 1980 werd golf van een elitesport een
volkssport, met een zeker verlies van het oorspronkelijke decorum; vgl. basketballer
Michael Jordan: “golf is cool”’.

Geschiedenis op straat
Duinrell
Riemer Reinsma
Een rel is een waterloop of geul. De rel der rellen heeft ooit gestroomd in het
landgoed (thans pretpark) Duinrell in Wassenaar. Eens stond hier de boerderij Oudt
Duynrel, vlak bij de waterloop die, niet ver van de boerderij, in de duinen ontsprong.
De naam van de boerderij ging later over op het landgoed dat hier in de zeventiende
eeuw werd aangelegd en in de jaren zestig werd herschapen in een recreatiepark.
Dé Duinrel is dus verdwenen, maar elders ontstaan er momenteel weer nieuwe.
In 1995 maakte het blad Noord-Hollands Landschap melding van een fonkelnieuwe
rel, die zijn aanzijn dankt aan zogenoemde ‘natuurontwikkeling’. ‘Sinds enige jaren
stroomt er weer schoon en helder water vanuit de duinen bij Sint Maartenszee naar
de polder’, schreef het blad blij. Een heel oude rel daarentegen kunnen we aantreffen
in Leyduin, het landgoed bij Heemstede. De uiterst gezapige stroomsnelheid van
de beek ligt ruimschoots onder die van een slenterende voetganger.
Die dubbele l van Duinrell maakt een Engelse indruk. En inderdaad heeft het
Engels een woord dat erop lijkt en dezelfde betekenis heeft: rill. Toch is -rell in
oorsprong puur Nederlands, en de Engelse variant is hooguit te beschouwen als
een broertje in de Germaanse taalfamilie. Rel(l) is een bijvorm van het zelfstandig
naamwoord ril. Men neemt aan dat dit een verkleinvorm op -l is van het
Oudnederlandse woord rith (de th werd op z'n Engels uitgesproken), dat ‘stortvloed’
betekende. Verwant met dit woord was het Middelnederduitse woord rid (uitspraak
‘ried’), en het vermoeden bestaat dat er ook een Middelnederlands woord rid
(uitspraak ‘rit’) heeft bestaan. Verkleinvormen op -l waren vroeger heel gewoon.
Denk maar aan eikel, dat oorspronkelijk ‘eikje’ betekende. Het komt er allemaal op
neer dat er een - niet in de bronnen aangetroffen - vorm ridel heeft bestaan, waaruit
door samentrekking ril is ontstaan: net zoals bijvoorbeeld boel is samengetrokken
uit boedel en weer uit weder.
Van stortvloed naar duinbeek - is dat geen al te gewaagde veronderstelling? Zo'n
beekje zal, net als het futloze beekje in Leyduin, vriendelijk door zijn beddinkje
gekabbeld hebben en weinig weg hebben gehad van een woeste bergbeek. Toch
kan de verklaring heel goed kloppen. We gebruiken immers ook het woord berg
voor heuvels die soms maar enkele meters hoog zijn; denk maar aan de ‘berg’ in
Nederhorst den Berg, die slechts 5,5 meter boven de omgeving uitsteekt. Onze
bergen zijn Madurodambergen, en onze bergbeken ook.
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Duinrell in de jaren twintig
Met dank aan Carla de Glopper-Zuijderland, Oud-Archief Wassenaar

Behalve in de naam Duinrell leeft het woord rel ook nog voort in de Relweg (in
Wijk aan Zee) en, in het verlengde daarvan, de Heemskerkse Relweg. Maar de
riviertjes zijn nergens meer te bekennen, en zelfs als je weet dat ze hier gestroomd
hebben, valt nauwelijks te zien hoe de bedding gelopen heeft. Het is zelfs onduidelijk
in welke richting deze rel gestroomd heeft. In het boek Beverwijkse straatnamen dat óók over Wijk aan Zee gaat - maakt J.Th. Leeuw melding van een oude legende.
Lang geleden lag er in het gebied achter de duinen van Wijk aan Zee een moeras.
Onbruikbaar land dus, helaas. Maar de heilige Odulf greep in. Met zijn staf maakte
hij een opening in de duinen, zodat er een stroompje - rel - ontstond tussen het
moeras en de zee, en het moeras droogviel. Als we even afzien van de vraag of
Odulf dit inderdaad met een handomdraai heeft kunnen doen, zouden we hieruit
moeten concluderen dat deze rel oorspronkelijk naar het gebied achter de duinen
heeft gestroomd, en pas veel later naar zee. Dat laatste feit schijnt wel vast te staan,
als we mogen afgaan op het boek Groeten van elders van Rob Rentenaar. De vraag
is dan alleen of het aan Odulf te danken was.
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InZicht
Raymond Noë
InZicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent niet dat
de redactie ze aanbeveelt.
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.
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

● Groot Dictee
Maandag 14 december wordt voor de negende keer het Groot Dictee der
Nederlandse Taal uitgezonden (Nederland 3, 20.18 tot 21.54). Zoals gebruikelijk
worden via een schriftelijke voorronde in de Volkskrant en De Standaard dertig
deelnemers geselecteerd. Daarnaast zijn dertig bekende Nederlanders (o.a. Els
Borst, Piet Doedens en Bart Chabot) en Vlamingen (o.a. Ann Ceurvels en Rani De
Coninck) uitgenodigd. De jury bestaat uit Henk Vonhoff (voorzitter), prof. dr. P.G.J.
van Sterkenburg, Martine Tanghe en prof. dr. Th. A.J.M. Janssen. Het dictee wordt
zoals gebruikelijk voorgelezen door Philip Freriks.

● Spelling van het Haags
In januari van dit jaar werd het ‘Haags Dictei’ gehouden. Daarbij werden zo veel
fouten gemaakt dat besloten werd een spellingwijzer voor het Haags samen te
stellen. Onlangs verscheen het resultaat: Ut groengeile boekie. In kort bestek worden
de positie, geschiedenis, uitspraak, spellingregels en het idioom van het Haags voor
de leek en de liefhebber verklaard en beschreven. Daarnaast bevat het boek nog
een ‘Scheldwèzâh’, een oefendictee en een ‘Lès van bekende Hageneize’ die
verwijst naar telefoongids nr. 14. Dit alles wordt op de van hem bekende wijze door
Haagse Harry van commentaar voorzien.

Ut groen-geile boekie. De offesjeile spelling vannut Haags door Sjaak
Bral, Marnix Rueb en RJ. Rueb verscheen bij uitgeverij Kap Nâh en kost
f 22,50. (106 blz.)
ISBN 90 803877 4 6

● Limericks
De limerick is een dichtvorm die vooral in het Angelsaksische taalgebied erg populair
is, maar daarbuiten wordt hij eigenlijk alleen in Nederland op grote schaal beoefend.
Bas Hageman is limerickkenner en stelde een boekje samen waarin de oorsprong,
de geschiedenis, de onderwerpkeuze en de eigenaardigheden van de limerick
beschreven worden. Voor degenen die zelf met de limerick aan de slag willen, zijn
twee hoofdstukken met regels, voorschriften en schrijftips opgenomen. En uiteraard
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wordt de tekst rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de Engelse, quasi-Engelse
(John O'Mill) en Nederlandse limerickcultuur. De laatste categorie bevat veel werk
van de auteur zelf.

Limericks en limericken is verschenen bij Het Spectrum en kost f 24,90.
(152 blz.) ISBN 90 274 6574 6

● E-communicatie
Een tekst op een computerscherm wordt anders gelezen dan een gedrukte tekst,
en bovendien biedt het computerscherm de lezer de mogelijkheid tot interactie. Wie
een weblocatie opzet om zijn doelgroep te bereiken zal zich dus eerst moeten
oriënteren op de specifieke mogelijkheden en beperkingen van
e(lektronische)-communicatie. In Wijzer op het web wordt besproken aan welke
eisen de inhoud van een weblocatie moet voldoen om de bezoeker op een effectieve
manier van de door hem gezochte informatie te voorzien. Behalve de tekstuele en
visuele presentatie van de ‘boodschap’ behandelt het boekje ook de
structuurtechnische mogelijkheden van de weblocatie.
Het boekje is het eerste deel uit de reeks Tekst[boek], een serie door en voor
tekstschrijvers over het schrijven van teksten voor specifieke doelgroepen.

Wijzer op het web. Naar een effectieve inhoud van uw website van Rob
Punselie wordt uitgegeven door Samsom en kost f 49,50. Bij een
abonnement op de reeks: f 42,50. (128 blz.)
ISBN 90 14 05838 1

● Medische taal
In 1923 publiceerde dr. H. Pinkhof het Vertalend en verklarend woordenboek van
uitheemsche geneeskundige termen, een op medici en medische studenten gericht
werk dat inmiddels onder de naam Pinkhof Geneeskundig woordenboek aan zijn
tiende editie toe is. De erin opgenomen termen worden niet alleen verklaard, maar
vaak ook van aanvullende informatie voorzien. Ten opzichte van de negende editie
(1992) zijn 8500 lemma's geschrapt, 9000 nieuwe toegevoegd en vele andere
geactualiseerd.

Pinkhof Geneeskundig woordenboek, onder hoofdredactie van dr. J.J.E.
van Everdingen, dr. N.S. Klazinga en drs. J. Pols, is een uitgave van Bohn
Stafleu Van Loghum en kost f 179,50. (871 blz.)
ISBN 90 313 1797 7

● Bijbel in het Twents
In 1994 werd de Stichting Twentse Bijbelvertaling opgericht. Het doel van deze
stichting is een bijbelvertaling in het Twents te verzorgen. Tot nu toe zijn twee delen
van het Nieuwe Testament verschenen. In 1996 kwam het deel met ‘de veer
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evangelies’ en de ‘haandelingen van de apostels’ uit, en onlangs is het deel ‘Breeve
en openbaring’ gepubliceerd. De vertaling werd verzorgd door prof. dr. Anne van
der Meiden. Een van de problemen waar hij zich voor gesteld zag, was de schrijfwijze
van het Twents, dat immers geen officiële spellingregels kent. Uiteindelijk is gekozen
voor een schrijfwijze die zo veel mogelijk aansluit bij het Nederlandse
spellingsysteem.

Biebel in de Twentse sproake. Nieje testament. Deel 2. Breeve en
openbaring is een uitgave van de Stichting Twentse Bijbelvertaling
(053-431 27 73) en kost f 24,95. (316 blz.)
ISBN 90 5512 080 4

● Rijmen
Wat rijmt er op herfst? Helemaal niets, naar het schijnt, maar voor de meeste andere
Nederlandse woorden (zoals najaar) vindt de dichter of rijmelaar op de CD rijm rom
van Van Dale wel een of meer (of een hele lijst) rijmwoorden. Rijmt schele op stelen?
De basislijst op deze cd vindt van wel, maar wie het daar niet mee eens is, kan via
de optie ‘rijmverfijningen’ de lijst aanpassen, bijvoorbeeld door de vervoegingen en
verbuigingen te laten verwijderen. Rijmt strandbal op kristal? Daarover valt te twisten,
maar in ieder geval heet dit soort rijm ‘schrikkelrijm’. De rijmwoordenlijsten bevatten
ook dergelijke schrikkelrijmwoorden, maar ook deze zijn desgewenst te verwijderen.
De Van Dale CD rijm rom is een uitgave van Van Dale Lexicografie en
kost f 32,50.
ISBN 90 6648 5000

● Debatteren
‘Debatteren = argumenteren + presenteren’ staat op een van de eerste bladzijden
van het boek Effectief debatteren. Dat lijkt simpel, maar er is natuurlijk meer over
te zeggen en dat doet deze praktijkgerichte handleiding dan ook. In zes hoofdstukken
wordt er ingegaan op de debatstelling, de

Onze Taal. Jaargang 67

341
standaardgeschilpunten, argumentatie en documentatie, de planning van de
spreekbeurten, de presentatie en de jurering. In de volgende zes hoofdstukken
wordt dieper op deze onderwerpen ingegaan en worden ze van een
argumentatietheoretische achtergrond voorzien. Het boek is gericht op zowel
studenten in het debatonderwijs als praktiserende debaters.

Effectief debatteren. Argumenteren en presenteren over beleid van Toine
Braet en Lenneke Schouw is een uitgave van Wolters-Noordhoff en kost
f 37,-. (169 blz.) ISBN 90 01 15974 5

● Taalspel
Na het succes van het Groot Van Dale Spel der Nederlandse taal heeft de ontwerper
ervan, Dick de Rijk, een nieuw taalspel ontwikkeld: het Van Dale familiespel. Het
spel is geschikt voor kinderen vanaf acht jaar. Er is rekening gehouden met het
verschil in taalontwikkeling doordat de kinderen eenvoudiger vragen en opdrachten
worden voorgelegd. Er zijn vragen en opdrachten in vijftien categorieën, zoals
synoniemen, antoniemen, ‘husselwoorden’ en cryptische omschrijvingen. De spelduur
is gemiddeld 45 minuten, en iedereen kan winnen - ook de kinderen.
Het Van Dale Familiespel is een product van Jumbo Nederland; de
adviesprijs is f 70,-.

● Taalsprookje
De cd Zonder taal geen verhaal bevat een leuk sprookje met muzikale begeleiding
waarin de 26 letters van het alfabet een grote rol spelen. Het verhaal is gericht op
kinderen die net leren lezen (zes tot acht jaar). Behalve aan een kennismaking met
de letters (die voor zesjarigen misschien wat verwarrend is omdat die leren lezen
met methodes die meer op klanken dan op letters gericht zijn) wil schrijver/verteller
Raimond Lap bijdragen aan de taalontwikkeling van het kind door met de taal te
spelen en de rijkdom ervan te tonen.

Zonder taal geen verhaal is een uitgave van MAXPro Records en kost f
24,90.

● Sociolinguïstische conferentie
De werkgroep Sociolinguïstiek van de ANéLA (Association Néerlandaise de
Linguistique Appliquée) houdt op 8 en 9 maart 1999 de Derde Sociolinguïstische
Conferentie in conferentieoord De Blije Werelt te Lunteren. De conferentie beoogt
de uitwisseling van onderzoeksresultaten van Nederlandse en Vlaamse
sociolinguïsten te bevorderen. Behalve de bespreking van artikelen van deelnemers
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- verdeeld over vier deelgebieden - zijn er ook zes plenaire lezingen van onder
anderen Ulrich Ammon (Duitsland), Allan Bell (Nieuw-Zeeland) en René Appel. Ook
oio's, aio's en bursalen zijn van harte welkom.
De deelnamekosten bedragen f 275,-/Bfr. 5000. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Erica Huls van het werkverband Tekstwetenschap van
de KUB. Telefoon: 013-466 20 48 (wo, do) of 013-466 26 89 (ma, di, vr).
E-mail: huls@kub.nl

● Jiddische spreekwoorden
Het Jiddisch is de taal van de West- en Oost-Europese joden, en is ooit ontstaan
uit het Middelhoogduits, het Armeens en het Hebreeuws. Tot in de tweede helft van
de vorige eeuw bestond er ook een geschreven en gesproken Nederlandse variant.
Dankzij het werk van Hartog Beem is veel van het Nederlandse Jiddisch bewaard
gebleven. Hij schreef een woordenboekje van het Nederlandse Jiddisch, een boekje
over Jiddische woorden in het Nederlands en stelde een verzameling van 1161
Jiddische spreekwoorden en zegswijzen samen onder de titel Jerosche (‘erfenis’).
Van dit laatste boekje, uit 1959, is nu een (tweede, ongewijzigde) herdruk
verschenen. De opgenomen spreekwoorden en zegswijzen zijn geordend op
trefwoord, en via het register zijn ze ook via de andere ‘hoofdwoorden’ terug te
vinden. Behalve een letterlijke vertaling bevat elk lemma een toelichting op de
betekenis en (eventueel) de herkomst. Zo is bijvoorbeeld de uitdrukking kaan
portegies uf me chassene (‘geen portugees op mijn bruiloft’) terug te voeren op de
rivaliteit tussen de Duitse en de Portugese joden.

Jerosche. Jiddische spreekwoorden en zegswijzen uit het Nederlandse
taalgebied wordt uitgegeven door boekhandel & antiquariaat Blankevoort
en kost f 34,90 (paperback) of f 49,90 (gebonden). (296 blz.)
ISBN 90 804190 1 X

Uit de jaargangen
TAALCRITIEK - ‘Ik heb’, schrijft een lid, ‘eens aanmerking gemaakt op de taal
van een vriend, die zich had aangewend te spreken van h i j h e p (h e b ’), iets
dat ik erg onbeschaafd vind; maar toen kreeg ik den wind van voren. Het was
dwaasheid, meende mijn vriend, daar aanmerking op te maken; geen mensch
zei h i j h e e f t en het zou niet zoo lang meer duren of deze verouderde vorm
zou ook uit de schrijftaal verdwijnen. - Wat zegt U daar nu wel van?
Wij vinden het, zooal geen ‘dwaasheid’, dan toch weinig aanbevelenswaardig,
aanmerking te maken op iemands gesproken taal; wij zouden het ons lid stellig
niet in dank afnemen als hij zulke critiek tot o n s richtte. Waar zou het heen
gaan, als wij elkaar op zulk een manier het leven zuur gingen maken!
Met de s c h r i j f taal is het wat anders; daarbij zijn wij aan veel strengere
regels gebonden dan bij de gesproken (p r a a t -) taal. En een schrijver, die
ons h i j h e p zou willen voorzetten als aanbevelenswaardig Nederlandsch,
of aan een vreemdeling dezen vorm als ‘Nederlandsch’ zou willen leeren,
zouden wij niet gaarne als mentor aanvaarden.
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En wat die voorspelling betreft, dat een ‘verouderde’ vorm als ‘hij heeft’ wel
spoedig ook uit de schrijftaal zal verdwijnen, - die late ons lid maar voor wat
zij waard is. Het heet dat, in tegenstelling met talen, die de persoonsbetrekking
bij werkwoorden slechts door vervoeging kunnen uitdrukken (Latijn: amo,
amas, amat), een taal, die dit doet door het persoonlijk voornaamwoord, aan
deze flexievormen geen behoefte heeft, - en wij dus zonder bezwaar kunnen
gaan spreken van: ik heb, jij heb, hij heb.
Onze Taal, maart 1938
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Trefwoordenregister Onze Taal jaargang 67 (1998)
aaneenschrijven

129

aardrijkskundige namen

261, 317

afkortingen en aaneenschrijffouten

179

Afrikaans

99, 282, 284

akoestisch

128, 178

alcoholis(tis)ch

87

alfabet, volgorde in -

332

Algemeen Cités

94, 148

allesbehalve/alles behalve

317

allochtone talen in Nederland

303

allochtoon

204

alternatievenlijst voor barbarismen

138

ambtenarentaal

268

America, Tom

130

Apeldoorn, een -

141

Battus

127, 150, 180, 214, 221, 256, 280, 324

beeldspraak

56, 111

behalve/naast

128

beleidsnota's, lengte -

46

Bennis, Hans

222

beste radiostem

303

Beyerd

299

Bijsterveld, loop met je pis naar -

100

bijtschaap

148

boeket/bouquet

217

boektitels, taalgrappen in -

128

Bolwerk

102

bolworm steekt hem, de -

151

Bommelwoorden

116

bouquet/boeket

217

Bree, Cor van

118

brieven, persoonlijke toon in -

18, 88

Charivarius

286, 306
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Chinees leren

194

Chomsky, Noam

311

Citadellaan

233

citeren

177

Cités, Algemeen -

94, 148

columnisme

62

congres Onze Taal 1997

52-70

culpabiliseren

84

debatteren

59, 341

decimaalteken

42

delicatesse(n)zaak

151

dezelfde/eenzelfde

253

dialect, mis in -

46

dialect

204, 250

dialectdiscriminatie

30

Dictee-test, Groot -

325, 328

dicteedeelname

224

direct

267

Doelenstraat

121

douglasspar

49

draaiziekte

151, 251

Dreef

269

dubbelzinnige zin

43

Duidelijke Taal Trofee

303

Duinrell

339

Duitse spelling

235, 303

Dutroux'/Dutrouxs/Dutroux's

217

dyslexie

142, 198, 252, 306

e, stomme -

147, 215, 315

eenzelfde/dezelfde

253

eigennamen

186, 205

eindejaar(spremie)

129, 179

eivol

33

elandtest

32

ellenlang(e) uitweiden

281

e-mail/e-post

8

employability

113
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Engels in tv-reclame

175

Engelse invloed

45, 137, 138, 169, 175, 239, 278,

Engerlands

45, 137

Enkweg

201

e-post/e-mail

8

erop afkomen/eropaf komen

47

Esperanto

76, 79, 149

etymologisch woordenboek

34

Europanto

122

eurosymbool

32

eurotaal

122

evacueren

217

extranei/extraneï

181

fantasietalen

82, 122, 124, 178

federaliseren/federaal

170, 216

Franse leenwoorden (verkleinvormen van 12
-)
Fries

250, 268

gans, de - rijden

101, 149

gaten in de taal

8

gebarentaal

149

gebarentaaltolken

8

Geerts, Guido

218, 314

Geldelozepad

167

gemengd huwelijk

45

geneesheer

268

genitief-s na -s, -x en -z

217

Geschiedenis van de Nederlandse taal 51, 152
(boek)
getallen, schrijfwijze van -

290

geworden

115, 214

gingen

9

Gods naam

278

godverdegodver

237, 278, 279

Gooise r

214

Gotisch

120

grachten

97, 148

Onze Taal. Jaargang 67

grager, graagst

87, 251

grammatica in vreemdetalenonderwijs

166

grammofoonplaten (ww)

26

Groene Boekje, opzet -

158

grond

97, 148

Groot Dictee-test

325, 328

Haags dictee

46

hand-out

289

hanenwaken

42

hebban olla uogola

278

-held, nieuwe woorden op -

162

Heldring, afscheid -

235

Hessenweg

31

hogerop dan

151

hoofdbreken(s)

47

hulptalen

75, 149, 122, 216

humanitaire ramp

317

huppelkut

44

inburgering nieuwkomers

96

Interlingua

149, 216

interpunctie

250

irriteren, zich -

129

jaarvergadering Onze Taal 1998

139, 238

jargon in reclameteksten

230

Jaspaert, Koen

154

joden die Piet heten

44

jongejannen

27

KB slaan, een -

114, 179, 250

kindertaal

190, 234, 251

kindertaal en volksetymologie

190, 251, 279

kofschip, 't -, en dialect

215

kofschip, 't - (oorsprong van -)

156

komma

320

Kooten, Van - en De Bie, woorden van - 182, 237

kroefelen/kriffelen

131

kukel hebben/zijn

216

-kunde/-wetenschap

7
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kunsttalen

75, 79, 82, 122, 124, 149, 216

laarzen (ww)

26

langste woord

168

lappen

103

leenwoorden, Nederlandse - in het
buitenland

275, 321

literaire taal

68

lulleriken

140

luxaflex

316

Maliebaan

42

mannetjesputter

155, 252

maritiem Nederlands

275, 321

Matsier, Nicolaas

318

meertalige communicatie

292

Meertens Instituut

222

meervouden, Latijnse -

63

merknaamwoorden

211, 278, 316

metaforen in verkiezingsprogramma's

56, 111

meticuleus

338

midderdag

260, 316

minkukel hebben/zijn

216

misvattingen over taal

247, 314

moreel/moraal

115

naampalindromen

44, 136, 293

naast/behalve

128

natte

104, 149, 177

Nederlands leren, verplicht -

96

Nederlands buitengaats

275

Nederlands buitengaats (tentoonstelling) 321
Nederlands in Wallonië

204

Nederlands, positie - in EU

235

Nederlands, veranderingen in het -

152

Nederlandse Taalunie

154

Neerlandistiek, Raad voor de -

140

neologismen bij de Tachtigers

44

nieuwe spelling, totstandkoming -

140, 177, 220, 250

nieuwe spelling

204
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nieuwe spelling (plantnamen)

90

nieuwe woorden, ontstaan van -

39, 114

nieuwe spelling in Duitsland

235, 303

nieuwe woorden (van 1997)

10

nieuwslezers, taal van -

55

normalisatie van taal

263

normen voor taal

263

nut- en noodzaakdiscussie

129

omkleden/verkleden

9

ongrammaticaal Engels

44

ont-

115, 334

ontzeggen, niet -

87

oplopers

48

Over taal (tijdschrift)

46

pappenheimers

47, 214

paradox in terminis

35, 129, 179

persberichten, invalshoek -

8

persoonlijke toon in zakelijke brieven

18, 88

plaatsnaam, langste -

165, 216

plantnamen, spelling van -

90

plots(e)

151

Poldernederlands

226

politiek en retorica

56

preken

64

presentatie vs. argumentatie

59

pretesten

333

proactief

9, 85

purismen

44

rambam, krijg de -

301

RATP

214

reclame, jargon in -

230

reclame, Engels in -

175

reclameteksten, getuigenissen in -

253

redactiewisseling Onze Taal

213

retorica

52

reuze(n)kerel

253

rijmende verwensingen

258, 316
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rijmloze woorden

295

roeien en ruiten, door -

9

samenstellingen, Opperlandse -

223, 279

sanctioneren

317

sassafras

236, 279

schelden

98, 148

scherp(st) van de snede, het -

115

scholing in taalkunde

247

schoonfamilie

281

schotelvodden

103, 179

schrijfwijze van getallen

290

schrijven, spannend -

3, 6

schrijven en stijl

318

schwalbe

8, 85

serievloeken

279

sinterklaas/Sinterklaas

253

sjwa

147, 215, 315

slot-n in uitspraak

132, 178

snellezen

86

spannend schrijven

3, 6

spanning in verhalen

3, 6

speculaas

43

spelen met taal

43, 44, 48, 84, 127, 136, 150, 180, 214,
221, 223, 256, 280, 293, 324

spelling van aardrijksk namen

261, 317

spelling

248

spellingproblemen

225

spellingregels

298

Spellingwijzer Onze Taal

92, 158, 186, 224, 261, 290

spenkast

85

spinde

43, 85

Spokaans

124

staande uitdrukkingen

181

Standaardnederlands/standaard-Nederlands 160, 281
stijl

318

stomme e

147, 215, 315

straatnamen, moderne -

129, 215, 278
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Suske en Wiske, taalgebruik -

160

taal op muziek

130

taalanekdotes

232

taalcrypto

265, 337

taalergernissen

128

taalgebruik van kinderen

190, 234, 251

taalgrappen in boektitels

128

taaljaar 1998

322, 326

(taal)naslagwerken gratis op internet

296

taalstrijd in België

315

taaltest (congres 1997)

47

taalverandering

118, 152

taalwetenschap, reputatie Nederlandse 266
taalwetenschap

311

tartuffe

9

technologie/techniek

7

tekstverwerkingsprogramma's

16

terugkomen op/van

87

testen van teksten

333

timponiemen

43, 84, 136

Toonder, woordtop-tien Marten -

116, 216

translation

214

triltintelen (verbuiging van -)

44

tuimel

229

tuin

292

tussen-n en leesproces

330

uitneembaar

115

uitspraak omroepmedewerkers

128

uitspraak in woordenboeken

164

uitspraak

132, 164, 178, 226

unitarismen, Belgische -

85

valspel

85

vaststaat/vast staat dat

21, 85

vek

300

verkiezingsprogramma's, metaforen in - 56, 111

verkleden/omkleden

9
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verkleinvormen van Franse leenwoorden 12

verklikkerbig

85

verkoopbrieven

43

vertaalwoordenboeken op cd-rom

51, 107

vertaalwoordenboeken, digitale -

188

vervoegen van werkwoorden

156

verwensingen

258, 301, 316

Vlaams in opmars

32, 242

Vlaamse neologismen

15, 85, 104, 170, 216, 304

Vlaamse woorden

14, 15, 84, 94, 104, 160, 170, 216, 304

volksetymologie

134, 190, 251, 279

volkslied Zuid-Afrika

268

voornaamkeuze, motieven bij -

196, 250

vormgeving Onze Taal, nieuwe -

316

vreemdetalenonderwijs, grammatica in - 166

vroon

203

walgelijk lekker

35

‘Wat een taal!’, jubileum -

28

wat voor...

202, 251

welk/welke

181

werk ze!

192, 250

werkwoorden, symmetrische -

200

-wetenschap/-kunde

7

wielertaal

184

woordbeeld, gevolgen tussen-n voor -

330

woorden als handelsmerk

211, 278, 316

woorden splitsen

129

woordenboeken, uitspraak in -

164

woordgeslacht

22, 24, 114, 256, 294

woordgeslacht, veranderend

129, 256

woordgeslacht in woordenboeken

294

Woordwijzer/NEN 5050

205, 263

ze in werk ze

192, 250

zero-tolerance

223, 289

zielknijper

215

zo'n/zulke

8

zwartepiet/Zwarte Piet

253
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344

Ruggespraak

Voor ons filiaal zoeken wij een enthousiaste DROGIST M/V OF
ASSISTENT DROGIST M/V met de ambitie om verder te leven
Advertentie in Delft op Zondag
Echte Bakker van Maanen zoekt
Winkelchef m/v
Wij bieden: 38 uur per week Leeftijd tot 40 jr. Salaris volgens bakkers
CAO Spaarloonregeling evt. opleidingen
Advertentie in Leidsch Dagblad
Oppas gevraagd voor onze zoon die ook hh werk wil verrichten. Tel. ...
Stadsnieuws
Engelse conservatie voor gevorderden
Lijkt het u leuk om met andere mensen in het Engels te conserveren, dan
heeft wijkcentrum 't Hop een cursus Engelse conservatie voor gevorderden
voor u.
Weekblad Westfriesland

Reclamefolder
Süddeutsche Klassenlotterie
Bliksem verstoort chaos treinverkeer
Twentsche Courant Tubantia
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Jeugdige en representatieve jongeman van 43 jaar met een goed lopend
eigen bedrijf zou graag met jouw vlotte levenslustige maar ook serieuze
jonge VROUW van ongeveer dezelfde leeftijd in contact komen.
De Gelderlander
23.20 Als je van paarden houdt
Informatief programma voor hondenliefhebbers.
NCRV Gids

In een reeks profielen van eigentijdse sterren deze week Fanny Ardant,
de weduwe van François Truffaut, die in ‘Elizabeth’ een in bed vermoorde
Franse legeraanvoerster speelt.
NRC Handelsblad
Deze keukenweegschaal is gemaakt van plastic en weegt daarom bijna
niets.
Libelle
One stop shopping is het nieuwe credo van de postmoderne accountant.
De gunstige economische groei van de afgelopen jaren en een groeiende
vraag naar andere, meer gespecialiseerde diensten, heeft de branche
veel windeieren gelegd. De totale omzet steeg in een periode van vier
jaar naar f 15 515 miljard.
Accountancy Nieuws
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