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Onze talen [1]: Turks
‘Elke steen is zwaar op zijn eigen plaats’
Gaston Dorren - freelance journalist, Amsterdam
Bij ‘onze taal’ denkt niet elke Nederlander meteen aan het Nederlands.
Naast het aloude Fries en de dialecten hebben talen als het Turks,
het Berbers, het Hindi en het Servo-Kroatisch hier wortel geschoten.
Gaston Dorren, auteur van het vorig jaar verschenen boek Nieuwe
tongen, zal in de serie ‘Onze talen’ deze weinig bekende nieuwelingen
belichten. In deel één: de Amsterdamse auteur Sadık Yemni over
zijn moedertaal, het Turks.
‘In Turkije hebben militairen en taalkundigen het zwaarste werk,’ zegt Sadık Yemni,
‘want ze moeten allebei om de tien jaar revolutie maken.’ Het is in zijn land een
bekend grapje, waar veel waars in zit. Heeft het leger deze eeuw diverse
staatsgrepen gepleegd, verschillende groepen linguïsten hebben, eveneens met
politieke bedoelingen, serieuze pogingen tot ‘taalgreep’ gedaan, met het doel het
Turkse karakter van de taal te redden.

Puur Turks
Dat is niet uit te leggen zonder een duik in de geschiedenis. Yemni: ‘In het Osmaanse
Rijk, voor de Eerste Wereldoorlog, leefden veel verschillende volken. Dat was te
merken aan het Osmaans-Turks, een geraffineerde, maar ook kunstmatige mengtaal.
In het Osmaans van de literatuur zat veel Perzisch, in het wetenschappelijke
Osmaans wemelde het van het Arabisch. Toen in 1923 het huidige Turkije ontstond,
wilde men af van die woorden van vreemde herkomst.’

Illustratie: Frank Dam

De puristen grepen hun kans. Perzische en Arabische woorden werden verturkst.
Soms grepen de taalkundigen terug op oud vocabulaire, desnoods uit verwante
talen als het Azeri, dat in Azerbeidzjan wordt gesproken. In andere gevallen
bedachten ze simpelweg iets nieuws. Het resultaat heette Öztürkçe, ‘Puur Turks’.
‘De zuivering is wel begonnen, maar niet afgemaakt’, zegt Yemni. ‘Daardoor
hebben we nu een ontzettend rijke woordenschat. Öztürkçe alléén is armoedig,
achterlijk zelfs.’ Hij pakt er een woordenboek bij. ‘Wat er allemaal uit andere talen
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komt! En dan gaat het om heel alledaagse woorden. Kilit “slot” en efendi “meneer”
stammen uit het Grieks, kiyak “mooi” uit het Aramees, en banyo “bad” uit het Italiaans.
Müddeiumumi “aanklager” komt uit het Arabisch, al hebben we daar ook het Turkse
savci voor, en ağa “heer” uit het Koerdisch, dat het zelf weer uit het Mongools heeft.’
Onder ‘stoep’ staan weer twee vertalingen: het authentiek Turkse kaldırım, maar
ook trotuar, dat voor Nederlandse oren veel vertrouwder klinkt.

Taalchaos
Yemni is dus niet zo'n fanatieke taalrevolutionair. ‘Ze hebben het indertijd te radicaal
willen doen. Dat heeft tot taalchaos geleid. Voor gewone mensen was het Öztürkçe
een taal van een andere planeet. Je kunt de taal van het leven van alledag niet
zomaar vervangen door een nieuwe, zoals je een oude paal weghaalt en een nieuwe
in de grond slaat. Die oude woorden zitten in grappen, in spreekwoorden. Het is
dan ook niet gelukt.’ Toch benijdt hij het Nederlands om zijn geslaagde purismen,
zoals zuurstof en waterstof. ‘Wij zitten nog steeds met oksijen en hidrojen.’ Wel
geslaagd is het vervangen van het Arabische schrift door het ons vertrouwde Latijnse
alfabet. Maar ook dat ging te plotseling, vindt Yemni: ‘De hele literaire traditie werd
in één keer weggegooid, want kinderen leerden het oude schrift ook niet meer op
school. En de oude generatie werd in één klap analfabeet, want alles moest ineens
in Latijnse letters!’
Tegenwoordig is de taalstrijd wel over zijn hoogte-
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punt heen, maar nog in 1985 vaardigde het toenmalige conservatieve militaire
bewind een lijst van tweehonderd ‘Puur Turkse’ woorden uit die niet op radio en
televisie gebruikt mochten worden. Yemni: ‘Ik was tegen dat regime, maar deze
maatregel was zo gek nog niet. Die trof vooral heel gekunstelde woorden, vaak
geïmporteerd uit het Oezbeeks of zo. Overigens hadden de militairen op dit punt
een draai van 180 graden gemaakt. Waren zij in de jaren dertig en veertig nog
geharnaste puristen, nu waren ze juist radicaal tégen de taalzuivering.’ De reden
daarvan was dat het ‘Puur Turks’, ooit een nationalistisch stokpaardje, in politieke
zin als links te boek was komen te staan.

Sadık Yemni: ‘Als schrijver moest ik kiezen tussen invalide zijn in het Nederlands of top-atleet
worden in het Turks.’

Soap-Turks
Zo groot als de variatie in de woordenschat is, zo gering zijn de dialectverschillen
tussen de diverse streken van Turkije. De verklaring is dat de Turken zich pas in de
elfde eeuw in Anatolië (Turkije) vestigden. Natuurlijk zijn er wel wat verschillen
ontstaan. Zo kent Izmir, de plaats waar Yemni opgroeide, een bijzonder rijk ‘argot’
of ‘slang’, dat voor buitenstaanders moeilijk te volgen is. ‘Dat komt door de haven.
Uit het hele Middellandse-Zeegebied hebben we woorden overgenomen, zoals het
uit het Frans afkomstige karambol, waar we “chaos” of “rotzooi” mee bedoelen.’
Na de Perzen, de Arabieren, de zeelui en de puristen is er nu een nieuwe
spraakmakende bron van beïnvloeding: de televisie. Droeg die vanaf de jaren vijftig
bij aan de verspreiding van het ‘Puur Turks’, tegenwoordig werkt ze volgens Yemni
juist verbastering van de taal in de hand. De dagelijkse soapseries van Amerikaanse
makelij worden weliswaar nagesynchroniseerd, maar niet tot ieders tevredenheid.
‘Zo wordt een woord als chick voor “meisje” letterlijk vertaald’, zegt Yemni. ‘De jeugd
neemt zo'n rare kreet, piliç, over. Op die manier krijg je een soort plastic Turks.’
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Toch is hij niet onverdeeld negatief over de taalinvloed van de tv. ‘Voor de Turkse
jongeren in Nederland is het juist een zegen dat ze sinds een paar jaar Turkse
programma's kunnen zien. Hun ouders zijn vaak dialectsprekende plattelanders
met niet al te veel opleiding. Op tv horen ze een veel betere en rijkere taal dan thuis.
Ik verwacht dat er nu echt een tweetalige generatie opgroeit. Voorheen hingen de
jongeren vaak tussen het Turks en het Nederlands in.’

Het Turks als rijgtaal
Dat het Turks een rijgtaal is, blijkt bij werkwoorden en zelfstandige naamwoorden.
Het woord yapmalıydım (‘ik had moeten doen’) is opgebouwd uit vijf delen. Na de
stam yap volgt eerst een achtervoegsel voor ‘moeten’, malı. De y, vervolgens, dient
alleen de welluidendheid; dı duidt het verleden aan, het hiermee versmolten ım staat
voor ‘ik’.
Bij zelfstandige naamwoorden is het van hetzelfde laken een pak. Çocukların
bestaat uit drie delen: de stam çocuk ‘kind’, de meervoudsuitgang lar en de
bezittelijke uitgang ın.
Typisch Turks is dat deze uitgangen verschillende varianten hebben, die op een
heel regelmatige manier worden toegekend aan verschillende stammen. Zo bevatten
de woorden evde (‘in het huis’) en kitapta (‘in het boek’) zonder dat het opvalt toch
hetzelfde achtervoegsel. Vanwege de ‘zachte’ (stemhebbende) v van ev krijgt de
uitgang een eveneens ‘zachte’ d, en vanwege de stam-e verschijnt er een e in de
uitgang. Kitap krijgt vanwege zijn ‘harde’ (stemloze) slot-p ook een ‘harde’ t in de
uitgang, en vanwege de stam-a ook een a in de uitgang.

De Turkische talen
Het Turks is de meest gesproken taal van een groep die als de Turkse of Turkische
talen wordt aangeduid. Naaste verwant is het Azeri. Verder spreken de inwoners
van de meeste voormalige Sovjet-republieken in Midden-Azië een Turkse taal:
Kirgizisch, Oezbeeks, Turkmeens, Kazaks. In Rusland bestaan nog verwanten als
Tataars, Jakoetisch, Tsjoevasj en Basjkir. Het Koerdisch, dat in Zuidoost-Turkije
wordt gesproken, is niet verwant met het Turks.
De Turkse groep maakt deel uit van de Altaïsche familie, waar onder andere het
Mongolisch toe behoort. Omstreden is de verwantschap met het Fins en het
Hongaars. Met de Indo-Germaanse taalfamilie, waar het Nederlands onder valt,
bestaat geen verwantschap. Wel heeft het Turks een aantal woorden in de
Indo-Europese talen achtergelaten, zoals douane, tulp en yoghurt, en het Engelse
crimson. Talen op de Balkan, zoals Albanees en Servo-Kroatisch, tellen zelfs
duizenden Turkse leenwoorden.
In Nederland spreken een kleine 300 duizend mensen Turks, al dan niet als
moedertaal. In totaal zijn er naar schatting 60 miljoen Turkssprekenden. Nog eens
ruwweg 40 miljoen mensen spreken een andere Turkische taal.

Rijgtaal
Over zijn eigen Nederlands is Yemni niet tevreden; gebrek aan oefening, weet hij.
‘Als schrijver moest ik kiezen: invalide zijn in het Nederlands of topatleet worden in
het Turks.’ Dat was geen moeilijke keus: hij schrijft in zijn moedertaal, en zijn werk
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wordt naderhand in het Nederlands vertaald. Toch zijn de onvolkomenheden in zijn
spraak slechts van het subtiele soort: dichtbijer is een niet onlogische verbuiging,
en vocabuletter is bijna poëzie. Hooguit een enkele keer sijpelt zijn moedertaal
herkenbaar door: ‘Hij heeft me geholpen’, zegt hij op een zeker moment - sprekend
over een vrouw; het Turks maakt geen grammaticaal verschil tussen mannelijk en
vrouwelijk.
Desondanks vindt hij het Nederlands niet speciaal moeilijk: ‘Wie dat beweert, is
lui of kent zijn eigen taal niet goed. Als je die wel goed kent, doorzie je ook een
vreemde taal eerder. Je ziet welke oplossingen,
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welke constructies in die taal bedacht zijn om bepaalde zaken uit te drukken.’
Wel is het zo dat die ‘oplossingen’ in het Turks en in het Nederlands sterk van
elkaar afwijken. Het meest in het oog lopende verschil is dat het Turks een rijgtaal
is, of, met een officiële term, een ‘agglutinerende taal’. Aan de stam van elk
werkwoord worden eindeloze series achtervoegsels geregen met betekenissen als
‘worden’, ‘verleden tijd’, ‘jij’, ‘kunnen’, ‘niet’ of ‘elkaar’. Eén woord wordt in vertaling
algauw een halve zin: yapmalıydım betekent ‘ik had moeten doen’. Ingewikkeld maar altijd nog minder dan het Nederlands met zijn hebbelijkheid om in de verleden
tijd de klank helemaal te veranderen (slaan - sloeg).
Ook zelfstandige naamwoorden kunnen een flinke staart krijgen, want het Turks
heeft naamvallen, net als het Duits, alleen méér: zes. Maar in tegenstelling tot het
Duits en het Nederlands kent het weer niet zulke wangedrochten als
personenvervoersinfrastructuur.

Spreekwoorden
Een laatste lastig trekje van het Turks is dat al die achtervoegsels nog weer kunnen
variëren al naar gelang de letters die eraan voorafgaan. Zowel de klinkers als de
medeklinkers kunnen veranderen. Zo heeft de uitgang van de verleden tijd een
t-klank na een harde (stemloze) medeklinker, bijvoorbeeld na de s, en een d-klank
na een zachte (stemhebbende), bijvoorbeeld na de z. Dat klinkt bizar - behalve voor
wie beseft dat het Nederlands exact hetzelfde doet: eisen wordt eiste, reizen wordt
reisde. Ook in Turkije moeten kinderen dus 't kofschip leren.
Misschien het meest karakteristieke van iedere taal zijn haar spreekwoorden.
Yemni: ‘We hebben een heel gangbare uitdrukking die als je haar letterlijk vertaalt
onzinnig is: Ne var ne yok, “wat is er, wat is er niet?” We bedoelen gewoon: “hoe
staat het ermee?” En een mooi spreekwoord vind ik “Elke steen is zwaar op zijn
eigen plaats”. Dat betekent dat er voor alles en iedereen een plaats is waar hij het
meest thuishoort.’
In april verschijnt Sadık Yemni's nieuwe boek bij uitgeverij Bert Bakker:
de politieke thriller De vierde ster.

Reacties
Hedendaags taalpurisme
Guus Kroonen - Reykjavík
In zijn artikel ‘Purisme en realiteitsbesef’ in het oktobernummer van Onze Taal stelt
Harry Cohen het verschijnsel taalpurisme aan de kaak. Duidelijk wordt dat hij een
fel tegenstander is. Als motieven voor het weren van leenwoorden geeft Cohen
onder andere ‘trots op het nationale erfgoed, angst voor het vreemde, afkeer van
verandering, gekwetst schoonheidsgevoel’. Ik moet zeggen: Cohen heeft gelijk. Een
dergelijke vorm van taalzuivering is inderdaad belachelijk. Maar het is wel een
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volledig verouderde vorm; het huidige taalpurisme is op een heel ander gedachtegoed
geïnspireerd.
Een van de meest gehoorde tegenwerpingen tegen taalzuivering is die van het
nationalisme. Taalpuristen zouden verstokte patriotten zijn die opkomen voor alles
wat met ‘het vaderland’ te maken heeft. Onze generatie - ik ben twintig jaar - leeft
echter in het werelddorp. Voor ons is de taal niet meer een uiting van de volksziel,
zoals in de negentiende eeuw, de eeuw van de Romantiek, gebruikelijk was, maar
een samenloop van klanken die we nu eenmaal gebruiken voor onze communicatie.
En wat is erop tegen om het overschot aan leenwoorden in dat communicatiemiddel
weg te werken? Verrijken nieuwvormingen de taal soms minder dan leenwoorden?
Cohen redeneert als volgt verder: Engels is de wereldtaal, dus neemt het
Nederlands veel Engelse woorden op. Hij veronderstelt hierbij een soort onwrikbare
oorzaak-gevolgverhouding. Als deze veronderstelling zou kloppen, zouden alle talen
in dezelfde mate Engelse leenwoorden moeten opnemen als het Nederlands. Dat
is gelukkig niet zo. Vergelijk onze taal maar eens met Duits, Frans, of met IJslands
of Fins. Het Nederlands is een van de meest leengrage talen in de wijde omtrek
aan het worden. Het opnemen van Engelse leenwoorden ligt dus aan ons, en niet
aan de status van het Engels als wereldtaal!
‘Onze bezorgde taalzuiveraars kunnen de panieklichten dus rustig weer uitdoen’,
schrijft Cohen in de op een na laatste alinea, en hij is daarmee de zoveelste die in
Onze Taal mag uitleggen hoe prachtig allerlei leenwoorden uit vroeger tijden nu
volledig ingeburgerd zijn. Waarom wordt de stroom leenwoorden van deze tijd
voortdurend veronbenulligd? Het zou ook weleens níét kunnen meevallen met de
komende hoeveelheid leenwoorden. Aangezien we de toekomst niet kennen, stel
ik voor enige voorzorgsmaatregelen te nemen en een gericht taalbeleid te voeren.
Ten slotte zou ik Cohen willen wijzen op het feit dat hij voorbijgaat aan de wens
van steeds meer mensen om nieuwvormingen te maken voor leenwoorden. Of deze
wens nu strookt met de heersende taalkundige opvattingen of niet, dat doet er
helemaal niet toe. Hoe mooi die leenwoorden later ook ingeburgerd zouden kunnen
raken, in tijden dat er veel leenwoorden binnenkomen, willen sommige mensen nu
eenmaal graag vervangers maken. Dat is een heel natuurlijke en bovenal
onschadelijke reactie van de samenleving.

Onze Taal. Jaargang 69

7

Stet
Joop Stelpstra - Leiden
Riemer Reinsma heeft het in de oktoberaflevering van zijn rubriek ‘Geschiedenis
op straat’ onder meer over het woord stet: een overslagplaats waar schelpen van
het strand werden overgeladen op schepen. Hij vermeldt dat de etymologische
oorsprong ervan duister is.
Het woord herinnerde mij aan de eerste keer dat ik tijdens een zeilvakantie Blyth
aandeed, even benoorden Newcastle. Toen de kolenmijnen nog open waren, had
Blyth enige betekenis voor de verscheping van steenkolen. De steigers die voor de
overslag werden gebruikt, bestaan nog en worden op zeekaarten en in
zeemansgidsen aangeduid als ‘staiths’ of ‘coaling staiths’. Tot dan toe was staithe
mij even onbekend als stet tot nu toe. De Concise Oxford Dictionary (COD, 6e druk,
12e oplage) bevat het volgende lemma:
staithe (-dh) n. Waterside coal depot equipped for loading vessels. [ME,
f. ON *stathwō, stöth landingstage, = OS stath, OHG stad bank, shore f.
1

Gmc *stathaz, *-am (*sta-STAND )]
In de notatie van de COD betekent -dh een stemhebbende th, ME ‘Middle English’,
ON ‘Old Norse’, OS ‘Old Saxon’, OHG ‘Old High German’, Gmc ‘Germanic’ en de
asterisk ‘form not recorded but merely inferred’ (‘niet aangetroffen maar afgeleide
vorm’).
De twee woorden staithe en stet lijken naar vorm en betekenis (althans in de ogen
van een leek) erg op elkaar - misschien is er een gemeenschappelijke etymologie?

Ankerwiep
Rob Bishoff - Amsterdam
Jaap Bakker vermeldt in zijn artikel over de dertiende editie van de grote Van Dale
(Onze Taal november) dat er voor het eerst deskundigen zijn ingeschakeld bij het
behandelen van jargonwoorden. Desondanks heeft de redactie, zo schrijft Bakker,
definities als deze niet weten te voorkomen: ‘ankerwiep dwarswiep voor het op de
plaats houden van de onderste buitenwiepen van baardwerk of van de langswiepen
van een bleeslaag’. Terecht noemt Bakker deze omschrijving ‘voor modale
woordenboekgebruikers vrijwel onbegrijpelijk’.
Ik weet inderdaad ook nog steeds niet wat een ankerwiep is. Kennelijk heeft nooit
iemand de redactie van Van Dale op deze onbegrijpelijke definitie gewezen, want
al in de zesde druk van Van Dale (1924) staat ankerwiep bijna precies zo
omschreven. Bijna precies, want het was toen niet ‘van een’ maar ‘eener bleeslaag’.
En bovendien werd het meervoud op -en nog vermeld.

Cornedbeef
Wouter van de Bunt - Palmyra, Virginia, Verenigde Staten
De Taaladviesdienst bespreekt in ‘Vraag en antwoord’ van het juninummer de
uitspraak van cornedbeef. Als betekenisomschrijving wordt ‘rundvlees in blik’
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gegeven. Ik neem graag aan dat dit product in Nederland vaak in blik wordt verkocht,
maar in Amerika is dat meestal niet het geval.
Volgens mijn Webster's International Dictionary (1963) is corned de verleden tijd
van het werkwoord to corn, dat ‘met zout besprenkelen (als conserveringsmiddel)’
betekent, of ook ‘met mais voeren’ (corn = mais). Corned is een bijvoeglijk
naamwoord bij beef, en deze woorden worden (in het Engels) los van elkaar
geschreven. Er kan gezouten rundvlees of vlees van een met mais gevoerd rund
(of beide) mee worden aangeduid, al dan niet ingeblikt.

Recordaantal officiële talen
W. Jaap Engelsman - Amsterdam
In Onze Taal van november (bladzijde 323) staat dat Zuid-Afrika met zijn elf officiële
talen ‘waarschijnlijk een wereldrecord’ heeft. Het is misschien aardig te weten dat
Zuid-Afrika op dit punt wordt overtroffen door India. De zeer nuttige CIA-weblocatie
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/in.html-gov meldt hierover:

Languages: English enjoys associate status but is the most important
language for national, political, and commercial communication, Hindi the
national language and primary tongue of 30% of the people, Bengali
(official), Telugu (official), Marathi (official), Tamil (official), Urdu (official),
Gujarati (official), Malayalam (official), Kannada (official), Oriya (official),
Punjabi (official), Assamese (official), Kashmiri (official), Sindhi (official),
Sanskrit (official), Hindustani (a popular variant of Hindi/Urdu spoken
widely throughout northern India). Note: 24 languages each spoken by a
million or more persons; numerous other languages and dialects, for the
most part mutually unintelligible.
Ik tel hier één nationale, één geassocieerde en veertien officiële talen, om van de
rest maarte zwijgen. Is dit het record? Relatief - in verhouding tot het aantal inwoners
- is het aantal officiële talen in Zuid-Afrika natuurlijk hoger.

‘Aap noot mies’
Th.M. van Schaick - Maastricht
Zonder het oneens te zijn met de keuze van Peter Burger en Jaap de Jong in hun
artikel ‘Van “aap noot mies” tot turbotaal. Taalkroniek van de twintigste eeuw’ (Onze
Taal november) zou ik bij een van de gekozen sleutelmomenten een kritische
opmerking willen maken.
Heel Nederland weet van ‘aap noot mies’, maar daarmee is nog niet gezegd dat
het befaamde leesplankje van M.B. Hoogeveen in 1909 ‘op alle lagere scholen’
werd ingevoerd, zoals in het artikel beweerd wordt. Vooral op veel katholieke scholen
gebruikte men de methode ‘Zien en zeggen’ van B.C.H. Kloostermans. Deze methode
omvatte veertig platen met grondwoorden, waarvan de eerste waren: aap, aas, aal,
aan, aar, oom, oom eet. De leesboekjes, het letterbord en de letterdozen werden
vanaf 1913 uitgegeven door Malmberg, Nijmegen, later Den Bosch. De methode
heeft het blijkbaar goed gedaan: de boekjes hebben tientallen drukken beleefd en
werden ook jaren na de Tweede Wereldoorlog nog gebruikt.
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De spelling-Marchant
Dr. J. de Rooij - Amsterdam
In het artikel ‘Van “aap noot mies” tot turbotaal’ van Peter Burger en Jaap de Jong
(Onze Taal november) constateerde ik - om een puntdicht van Huygens te citeren
- een ‘negligente omis-
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sie’. Er wordt namelijk wel vermeld dat de spelling-Marchant in 1947 bij wet werd
ingevoerd, maar niet dat deze spelling al sinds 1934 in de Nederlandse scholen
gebruikt werd. Wie zoals ik tussen 1934 en 1947 op school zat, leefde in een wereld
waarin de nieuwe spelling van de schoolkinderen (zo, leren, Nederlands) en de
oude spelling van de grote mensen (zoo, leeren, Nederlandsch) naast elkaar
bestonden. Dit feit lijkt me voor een taalkroniek van de twintigste eeuw toch zeker
vermeldenswaard.
Verder werd ik getroffen door een formulering met betrekking tot wat de
Woordenlijst van 1954 aan nieuws bracht in de schrijfwijze van bastaardwoorden.
Over 1954 wordt namelijk gezegd: ‘Nu de Woordenlijst van de Nederlandse Taal
verschijnt (...) wordt pas goed duidelijk welke consequenties de spellinghervorming
heeft voor de schrijfwijze van bastaardwoorden.’ Maar de schrijfwijzen van het
gegeven voorbeeld (kwalifikatie en qualificatie naast de voorkeurspelling kwalificatie)
hadden niets met deze spellinghervorming te maken, maar waren het gevolg van
de ontwikkeling van de spelling van bastaardwoorden in Nederland en Vlaanderen.
Ten slotte: ik vond het interessant te vernemen dat er ook een spelling-Terpstra
bestaan heeft, op grond waarvan de naamvals-n alleen nog maar bij personen en
dieren van het mannelijk geslacht geschreven hoefde te worden. Ik heb altijd gedacht
dat we dat aan minister Marchant te danken hadden, maar het was dus Terpstra.
In 1947 werd die ‘seksuele n’ facultatief gesteld, maar in de Woordenlijst van 1995
vind ik er niets meer over. Betekent dit dat je die n nog steeds mag schrijven? Het
antwoord op deze vraag is echter van weinig belang, want al gauw na 1947 is die
n geruisloos uit de Nederlandse schrijftaal verdwenen.

Naschrift redactie
Het artikel ‘Van “aap noot mies” tot turbotaal’ bevat een selectie van de
taalkroniek in het Taalboek van de eeuw, onder redactie van Peter Burger
en Jaap de Jong. In het Onze Taal-artikel staat inderdaad niet dat minister
van Onderwijs Marchant op 1 september 1934 voor het onderwijs een
gewijzigde spelling invoerde, maar in het Taalboek van de eeuw wordt
dat wél vermeld.

Euromunten [1]
Dick Waanders - Almelo
In het novembernummer van Onze Taal schrijft Jan van der Pol over benamingen
voor de nieuwe euromunten. Voor de munt van 0,02 euro suggereert hij de naam
twent, waarbij hij stelt ‘dat na een paar jaar niemand bij dat woord nog denkt aan
een bewoner van Twente’. Ik hoop dat het nu al zo is dat bijna niemand denkt dat
een Tukker en een Twent iets met elkaar van doen hebben, wat sommige
woordenboeken en spellinglijsten ook mogen beweren. Een inwoner van Twente
heet echt alleen maar ‘Twentenaar’. Twent klinkt ons Twentenaren net zo buitenaards
in de oren als Raalt dat zou doen voor iemand uit Raalte. Bovendien zijn niet alle
Twentenaren Tukkers, laat dat ook nog eens gezegd zijn.

Onze Taal. Jaargang 69

Euromunten [2]
Dr. W. Bruijnesteijn van Coppenraet - Arnhem
De benamingen die Jan van der Pol in het novembernummer aandraagt voor de
nieuwe euromunten - twent, tweuro, vierstuiver - doen mij (met alle respect voor het
idee om na te denken over namen voor de nieuwe munten) wat gekunsteld aan.
Een alternatief is het van stal halen van de traditionele muntnamen die bij de
invoering van het decimale muntstelsel verdwenen zijn: duit, groot (Groschen,
groszy), schelling (shilling, Schilling), daalder (dollar, Thaler) en pond (livre, pound).
De (euro)cent zal, evenals voorheen de Nederlandse cent, wel gauw weer afgeschaft
worden, dus daar hoeft niet veel aandacht aan besteed te worden. Eventueel: duit.
De naam groot zou door de bijgedachte aan ‘grote cent’ een geschikte naam
kunnen zijn voor de dubbele cent. (In mijn jonge jaren gebruikte men het woord
groot voor de halve stuiver, dus dat komt aardig in de buurt.) De namen stuiver en
dubbeltje zijn boven elke discussie verheven en kunnen gehandhaafd blijven. Het
20-centstuk zou de naam schelling kunnen krijgen - de waarde komt ongeveer
overeen met die van de oude Engelse shilling. De euro heeft globaal de waarde
van een Amerikaanse dollar, dus: daalder, en om overeenkomstige redenen zou
de halve euro gewoon ‘gulden’ kunnen heten. Blijft over de dubbele euro, die
ongeveer dezelfde waarde heeft als ooit het ‘pond vlaamsch’, en die dus in de
toekomst met pond aangeduid kan worden.

Euromunten [3]
Hans Horlings - Voorschoten
Jan van der Pol doet een lovenswaardig voorstel voor benamingen voor de nieuwe
euromunten. Lovenswaardig en vindingrijk, maar in een enkel geval naar mijn gevoel
minder geslaagd. Twent voor ‘twee cent’ is een creatieve samentrekking, maar klinkt
als twenty, dat het tienvoudige omschrijft. En vierstuiver klinkt gekunsteld en net zo
onrealistisch als mijn voorstel dubbeldubbeltje. Waarom zouden we de munt van
EUR 0,20 niet gewoon ‘kwartje’ noemen? Zoals, volgens Van der Pol, niemand bij
piek aan een kerstboom denkt en spoedig niemand nog twent met Tukker zal
verwarren, zo zal niemand zich er voortdurend van bewust zijn dat kwartje (mijn
grootvader zei ‘kwarrechie’) duidt op het vierde deel van een gulden. Daarbij is het
feit dat er niet vier maar vijf kwartjes in een euro gaan illustratief voor het feit dat
die euro meer waard is dan de gulden.

De beste... ooit
Bob Molenaar - Den Haag
In de rubriek ‘Vraag en antwoord’ in het novembernummer wijdt de Taaladviesdienst
een kolom aan constructies die beginnen met een overtreffende trap en worden
gevolgd door een zelfstandig naamwoord en het woord ooit, zoals in ‘de beste
prestatie ooit’. Er wordt gesteld dat het vormen van een bijzin (‘de beste prestatie
die ooit geleverd is’) het enige alternatief hiervoor is. Het kan echter aanzienlijk
minder omslachtig, en wel door de ietwat archaïsche maar nog geenszins in onbruik
geraakte vorm aller tijden te gebruiken. Niet dat ik me stoor aan het gebruik van de
constructie met ooit, overigens. Ik ben tegenwoordig al blij als mensen weten dat
dit woord met een t geschreven wordt.

Onze Taal. Jaargang 69

Onze Taal. Jaargang 69

9

Vraag en antwoord
Taaladviesdienst

Arbo(-)/arbo
? Het Groene Boekje geeft Arbo-dienst, maar Van Dale (1999) vermeldt
arbodienst.
Wat is juist? En waarom geeft de redactie van Van Dale niet aan dat zij afwijkt
van het Groene Boekje?
! De spelwijzen Arbo-dienst, Arbodienst en arbodienst zijn alle te verdedigen. Het
hangt ervan af of Arbo als afkorting wordt gezien (dan volgt er een streepje), als
(onderdeel van een) eigennaam (dan is de hoofdletter op z'n plaats) of als een zo
ingeburgerd letterwoord dat het als ‘gewoon’ woord dienstdoet (dan is noch de
hoofdletter, noch het streepje nodig). In de woordenboeken treffen we de volgende
samenstellingen met arbo-/Arbo- aan: arbobeleid, Arbodienst/arbodienst, Arbowet
en arbozorg. De meeste woordenboeken spellen alleen Arbowet met een hoofdletter;
Verschueren (1996) en de Spellingwijzer Onze Taal (1998) vermelden alleen Arbowet
en Arbodienst, met hoofdletters.
Het Groene Boekje staat dus alleen met het schrijven van een streepje na Arbo,
net als bij het streepje na onder andere nazi (nazi-misdadiger) en aids (aids-virus).
Alleen de Spellingwijzer Onze Taal geeft aan dat er bij Arbodienst, aidsvirus en
nazimisdadiger afgeweken wordt van het Groene Boekje; de overige naslagwerken
hebben zo'n verwijzing niet opgenomen. Het al dan niet schrijven van hoofdletters,
spaties en streepjes is vaak een interpretatiekwestie (bijvoorbeeld over de mate
van inburgering van afkortingen of letterwoorden). De keuze van de redactie van
het Groene Boekje voor Arbo-dienst, nazi-misdadiger en aids-virus beschouwen de
woordenboekredacties kennelijk slechts als een niet-bindend voorstel.
Dit is allemaal behoorlijk verwarrend voor de taalgebruiker: die treft het liefst één
spelling aan in woordenlijsten en woordenboeken. De Taaladviesdienst wordt vaak
gevraagd te bemiddelen in verhitte discussies over de schrijfwijze van bijvoorbeeld
terzake en voorzover, woorden die in het Groene Boekje aaneen voorkomen en in
Van Dale met spatie. Wie eraan hecht de schrijfwijze in het Groene Boekje altijd te
volgen (dit is immers door de taalgemeenschap algemeen geaccepteerd als ‘de
officiële woordenlijst’), kan dat uiteraard doen. En wie om wat voor reden dan ook
bezwaar heeft tegen Arbo-dienst, voorzover, enz., kan de spelling in Van Dale e.a.
als aanwijzing zien dat er ook een andere ingeburgerde schrijfwijze is, die moeilijk
als ‘fout’ kan worden aangemerkt.
Wat nu te doen met Arbo-/arbo-? Zelf houden we het op Arbodienst, Arboraad
(namen van instellingen) en Arbowet (naam van een wet). Bij andere samenstellingen
met arbo- volgen we de gedachtegang van Van Dale en Koenen: arbobeleid,
arbomedewerker, arbozorg, enz. krijgen een kleine letter omdat arbo hierin niet
meer als letterwoord/afkorting wordt gezien.

Vergezeld van/door
? Kun je zeggen: ‘Wilt u doorgeven of u op de open dag vergezeld gaat van
een introducé?’
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! Nee. Vergezeld gaan van heeft de betekenis ‘gepaard gaan met, samengaan met’.
Onweer kan gepaard gaan met noodweer en een ruzie met harde woorden. Maar
een persoon kan niet ‘gepaard gaan met’ een andere persoon. Juist is: ‘Wilt u
doorgeven of u op de open dag vergezeld wordt door een introducé?’ Vergezeld
worden door betekent hier ‘begeleid worden door’, en dat is bedoeld.

De iemand
? Is de iemand juist in ‘Wil de iemand die deze rommel hier heeft neergezet
deze misschien ook weer opruimen?’
! Velen zullen de iemand hier op z'n minst niet fraai vinden. U kunt deze zin dan
ook het best herschrijven tot ‘Wil degene die deze rommel hier heeft neergezet deze
misschien ook weer opruimen?’
Iemand is geen zelfstandig naamwoord, maar een onbepaald voornaamwoord.
Dit voornaamwoord komt weliswaar ook voor als zelfstandig naamwoord, maar
volgens de naslagwerken niet in combinatie met het bepaald lidwoord de. De
Algemene Nederlandse Spraakkunst vermeldt: ‘Soms wordt iemand als substantief
gebruikt, altijd met een, bijv.: een keurig iemand, een zeker iemand.’ Van Dale
vermeldt bij het als zelfstandig naamwoord gebruikte iemand: ‘een persoon met de
eigenschappen die in het bijvoeglijk naamwoord zijn uitgedrukt: een sympathiek
iemand; hij is een belangrijk iemand in de omroepwereld’. We troffen in geen enkel
naslagwerk de iemand, of een voorbeeld daarmee, aan.

Serven/Serviërs
? In de media wordt zowel van Serven als van Serviërs gesproken. Welke
benaming is de beste?
! Beide vormen zijn juist, maar Serviërs is gebruikelijker. Van Dale (1999),
Verschueren (1996), Koenen (1999) en Kramers (1996) vermelden alle vier zowel
Serviër-Serviërs als Serf-Serven; Kramers waarschuwt dat het enkelvoud Serf niet
vaak voorkomt. De Algemene Nederlandse Spraakkunst (1997) geeft ‘Serviër, ook
Serf’, wat betekent dat Serf volgens de ANS-redactie een minder gebruikelijke
nevenvorm is. Het Groene Boekje en de Spellingwijzer Onze Taal (1998) vermelden
alleen Serviër(s).
Van Dale neemt Serviër voor het eerst op in de zevende druk (1950); pas in de
twaalfde druk (1992) komt Serf-Serven erbij. Ook uit andere naslagwerken blijkt dat
Serviër de oudste rechten heeft in het Nederlands. Wellicht is Serf-Serven in opkomst
gekomen door invloed van het Engels Serb(s).
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BB'er, dotcommen, gifkip
Nieuwe woorden van 1999
Ton den Boon en Annelies Kooijman
Ook het afgelopen jaar kreeg het Nederlands er weer veel woorden
bij. Wat zeggen die over wat ons aan het eind van de twintigste eeuw
zoal bezighield? Een overzicht van opmerkelijke nieuwelingen van
1999.
De zonsverduistering op 11 augustus, het nieuwe televisieprogramma ‘Big Brother’
in september, het schandaal van de met dioxine besmette kippen in België - het zijn
allemaal gebeurtenissen die in 1999 de gemoederen flink hebben beziggehouden.
En waar gesproken en geschreven wordt, daar ontstaan ook nieuwe woorden:
eclipsomanie, BB'er, gifkip.
Niet al die woorden zijn blijvertjes; de term BB'er voor ‘bewoner van het Big
Brother-huis’ bijvoorbeeld zal - nu het televisieprogramma is afgelopen - waarschijnlijk
niet beklijven, en niet in het woordenboek worden opgenomen. Toch zijn dergelijke
woorden interessant genoeg om bij elkaar gezet te worden - al was het maar omdat
ze iets zeggen over het afgelopen jaar, en misschien zelfs wel over het hele fin de
siècle.
Want niet alleen eenmalige gebeurtenissen, maar ook ontwikkelingen die al wat
langer aan de gang zijn, hebben nieuwe woorden opgeleverd, die soms pas in 1999
voor het eerst in de media verschenen. Technische ontwikkelingen bijvoorbeeld,
zoals internet en e-mail, met (weer) nieuwe termen als dotcom-onderneming en
cyberchipper. Of de ontwikkelingen op het gebied van de (mobiele) telefonie:
mobifoon, naamnummer. En natuurlijk is er de toenemende welvaart, waardoor er
nieuwe beroepen ontstaan (zoals de personal shopper) en nieuwe producten (de
mee-eterstrip).
Hieronder een aantal van de opmerkelijkste nieuwe woorden en samenstellingen.
antifilebox Speciaal voor het rekeningrijden kan er in de auto een ‘antifilebox’
ingebouwd worden: een apparaat waarmee bij een tolpoort automatisch een bedrag
wordt afgeschreven. ‘Zonder het apparaat, de antifilebox, moeten automobilisten in
2001 in de Randstad 's ochtends tussen 7 en 9 uur elke keer als ze een tolpoort
passeren 7 gulden betalen. Met de antifilebox betaalt de automobilist 5 gulden per
keer.’ (Algemeen Dagblad, 2 februari 1999)
BB'er ‘Anouk en Cyrille nieuwe BB'ers’, meldt het nieuwsoverzicht van Net 5 op 3
november. BB'er: bewoner van het Big Brother-huis, het huis waar in het kader van
het Veronica-televisieprogramma ‘Big Brother’ vier maanden lang enkele deelnemers
woonden, afgesloten van de gemeenschap. Er vielen steeds bewoners af, er kwamen
ook nog weleens nieuwe bij, en uiteindelijk ging de winnaar met 250.000 gulden
naar huis. Behalve BN'ers - Bekende Nederlanders - bestaan er nu dus ook BB'ers,
maar de meeste BB'ers wilden zo snel mogelijk BN'er worden.
begrafenistop Dat er zoveel politieke leiders bij elkaar waren op de begrafenis van
koning Hoessein van Jordanië, was voor de Volkskrant aanleiding om de term
begrafenistop te gebruiken (9 februari 1999). Het was weliswaar geen officiële
topconferentie, maar de begrafenis was voor de aanwezigen kennelijk een mooie
gelegenheid om in een informele sfeer politieke kwesties te bespreken.
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CK-geslipt Het is een productieve methode om nieuwe woorden te vormen: een
bijvoeglijk naamwoord maken van een zelfstandig naamwoord, met de betekenis
‘met... aan,... dragend’. We hadden al gebroekt, gelaarsd, gerokt en ook geminirokt;
nieuw is CK-geslipt, voor ‘met een Calvin Klein-onderbroek aan’ (Squeeze,
augustus/september 1999).
computerbloot Het internet grijpt in allerlei facetten van het maatschappelijk leven
in. Neem internetporno, inmiddels ook bekend onder de wat onschuldiger ogende
naam computerbloot: ‘Computerbloot leidt tot twee ontslagen’. (De Gelderlander,
25 september 1999)
cyberchipper De chipper, een elektronische portemonnee waarop een beperkt
bedrag kan worden geladen, heeft een broertje: de cyberchipper, bestemd voor
betaling bij transacties op de elektronische snelweg. ‘Die Cyberchipper kan thuis
op de computer worden aangesloten en zo gebruikt worden om veilig en met een
gelimiteerd bedrag virtueel te gokken.’ (NRC Handelsblad, 22 april 1999)
digistumper Behalve ‘digibeet’ of ‘digileek’ wordt de leek op de digitale snelweg
ook wel ‘digistumper’ genoemd. ‘Voor de digistumpers moeten stemlokalen worden
ingericht. Ook virtueel bankieren is hun vreemd, zij moeten naar
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een bank. Maar hoeveel banken zullen nog hoeveel filialen willen openhouden?’
(NRC Handelsblad, 1 april 1999)
dotcom- Een nieuwe benaming voor een internetbedrijf is dotcom-onderneming,
of kortweg dotcom: ‘de stroom beursgangen van de dotcom's’ (Algemeen Dagblad,
3 augustus 1999). De term verwijst naar de internetadressen van bedrijven, die
vaak eindigen op een punt (‘dot’) en com (een afkorting van commerce), zoals
newsweek.com en cnn.com. Er zijn meer nieuwe samenstellingen met dotcom,
zoals dotcom-lingo ‘internetjargon’ en dotcom-sector ‘internetsector’. ‘In dot-com
lingo, het dieventaaltje van de nerds, vergelijken de twintigers de Valley met de Gold
Rush of met de stad Florence tijdens de Renaissance.’ (Het Parool, 26 juni 1999)
‘Deelnemen in de turbulente dot.com-sector is misschien op de korte termijn slecht
voor het hart, voor beleggers met een wat langere adem is het goed voor de
portemonnee.’ (NRC, 21 augustus 1999) En er is ook al een werkwoord dotcommen:
‘(...) het economische verschijnsel waarbij gevestigde ondernemingen te grazen
worden genomen door jonge internet-concurrenten: de gevestigde orde wordt
“ge-dot-comd”.’ (Het Parool, 22 oktober 1999)
eclips- ‘Van “eclipsomanie” is nog niet echt sprake’, schrijft NRC Handelsblad twee
dagen vóór de eclips van 11 augustus 1999. Behalve eclipsomanie heeft die eclips
wel meer nieuwvormingen opgeleverd, zoals eclipsbril, eclipsganger, eclipsjager
en eclipsofiel.

feestkoers Een ‘feestkoers’ is een almaar stijgende beurskoers. ‘De feestkoersen
van Wall Street hebben de consumentenbestedingen in Amerika opgejaagd en als
de koersen plotseling drastisch dalen - meer dan de tien procent van de afgelopen
twee weken - zal dat ontwrichtende effecten hebben.’ (NRC Handelsblad, 29
september 1999)
ff De snelle manier van communiceren in de wereld van internet en e-mail wordt in
een aantal gevallen overgenomen in de gedrukte media. Een voorbeeld hiervan is
ff voor ‘effe, even’, in het maandblad Blvd. van september 1999: ‘De eerste minuten
is ff doorbijten, maar als de motor eenmaal goed op gang is, blijven ze lachen.’
frankensteinvoedsel ‘Frankensteinvoedsel wordt het wel genoemd: de soja, maïs,
rijst en straks suikerbieten, tomaten, komkommers en paprika's die genetisch zijn
veranderd.’ (Trouw, 31 maart 1999)
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gelegenheidshooligan Een reltrapper die niet tot de harde kern hooligans behoort,
maar op de spanning en de sensatie afkomt, wordt een ‘gelegenheidshooligan’
genoemd. ‘Door “op geraffineerde wijze” die dronken gelegenheidsreltrappers in te
zetten, wisten de leden van de harde kern op 25 april uit handen van de politie te
blijven. De arrestanten waren vrijwel allemaal gelegenheidshooligans.’ (Metro, 19
oktober 1999)
gif- De ‘gifkip’, ook wel ‘dioxinekip’ genoemd, was een groot schandaal in België,
maar ‘volgens de Wereldgezondheidsorganisatie mag je een jaar lang elke dag een
héle besmette kip eten, voordat je er last van zou kunnen krijgen’ (Algemeen
Dagblad, 10 juni 1999).
Er is nog niet zoveel ophef over geweest als er over de ‘gifkip’ was, maar de
benaming gifhout (NRC Handelsblad, 13 november 1999) voor het gewolmaniseerde
hout waarvan schuttingen en dergelijke worden gemaakt, geeft wel aan dat dit
tuinhout een schandaal in wording is.
grijze economie Tot voor kort was grijze economie exclusief de benaming voor de
halflegale kanten van de economie, maar sinds de vergrijzing is de term voorzien
van een nieuwe dimensie: ‘(...) de toekomstige Grijze Economie: weldoorvoede
pensionado's die zich aan de rand van het zwembad laten verzorgen door
ploeterende jonge horigen, die van hun schamele inkomen dan ook nog een fortuin
aan belasting moeten afstaan.’ (NRC Handelsblad, 9 september 1999)

grrl Uit Amerika komt de term grrls voor jonge (onder de dertig), onafhankelijke
vrouwen met ‘girl power’. Sanderijn Cels, zelf (nog net) grrl, beschreef ze in haar in
1999 uitgekomen boek Grrls! Jonge vrouwen in de jaren negentig. En nu neemt
zelfs de Playboy de term over (december 1999): ‘Want Josefine is - gelukkig - ook
een echte vrouw van nu, een grrrl: behalve mooi en aantrekkelijk ook sterk, energiek,
wilskrachtig, intelligent en onafhankelijk.’
infosoap Om zich in de kijkersgunst te plaatsen bedenken programmamakers
allerlei nieuwe formules. Neem de splinternieuwe ‘infosoap’: vermakelijk én
informatief. De Volkskrant (1 mei 1999) typeert de infosoap als een ‘programma
waar “in verhaalvorm diverse vrijetijdsbestedingen over het voetlicht worden gebracht,
aan de hand van door acteurs nagespeelde dagelijkse praktijk”’.
klaptegel In Eindhoven is een speciaal ‘klaptegelteam’ ingezet in de strijd tegen de
zogenoemde klaptegels: omhoogkomende tegels op fietspaden, die valpartijen
onder (brom)fietsers veroorzaken.
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klemrail De provincie Friesland had begin december 1999 de primeur van de
‘klemrail’, een uitvinding waarmee het probleem van auto's die bij een botsing via
de
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vangrail terug de weg op stuiteren wordt opgelost: de linkerwielen komen in een
goot terecht, waardoor het voertuig wordt ‘vastgehouden’.
lollyen Vier jaar geleden werden de Spaanse Chupa Chups-lolly's in Nederland
geïntroduceerd en sindsdien is de populariteit van de lolly ook onder ouderen enorm
toegenomen. Er is zelfs een nieuw werkwoord: lollyen. ‘De lolly is hip. Op
housefeesten, op de werkvloer, in de supermarkt of in de file; overal wordt stoer
gelollyd.’ (De Telegraaf, 28 juli 1999)
mee-eterstrip Sinds Nivea in 1998 de ‘clear-up strip’ op de markt bracht, zijn L'Oréal
en Pond's ze ook gaan verkopen: strips voor neus, kin en voorhoofd die
onzuiverheden uit de poriën verwijderen. In Rails van juli/augustus 1999 wordt de
‘mee-eterstrip’ onder de loep genomen. ‘Nederland ontdekt massaal een nieuwe
“kwaal”: de mee-eter, die het zich vooral op de neus goed laat smaken. Gelukkig is
er nu de mee-eterstrip.’ De conclusie van Rails is overigens: ‘Hetzelfde resultaat
bereik je voor veel minder geld met een stukje plakband.’
millennium- Natuurlijk is millennium geen nieuw woord, maar door de actualiteit
ervan ontstonden er in 1999 allerlei gelegenheidssamenstellingen: behalve
millenniumprobleem, millenniumproof en millenniumwisseling ook woorden als
millenniumbaby, millenniumfeest, millenniumkorting, millenniumnacht,
millenniummenu, millenniumcruise, millenniumkoorts. Bovendien is er onlangs een
cd met ‘millenniumsoul’ verschenen, is in Hilversum de eerste ‘millenniumboom’
geplant, en is er in Zeist een ‘pastorale millenniumwinkel’ geopend. ‘Wie in het zicht
van de millenniumwisseling door vragen en angsten wordt bevangen, kan vanaf
volgende week in Zeist in een “pastorale millenniumwinkel” terecht. (...) De
geschiedenis leert dat gebeurtenissen als een eeuwwisseling bij veel mensen vragen
oproepen naar de zin van het leven.’ (Metro, 12 november 1999)
minimawinkel De nationale welvaart neemt toe, maar lang niet iedereen profiteert
daarvan. Voor de minima werd daarom de ‘minimawinkel’ bedacht: ‘De gemeente
Heerlen onderzoekt de vestiging van een “minimawinkel” waar levensmiddelen die
de houdbaarheidsdatum naderen met korting kunnen worden gekocht. Alleen mensen
met een uitkering kunnen gebruikmaken van de winkel.’ (de Volkskrant, 4 november
1999)
mobifoon Nederland communiceert steeds ‘mobieler’ en voor de mobiele telefoon
komen er dan ook steeds meer namen: ‘De mobifoon is de kroon op een eeuw
waarin mobiliteit en individualisering een grote vlucht hebben genomen.’ (HP/De
Tijd, 16 juli 1999)
naamnummer Naast het klassieke, uit cijfers bestaande telefoonnummer
introduceerde KPN enige tijd geleden naamnummers, een woord dat samen met
naambellen in 1999 tot de krant doordrong: ‘Naamnummers, te draaien via de letters
achter de cijfertoetsen (0800-PIZZA), zijn gemakkelijk te onthouden en daarom
commercieel aantrekkelijk.’ (de Volkskrant, 18 september 1999)
nulverdiener Hij is niet erg van deze tijd met de stijgende werkgelegenheid, maar
hij heeft wel eindelijk een naam gekregen, de persoon zonder inkomsten uit arbeid:
‘Ik ben een nulverdiener! Heb geen inkomen.’ (Algemeen Dagblad, 16 september
1999)
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personal shopper ‘Behalve de kapper aan huis, de stomerij bij de benzinepomp
en de wasserette op afroep kent de uitdijende markt van de gemaksservice nu de
personal shopper. Ofwel: winkelen zonder tijdverlies. De klant bestelt, de personal
shopper struint de zaken af.’ (Algemeen Dagblad, 21 september 1999) Personal
shopper Carla Beijsens vertelt in de Viva van 15-21 november 1999 over haar voor Nederland nieuwe - beroep: ‘In principe is het juist kostenbesparend. Ik laat
me tijdens het winkelen niet afleiden, koop precies wat je vraagt.’
regelkever Er is een andere, nog minder vleiende benaming voor ‘regelneef’:
regelkever. ‘Nadat “regelkever” Jozias van Aartsen vier jaar lang de dienst had
uitgemaakt, maakte de “softe” Apotheker na een jaar plaats voor “Eurofanaat”
Brinkhorst.’ (NRC Handelsblad, 13 oktober 1999)
stabiliteitsforum Benaming voor een instrument om de internationale
kapitaalstromen in goede banen te leiden: stabiliteitsforum. ‘Het stabiliteitsforum
waartoe de zeven grootste industrielanden dit weekeinde besloten, heeft, naast zijn
andere opdrachten, een belangrijke taak: orde brengen in de chaos van regelgeving
voor de financiële markten.’ (NRC Handelsblad, 23 februari 1999)
tankini Uit het Engels is de term tankini overgenomen voor een bikini met als
bovenstukje een topje of hemdje (een ‘tanktop’).

Foto: Michael van Emde Boas

tostigeneratie Het dagblad Trouw merkt op dat - na de patatgeneratie - de
zogeheten tostigeneratie oprukt: kinderen in de puberteit met ouders in de overgang,
‘die dus van twee kanten worden “geschroeid”’ (Trouw, juli 1999).
winkelstaat Ten tijde van de troonrede werd de maatschappij, die even tevoren
nog ‘netwerkmaatschappij’ of ‘informatie-economie’ heette, in NRC Handelsblad
(21 september 1999) omgedoopt tot ‘winkelstaat’: ‘Burgers zijn klanten geworden.
Ze winkelen bij een overheid die grossiert in publieke en publiek-private diensten.
De Staat der Nederlanden is gereorganiseerd tot een winkelstaat.’
zorgschaarste Het toekomstige gebrek aan zorgverleners hangt in het fin de siècle
als een zwaard van Damocles boven de samenleving: ‘Als de zorgschaarste verder
toeneemt, dreigt euthanasie maatschappelijk gewenst te worden.’ (NRC Handelsblad,
2 november 1999)
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215 andere woorden voor... browser
Taaladviesdienst
Browsen is struinen. Dat zou je althans mogen concluderen op basis van de reacties
die we kregen op onze oproep in het novembernummer. In de rubriek ‘Ander woord
voor...’ vroegen we om alternatieven voor het woord browser (‘programma om
internet mee te bezoeken’). Van de 128 inzenders stuurde zo'n 20% een of meer
woorden in die van struinen zijn afgeleid. Het vaakst kwam struiner zelf voor (18x),
maar ook netstruiner (5x), webstruiner (4x) en struinprogramma (3x) werden vaak
ingestuurd.
Toch vertoonden de inzendingen veel variatie. Zo associeerden sommige
inzenders een browser met een vervoermiddel (wellicht geïnspireerd door de
‘elektronische snelweg’), blijkens inzendingen als webwagen, webmobiel, infomobiel,
surfplank en webstep. Ook de associatie met reizen of dwalen door het web lag
kennelijk voor de hand: webreizer, zwerver, dwaler. Dat een browser juist een
ondersteunende functie heeft bij het navigeren op internet, bleek uit (net)piloot,
(web-/net)loods, struinhulp, webbutler, (web)gids, webreisgids, padvinder, navigator,
kompas(programma). Opvallend genoeg waren ook diernamen populair, zoals
sint-bernard en speurhond (die helpen met zoeken), spin of kruisspin (uiteraard
vanwege het (wereldwijde) web), en het poëtisch aandoende webvlinder (vanwege
het rondfladderen op het web?). Verder maken we graag nog melding van duimelaar,
doorloper en jutter.
In totaal werden er 215 verschillende alternatieven voor browser ingezonden, als
we elke samenstelling en combinatie meerekenen. Veel alternatieven begonnen
met web- of net-, maar diezelfde woorden kwamen ook zonder dit voorvoegsel voor;
hierboven noemden we al webstruiner, netstruiner en struiner. Als we de
voorvoegsels web- en net- (voorzover van toepassing) buiten beschouwing laten,
tellen we 173 alternatieven. Hiervan ziet de top-elf er als volgt uit:
1.

(web-/net)struiner (27x)

2.

(web-/net)snuffelaar (15x)

3.

(web-/net)neuzer (14x)

4.

(web-/net)speurder (11x)

5/6.

(web-/net)kijker (9x)
web-/netwijzer (9x)

7.

(web-/net)zoeker (8x)

8.

(web-/internet)verkenner (7x)

9.

(web-/net)grazer (6x)

10/11.

speurneus (5x)
bladwijzer (5x)

Het laatste woord uit de top-elf, bladwijzer, valt helaas af, omdat deze term al
wordt gebruikt in de context van browsers, namelijk voor een in het
computergeheugen opgeslagen internetadres (een vertaling van bookmark). Ook
de nummer negen, (web-/net)grazer, valt af; hoewel wij het een mooi, rustiek beeld
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vinden, geeft grazen volgens ons geen goede indruk van wat een browser precies
doet. De overige negen top-elfwoorden zijn in te delen in enkele categorieën, al
naar gelang de functie die een browser kan vervullen. Zo verwijst web- of netwijzer
naar een programma dat de weg wijst. Voor sommigen is een browser niet meer
dan een programma om rond te neuzen: (web-/net)kijker, (web-/net)neuzer; anderen
gebruiken een browser kennelijk meer om te zoeken, te speuren: zoeker, snuffelaar,
speurder, speurneus en struiner.
Toch schieten ook deze woorden tekort: een browser is welbeschouwd immers
een combinatie van een wegwijzer, een rondneusprogramma en een zoekmachine.
Volgens ons worden al deze eigenschappen samen het best uitgedrukt door het
woord verkenner. Bij verkennen denken we aan op onderzoek uitgaan, zich
oriënteren, ‘kennis (trachten te) verwerven (...), de situatie opnemen’ (Van Dale),
en met wat fantasie kan ook de betekenis ‘vliegtuig dat verkenningsvluchten uitvoert’
een rol spelen. Verkenner alléén is echter niet duidelijk genoeg. Het woord
internetverkenner (één keer ingestuurd) zou een passende vertaling zijn van de
naam van het browserprogramma Internet Explorer (net zoals het programma
Windows Explorer in het Nederlands Windows Verkenner heet), maar is wat aan
de lange kant; onze voorkeur gaat daarom uit naar webverkenner.
De boekenbon van f 50,- van de Stichting LOUT (Let Op Uw Taal) gaat naar de
eerste inzender van het woord webverkenner, Wim van der Linden uit Waalre. We
bedanken alle inzenders hartelijk voor hun bijdragen.

Ander woord voor... personal shopper
In het artikel ‘Nieuwe woorden van 1999’ op pagina 10 van dit nummer hebt u kunnen
lezen over de ‘personal shopper’. Dit is iemand die uit winkelen gaat voor mensen
die zelf geen zin of tijd hebben. Een personal shopper komt eerst bij de klant langs,
bekijkt bijvoorbeeld diens kledingcollectie om een idee te krijgen van zijn of haar
smaak, en gaat vervolgens in hoog tempo de winkels af. Wat de klant niet bevalt,
brengt de personal shopper weer terug.
We vragen ons af of personal shopper door een Nederlandse term te vervangen
is. De Stichting LOUT stelt een boekenbon van f 50,- beschikbaar voor een geschikt,
welluidend en bij voorkeur kort ander woord voor personal shopper. Uw suggesties
kunt u tot 10 februari sturen naar de Taaladviesdienst, Laan van Meerdervoort 14a,
2517 AK Den Haag; e-mail: <taaladvies@onzetaal.nl>. In april komen we erop terug.
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Engels zonder tranen
Tweetalig vwo geeft les in het Engels
Marc van Oostendorp
Al een paar jaar kunnen Nederlandse kinderen kiezen voor een
tweetalige vwo-opleiding. Zij volgen ongeveer de helft van alle lessen
in het Engels. Waarom kiezen ouders en kinderen voor zo'n
opleiding? En spreken de leerlingen na verloop van tijd echt beter
Engels dan hun leeftijdgenoten?
‘Er zal veel gehuild worden in de klas’, waarschuwde Herman Engering twee jaar
geleden als ouders een leerling kwamen aanmelden. Op initiatief van Engering was
de scholengemeenschap Berlage Esprit in Amsterdam begonnen een programma
aan te bieden voor tweetalig vwo (tvwo). Vanaf het begin van de brugklas zouden
de leerlingen er een deel van de vakken in het Engels krijgen: in plaats van
geschiedenis zouden ze ‘history’ krijgen en in plaats van aardrijkskunde ‘geography’.
Ze moesten er daarom op rekenen dat het af en toe moeilijk zou worden.

Modern gymnasium
Berlage Esprit is de eerste school in Amsterdam die een programma voor tvwo
aanbiedt. Inmiddels zijn er in het hele land ongeveer vijfentwintig van dergelijke
opleidingen en het aantal groeit. ‘Het moderne gymnasium’ wordt het tvwo ook wel
genoemd. De leerlingen krijgen geen les in Grieks en Latijn, maar worden in plaats
daarvan ondergedompeld in een moderne taal. Dat is in Nederland op bijna alle
scholen het Engels; alleen op het Stedelijk Gymnasium in Venlo wordt een deel van
de lessen aangeboden in het Duits.
De eerste groep leerlingen van Berlage Esprit zit inmiddels in de tweede klas.
Veel gehuild is er niet in de klas, in ieder geval niet om het Engels. Integendeel:
leerlingen, leraren en ouders zijn enthousiast. ‘In de eerste weken van de brugklas
was het wel lastig om het Engels te volgen,’ zegt Maria Janssens (13), ‘maar als de
meerderheid van de klas het echt niet snapte, zei de leraar het nog een keer in het
Nederlands. Nu is het helemaal niet moeilijk meer, we kunnen het Engels net zo
gemakkelijk verstaan als het Nederlands.’

Faalangst
‘Ik heb een klassieke gymnasiumopleiding gehad,’ zegt Maria's moeder, Hedda
Post, ‘maar ik had óók graag een wat betere beheersing gehad van een andere
taal. Tweetaligheid is volgens mij een belangrijk goed. Als ik zie hoe Maria zelfs
voor haar plezier Nederlands- én Engelstalige boeken leest, heb ik het gevoel dat
ik iets gemist heb. Ik schrijf zelf bijvoorbeeld een proefschrift in het Nederlands. Dat
doe ik uit principe - ik vind dat wetenschappelijke teksten ook in het Nederlands
geschreven moeten worden - maar ook uit noodzaak. In het Engels zou ik het niet
zo gemakkelijk kunnen. Maria zal daar later geen problemen mee hebben.’
De toekomstige leerlingen worden op Berlage Esprit streng geselecteerd. Alleen
kinderen met een gymnasiumadvies worden toegelaten, vertelt Herman Engering:
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‘Ze moeten dan ook nog een opstel schrijven waarin ze uitleggen hoe ze zichzelf
nu en in de toekomst zien. Daarna volgt een gesprek met de ouders en de leerlingen,
waarin we onder andere proberen te achterhalen of de kinderen last hebben van
faalangst. Ze moeten vanaf de tweede dag dat ze op school zijn Engels praten. Dan
moet je niet bang zijn af en toe een fout te maken.’

Effectiever
Net als andere scholen met een tvwo-opleiding wordt Berlage Esprit gesubsidieerd
door het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs, dat op zijn beurt geld
krijgt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Wat is het belang
van deze nieuwe vorm van tweetalig onderwijs? Nathalie Kelderman van het Platform:
‘We willen stimuleren dat kinderen internationaal gaan denken, en tweetalig onderwijs
helpt daarbij. Op tvwo-scholen wordt bovendien een moderne manier van
taalonderwijs toegepast. Vroeger was een vreemde taal op school een apart vak,
met een grammaticaboek en een woordenlijst die je uit je hoofd moest leren. Op
deze scholen is het onderwijs in een vreemde taal verweven met inhoudelijke vakken.
Je leert iets over biologie en tegelijkertijd steek je wat Engels op. Dat is niet alleen
leuker, maar op den duur ook veel effectiever.’ Ook buitenschoolse activiteiten zijn
vaak gericht op het

‘We willen stimuleren dat kinderen internationaal gaan denken.’
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Engels. Maria Janssens is vorig jaar op schoolreis geweest naar Londen en naar
Cambridge: ‘Daar waren we op bezoek bij een Engelse school, maar we hebben
ook een rondleiding gehad op de universiteit. Die was helemaal in het Engels en
dat was geen probleem.’

Gebreken
Gaat het succes in het Engels niet ten koste van het Nederlands van deze leerlingen?
Volgens Ron Tebbens, leraar Nederlands op Berlage Esprit, niet: ‘We hebben deze
kinderen goed geselecteerd. Ze hebben een goed inzicht in taal en ze lezen veel meer dan ze verplicht zijn. Bovendien komen deze kinderen vaak uit milieus waarin
taalgevoel hoog staat aangeschreven en men verder kijkt dan de grenzen van ons
land. Sommigen van deze kinderen dromen er nu al van dat ze later een paar jaar
in de Verenigde Staten kunnen studeren, terwijl de meesten van hun
leeftijdsgenootjes hooguit fantaseren over wat ze in het komende weekeinde gaan
doen.’ Maria's moeder ziet wel een mogelijk bezwaar: ‘Sommige vakken krijgen de
leerlingen helemaal in het Engels. Dat betekent dan misschien ook dat ze over dat
deel van de werkelijkheid helemaal in het Engels leren denken en niet de
Nederlandse categorieën leren hanteren.’
De leerlingen krijgen één uur meer Nederlands dan vergelijkbare klassen op
andere scholen. Maar dat extra uur hoeft niet besteed te worden aan het bijspijkeren
van gebreken in de moedertaal. Tebbens: ‘Vorig jaar hebben we dat uur voor een
belangrijk deel besteed aan repetities voor een toneelstuk dat de leerlingen hebben
uitgevoerd in De Balie. Dat stuk ging over computers en het internet, en was deels
in het Nederlands en - omdat dat nu eenmaal de taal van de meeste babbelboxen
op het internet is - deels in het Engels. Alle leerlingen wilden eraan meedoen.’

Woordenschat
Dat de extra aandacht voor het Engels bij deze kinderen niet ten koste hoeft te gaan
van het Nederlands, blijkt ook uit het onderzoek dat Ineke Huibregtse en Wilfried
Admiraal uitvoerden aan de Universiteit Utrecht. Op 1 maart van dit jaar verschijnt
hun rapport. Zij onderzochten elk halfjaar de woordenschat in het Nederlands én in
het Engels van kinderen op een aantal tvwo-scholen en vergeleken deze met de
prestaties van hun leeftijdgenootjes op ééntalige vwo-scholen. De tvwo-leerlingen
bleken het op het vlak van het Nederlands in ieder geval niet slechter te doen en
soms zelfs aanmerkelijk beter.
Ook bij tests Engelse woordenschat presteerden ze - natuurlijk - beter. Alleen
werd op dit punt het verschil met hun leeftijdgenoten op gewone vwo-scholen in de
loop der jaren niet groter. Kennelijk ontwikkelden de leerlingen van de twee soorten
scholen zich ongeveer even snel. Admiraal: ‘De kinderen op tvwo-scholen
ontwikkelen zich op ongeveer dezelfde manier als de beste leerlingen van een
gewone vwo-school. Het verschil zit hem er dus misschien vooral in dat tvwo-scholen
hun leerlingen aan het begin veel strenger selecteren.’ Hebben al die lessen in het
Engels dan geen zin? Admiraal: ‘Voor de woordenschat kennelijk niet. Maar we
hebben bijvoorbeeld niet de spreek- of leesvaardigheid onderzocht. Het is heel wel
mogelijk dat deze kinderen daarin wel beter zouden scoren.’
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Illustratie: Hein de Kort

Classroom English
Een tvwo-opleiding vraagt in ieder geval iets extra's van de leerlingen. Maar ook de
leraren moeten zich meer inspannen. Op Berlage Esprit hebben alle betrokken
docenten een intensieve cursus ‘Classroom English’ gevolgd, waarin ze niet alleen
de juiste manier leerden om iemand in het Engels de klas uit te sturen of het bord
schoon te laten wissen, maar ook de bijzondere didactische vaardigheden die nodig
zijn om kinderen les te geven in een onderwerp als scheikunde of geschiedenis, en
ze tegelijkertijd een taal te laten leren. Herman Engering: ‘Wij hadden op onze school
al wel veel ervaring opgedaan, omdat we nu al zeker vijfentwintig jaar onderwijs in
aardrijkskunde, biologie en alle andere vakken geven aan allochtone leerlingen voor
wie het Nederlands geen moedertaal is. Die ervaring kwam ons goed van pas toen
we een tvwo opzetten.’ Allochtone leerlingen komen nu ook terecht op het tvwo:
‘We hebben hier kinderen van Turkse, Surinaamse en Indonesische afkomst die in
zowel het Nederlands als het Engels uitstekend meedoen.’
Wat hun afkomst ook is, voor bijna alle kinderen speelt het toekomstige praktisch
nut een rol bij hun schoolkeuze. Engering: ‘Voordat we ze toelaten vragen we de
kinderen altijd naar hun motivatie. Ze moeten niet alleen maar naar deze opleiding
komen omdat hun ouders dat zo graag willen. Veel kinderen komen hier omdat ze
later een internationaal beroep willen uitoefenen. Ze willen acteur of
computerprogrammeur worden, of een ander internationaal vak uitoefenen. Het is
dan een voordeel als je goed Engels kunt spreken.’
Reinier de Lang heeft dezelfde ervaring. Zijn zoon Niki koos volgens hem indertijd
voor het vtwo omdat hij zakenman wilde worden. Intussen zijn Niki's ambities
veranderd. Het Engels lijkt hem nu vooral handig voor als hij later naar een Engelse
of Amerikaanse universiteit gaat. Maar ook tot die tijd kan hij profijt hebben van zijn
kennis: ‘Op de BBC zijn soms leuke films die nog niet op de Nederlandse tv te zien
zijn. Doordat ik Engels versta, kan ik die films toch volgen.’
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De ingewanden van het Nederlands
De lettergreep [1]
Battus
‘Alle, maar dan ook alle verschijnselen van onze taal zijn even
belangrijk. Alle manieren om die taal te onderzoeken zijn gewettigd’,
vindt Battus. In zijn nieuwe serie ‘De ingewanden van het Nederlands’
zal hij ingaan op simpele Opperlandse taalvragen waarop neerlandici
het antwoord schuldig blijven. In de eerste aflevering: de lettergreep.
Onze taal is een van de rijkste van de wereld. Acht eeuwen van geschreven vormen,
het grootste woordenboek van de wereld, tienduizenden anderstaligen die het leren,
denkers en dichters zoals geen ander taalgebied ze kent. Toch lees je over het
Nederlands altijd depressieve verhalen. Elke ontwikkeling wordt als verloedering
gezien. Overal worden gevaren gevreesd. Iedereen wil vaste regels, terwijl de
scheppende vrijheid de grootste vreugde van een taal is.
Onze taal is al eeuwen voorwerp van onderzoek. Maar dat gebeurt altijd met een
beperkt doel. De taalbeschrijving gebeurt ten eerste om de taal te leren aan kinderen
en aan anderstaligen - de Algemene Nederlandse Spraakkunst (1984, tweede druk
1997) vormt hiervan het voorlopige hoogtepunt. De taalbeschrijving gebeurt ten
tweede in het kader van de algemene taalwetenschap - Nederlandse linguïsten
horen tot de beste van de wereld en er komt dus weleens een Nederlands
verschijnsel ter sprake. Ik heb, ten derde, in Opperlandse Taal- en Letterkunde
(1981), een meer frivole kijk gekozen, waarbij het om het extreme, curieuze, speelse
gaat.
Die drie benaderingen - en er zijn er meer - zijn allemaal oppervlakkig. Ze lijken
ook vijandig aan elkaar te zijn. Ik zou een studie naar Nederlandse taal willen
bepleiten die niet van een vooraf opgegeven nut uitgaat. Het menselijk lichaam
wordt voornamelijk onderzocht in het kader van de medische studie, om zieken te
genezen, en daarnaast in het kader van sport en acrobatiek om bijzondere prestaties
te leveren. Maar het menselijk lichaam moet om zichzelfs wille grondig onderzocht,
beschreven en bejubeld worden. En de Nederlandse taal evenzeer.
Alle, maar dan ook alle verschijnselen van onze taal zijn even belangrijk. Alle
manieren om die taal te onderzoeken zijn gewettigd. Ook resultaten die van geen
enkel nut lijken voor het onderwijs of voor de algemene taalwetenschap zoals wij
die kennen, zijn interessant. In die geest zal ik een aantal artikelen wijden aan
geheimen van het Nederlands, waarbij ik vaak kan uitgaan van simpele vragen
waarop de neerlandici het antwoord schuldig blijven. Is er een woord van drie
lettergrepen, elk van zeven letters? Zijn er woorden waarin elke letter twee keer
voorkomt? Begint in een tekst een woord vaker of juist minder vaak dan verwacht
met dezelfde letter als waarmee het vorige woord eindigde? Wanneer zal de laatste
slot-n van een meervoud hoorbaar zijn? Wat richten Nederlandse woorden als boer
en stijl in de wereld aan?
De lettergreep is een taalkundig stiefkind. Hoewel hij van belang is voor de spraak,
de poëzie, de grammatica en de typografie, lees je er zelden een goede definitie
van. Die is ook in elk van die gebieden verschillend, maar in het Nederlands vallen
ze gelukkig vaak samen. Wie luidkeels avonduur en avontuur wil uitschreeuwen,
roept na á- de eerste keer vond- en de tweede keer von-. Wie dicht, zal misschien
wel de korting aânduur aandurven voor avonduur maar terugschrikken voor aântuur
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voor avontuur. Wie een regel afbreekt, zal een streepje plaatsen tussen avond en
uur, maar niet tussen a en vonduur.
De lettergreep staat tot het woord als de enkelvoudige zin tot de samengestelde
zin. Wie in een samengestelde zin het aantal vervoegde werkwoorden telt, weet uit
hoeveel enkelvoudige zinnen hij is opgebouwd. Wie in een woord het aantal klinkers
telt, weet uit hoeveel lettergrepen het is opgebouwd. Een enkelvoudige zin bevat
één werkwoord(sgroep), een lettergreep één klinker(groep). Hoogst zeldzaam zijn
de gevallen waar de ontbinding in zinnen of lettergrepen niet eenduidig is. Ik geef
van elk een voorbeeld: ‘Ze zagen koei- en en paarden’; deze zin kan twee
werkwoorden bevatten of één. En: dijkramp kan kramp in de dij en een ramp met
een dijk zijn.

Eenlettergrepigen
Hoeveel verschillende lettergrepen zijn er? Ik wou dat ik het wist. Meer dan
vijfduizend en minder dan vijftigduizend, dus zeg maar:
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tienduizend. Hoe zien ze eruit? Uit hoeveel letters bestaan ze? Op hoeveel manieren
kunnen ze samen woorden vormen? Zulke dingen zou je willen opzoeken, maar ze
staan nergens. We gaan het dus maar zelf uitzoeken. Deze maand de woorden van
een en van twee lettergrepen, volgende keer verder.
Naar hun lengte in letters gemeten zijn er tien types van eenlettergrepige woorden:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
X

u
is
wel
vaak
thuis
streng
spreeuw
schreeuw
schrielst
schraaldst

Moet het tiende woord (dat het cijfer X draagt) niet schraalst zijn? Schraal, schraalder,
schraaldst lijkt mij niet onredelijk, en schraaldst komt natuurlijk voor in de
overtreffende trap verschraaldst. Er is dus in elk geval één lettergreep van tien
letters, en we zullen er direct bij de tweelettergrepigen zelfs twee zien. Ik heb weleens
het elfletterige een lettergreepwoord neeeeeeeeee, met tien e's, gezien, maar dat
telt niet mee.

Tweelettergrepigen
Nu de tweelettergrepigen. Met het patroon ‘ab’ bedoel ik: een lettergreep van a
letters gevolgd door een lettergreep van b letters. We beperken ons wijselijk tot de
patronen van 11 (de ezel sprak: ‘Ik ia’) tot 89 (die magere schreeuwlelijk is het
schreeuwschraalst).
De invulling van de 8 keer 9 mogelijkheden geeft vooral problemen bij de patronen
waarbij een lettergreep van één letter voorkomt. Als die korte greep vooraan staat,
moeten woorden als azuur, aplomb, ovaalst helpen, of zelfs van plaatsnamen
afgeleide bijvoeglijke woorden als Odoorns en Utrechts. Als de eenletterige greep
achteraan staat, kunnen we vreemde woorden als duo en trio gebruiken, maar er
zijn ook twee oer-Nederlandse procédés die een lettertje als laatste lettergreep
geven. We nemen een werkwoordsstam of een bijvoeglijk naamwoord dat op een
klinker eindigt: ski of cru, gooi of mooi, draai of fraai, strooi en schroei. Daar kunnen
we een e achter zetten om de aanvoegende wijzen skië en schroeie of de verbogen
vormen mooie en fraaie te maken. De uitgang e sleept meestal een medeklinker
van het grondwoord mee, maar niet bij de woorden die op een klinker eindigen.
Ik blijf zitten met de patronen 19 en 81. Was het ontkennende voorvoegsel a(aselect, amoreel) maar altijd toepasbaar, dan was 19 aschraalst goed. Nu moeten
we het ongelukkige óschreeuwt nemen, over iemand die ‘O!’ schreeuwt, en het nog
ongelukkiger 81 schreeuwé, dat ‘een geschreeuwde é’ moet voorstellen, in
tegenstelling tot de fluister-é.
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Volgende keer behandelen we de zeven keer zeven keer zeven drielettergrepige
woorden, van de aanvoegende wijs iaë (type 111) tot scheepsschroefschroot (type
777).

11
12
13
14
15
16
17
18
19

ia
opa
apin
avond
aplomb
ovaalst
Utrechts
Utrechtst
óschreeuwt

21
22
23
24
25
26
27
28
29
2X

duo
bede
beval
beviel
afschaf
urgentst
afschaaft
beschroomd
beschaafdst
geschroeidst

31
32
33
34
35
36
37
38
39
3X

skië
verga
versta
verging
verzuipt
topquarks
verschreef
vérschreeuw
verschreeuwd
verschraaldst

41
42
43
44
45
46
47
48
49

mooie
mooier
mooiste
mooisten
voorrecht
voorwaarts
voorschrift
doorschreeuw
voorschreeuwt

51
52
53
54

fraaie
draaien
stuurhut
draaikont
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55
56
57
58
59

traanvocht
draagkracht
voortschreed
angstschreeuw
voortschreeuwt

61
62
63
64
65
66
67
68
69

strooie
twaalfde
schrander
schuifdeur
schuimspaan
schaamstreek
schuinschrift
vluchtschreeuw
schoonschreeuwt

71
72
73
74
75
76
77
78
79

schroeie
schroeide
schroomvol
schaapskooi
schraapzucht
schaatsplicht
scheepsschroef
schurftschreeuw
schertsschreeuwt

81
82
83
84
85
86
87
88
89

schreeuwé
schreeuwde
schreeuwden
schreeuwstem
schreeuwzucht
schreeuwklucht
schreeuwspreeuw
schreeuwschertst
schreeuwschraalst

(K)K(P)N
Ir. L.P.M. Wensing - Rotterdam
Van menig bedrijf is de naam een afkorting waarvan de betekenis niet of slechts
met veel moeite te achterhalen is. Waarschijnlijk realiseert men zich bij sommige
bedrijven zelf niet meer waar de afkorting vandaan komt. Dat met PTT het
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie werd bedoeld, was vroeger
algemeen bekend. Na de verzelfstandiging ging het bedrijf Koninklijke PTT Nederland
N.V. heten, ook wel afgekort tot KPN.
Nu het postbedrijf is afgesplitst, heet het telecombedrijf Koninklijke KPN N.V.
Gezien de ontstaansgeschiedenis van deze naam, staat deze aanduiding eigenlijk
voor: Koninklijke Koninklijke Posterijen, Telegrafie en Telefonie Nederland N.V.
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Door deze afkortingsrage is Nederlands oudste telecommunicatiebedrijf dus niet
alleen dubbel koninklijk geworden, maar heeft het bovendien de P van het afgesplitste
postbedrijf in zijn naam gehandhaafd.

Peiler en pijler
J.J. Borgesius - Wageningen
In een ministeriële nota trof ik in 1997 het volgende zinnetje aan: ‘Mainports zijn
een belangrijke peiler waarop onze economie rust.’ Peiler in plaats van pijler komt
zeer regelmatig voor (zoals er bij wel meer woordparen verwarring is over ei of ij denk maar aan weids/wijd en vleien/vlijen). Misschien is het onderscheid tussen de
twee schrijfwijzen over een aantal jaren zelfs wel helemaal verdwenen, maar waar
komen ze oorspronkelijk eigenlijk vandaan?
Het woord pijler betekent ‘steunpunt’ (ook overdrachtelijk), en komt via het
middeleeuws Latijn (pilare) van het Latijnse pila ‘zuil’. Het woord peiler betekent
‘degene die peilt’, en ook ‘datgene waarmee je peilt, peilstok’. Het peil is het niveau,
bijvoorbeeld van water in een rivier, van alcohol in wijn, of van een discussie. De
oorsprong moet gezocht worden in pegel ‘knopje’ - op oude peilschalen werden de
niveaus met knopjes aangegeven.
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Genootschap, doe er wat aan!
Taalergernissen
Appels met peren
C.J. van Leeuwen - Den Haag
Geregeld hoor of lees ik: ‘Dat is appels met peren vergelijken’, waarmee iemand
wil zeggen dat er een verkeerde vergelijking wordt gemaakt. Maar volgens mij
betekent vergelijken: ‘dingen naast elkaar zetten en aandacht schenken aan
verschillen en overeenkomsten’. Appels met peren vergelijken is dan heel goed
mogelijk, tenzij men vergelijken wil opvatten als ‘aan elkaar gelijkstellen’, maar dat
lijkt mij niet goed.
Degenen die de uitdrukking gebruiken, hebben misschien in hun hoofd dat er iets
aan de hand was met appels en peren. En inderdaad, op de lagere school leerden
wij dat je appels en peren niet bij elkaar mag optellen. Maar dat is iets heel anders.

Autochtoon en allochtoon
Gé Raijmakers - Helmond
Hoe kunnen we toch afkomen van die afgrijselijke woorden autochtoon en allochtoon?
Ze worden bij voorkeur gebezigd in geschreven teksten en veel minder in een
conversatie. Vaak blijken sprekers er moeite mee te hebben om de betekenis van
de twee woorden uit elkaar te houden. Kunnen ze niet beter worden ingeruild voor
inboorling en uitboorling, woorden die voor iedereen gemakkelijk te begrijpen en uit
te spreken zijn?
In het begin zal het een enkele autochtoon wellicht nog wat vreemd in de oren
klinken om als ‘inboorling’ te worden betiteld - dat hebben we te danken aan onze
vroegere roemruchte ontdekkingsreizigers - maar het zal snel wennen.

Voorrangsbehandeling
Peter Wesselink - Maastricht
Een fraai staaltje van pacificatiepolitiek en pogingen tot ‘plooien en schikken’ kwam
ik tegen op de voorpagina van de Volkskrant, waar werd bericht over de uitkomst
van een overleg tussen de zorgverzekeraars: ‘Het is aanvaardbaar om werknemers
met een beroepsziekte met voorrang te behandelen, op voorwaarde dat zij andere
patiënten niet verdringen.’
Kun je dan voorrang krijgen zónder anderen te verdringen?

‘Wie schetst mijn verbazing?’
Irene Plokker-Hazelhoff - Rijswijk
Wanneer je, zoals ik, veel naar de radio luistert, kun je de Nederlandse taal door
de jaren heen horen veranderen. Een voorbeeld is ‘Wat schetst mijn verbazing’, dat
veelvuldig gebruikt wordt in plaats van ‘Wie schetst mijn verbazing’. Nu kan ik over
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het algemeen wel begrip opbrengen voor taalverandering, maar dit is gewoon fout,
want ‘iets’ kan je verbazing niet schetsen.

Weerberichten
D.J. Kotvis - Bathmen
Bij veel televisie-uitzendingen stoor ik mij aan de wijze waarop berichten
geformuleerd worden, in het bijzonder weerberichten. Het valt mij op dat daarin veel
woordherhalingen voorkomen. Er wordt dan bijvoorbeeld wel vijf keer het woord
behoorlijk gebruikt. Dit getuigt mijns inziens van een beperkte uitdrukkingsvaardigheid
van degenen die de berichten presenteren. Daarnaast hebben verschillenden van
hen een verkeerde intonatie.

Excuses
J.W. Falkenburg - Den Haag
Het is mijns inziens fout om, tegen iemand aan wie je je ongelijk wilt bekennen, te
zeggen: ‘Ik bied je mijn excuses aan.’ Excuses bied je niet aan, die vráág je: ‘Wil je
mij excuseren?’ (letterlijk: ‘van schuld ontlasten’, van het Latijnse excusare). Het is
dan aan de ander om daarop ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen.
Je excuseren wil zeggen dat je jezelf niet schuldig acht, dat je jezelf van schuld
vrijpleit. Je kunt dat doen op grond van excuserende omstandigheden: onwetendheid,
jeugdige overmoed, een black-out, enzovoort. Maar dat is wat anders dan ruiterlijk
schuld bekennen om het met iemand weer goed te maken.

Nou nog meer mooi!
Ph.E. Bosma - Enschede
Tegenwoordig lees je in de media de meest rare en meest gekke versimpelingen
van de trappen van vergelijking in het Nederlands. De achtervoegsels -er en -ste
behoren kennelijk tot de meest moeilijke en lijken hun meest lange tijd wel te hebben
gehad. Is de invloed van het Engels toch meer sterk dan we denken?
Ik word hier niet meer vrolijk van en wat mij betreft moet het echt niet meer gek
worden. Het is de meest hoge tijd om het tij te keren.

Apostrof
René Hack - Amsterdam
De laatste jaren tref ik steeds vaker een ‘aanhalingsteken openen’ aan (‘- dus: een
“zesje”) waar een apostrof (’ - een ‘negentje’) zou moeten staan, zoals in: 's avonds,
't Gein, wel 's, in plaats van: 's avonds, 't Gein, wel 's. Dit gebruik van de ‘wordt
veroorzaakt door tekstverwerkingsprogramma's die met de zogenoemde ‘smart
comma’ werken: een apostrof aan het begin van een woord wordt automatisch een
‘aanhalingsteken openen’.
Er is een betrekkelijk eenvoudige oplossing voor dit probleem. Maak een ‘sneltoets’
in uw tekstverwerker voor de echte apostrof. U moet wel even uitzoeken hoe dat
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moet, want het verschilt per tekstverwerkingsprogramma (in Word bijvoorbeeld
maakt u een apostrof met Alt-0146). Zoek in ‘Help’ (waarom niet ‘Hulp’?) naar
‘sneltoets’ en naar ‘speciale tekens’.

Een en één
Wim Dussel - Groningen
Al maandenlang stoor ik me eraan dat een en één zo vaak door elkaar gehaald
worden. De regel is, aldus ‘Vraag en antwoord’ in Onze Taal van juni 1993, dat er
accenten geplaatst worden als het telwoord één bedoeld wordt, en dat ze achterwege
blijven bij het onbeklemtoonde lidwoord 'n. Op die manier kan er onderscheid worden
gemaakt tussen bijvoorbeeld ‘Ik neem deze keer maar
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één blikje’ (in plaats van twee) en ‘Ik neem deze keer maar een blikje’ (in plaats van
een glas). De accenttekens zijn overigens alleen nodig als er werkelijk verwarring
dreigt; het is dus gewoon een als het telwoord onmogelijk als lidwoord kan worden
gelezen, zoals in een van beiden, een en ander en een van de mooiste.
Maar in de praktijk gaat het heel vaak mis. Dan lees ik bijvoorbeeld weer: ‘Hij
werd in een klap miljonair’ of ‘Hij was in een klap straatarm.’ Het bontst maakt De
Telegraaf het. Een voorbeeld. In januari 1999 schreef de krant in een stuk over
Ajax-voetballer Jari Litmanen: ‘Over m'n lelijke eend kan ik je ook een mooi verhaal
vertellen. Ik zag er één rijden in Nederland en vond het wel iets hebben.’ Even
verderop in hetzelfde verhaal: ‘Ik heb tegen m'n Finse Harleydealer gezegd dat ik
er pas één zou kopen als ik met voetballen zou stoppen.’ En nog verder: ‘... zei m'n
vader dat ie besloten had er één te kopen.’ Uiteindelijk staat het er ook een keer
correct, als er sprake van is dat Litmanen en twee anderen ‘met z'n drieën besloten
gezamenlijk één zo'n Harley’ te kopen.
De Telegraaf is dan wel de grootste zondaar op dit gebied, maar is beslist niet
de enige. In vrijwel alle gedrukte media komt deze fout voor. En dat terwijl er nooit
vergeten wordt bijvoorbeeld dat sterretje in NOC* NSF af te drukken, en de kranten
vanaf de eerste dag dat de nieuwe spelling inging braaf pannenkoek en ruggenmerg
schreven.

Gezegdeverdrievoudiging
Rob van Altena - Oosterhout (Gld.)
Wij worden al jaren worden wij bezocht door een verslappingsverschijnsel waar ik
de naam niet van weet. Maar ik hoop met deze voorbeelden hoop ik toch over te
brengen wat ik bedoel. U kunt het wat mij betreft kunt u het gezegdeverdubbeling
noemen.
Maar de tijd staat niet stil en de verdubbeling is al bijna ingeburgerd. Iets nieuws
dus: de gezegdeverdrievoudiging! Gehoord uit de mond van een Amsterdamse
wethouder (op 15 juli 1998 bij Radio 1): ‘Er komen regelmatig komen er uit Amerika
komen er groepen...’

Herinneren
C.A. Zaalberg - Leiden
In overlijdensadvertenties komt tegenwoordig een wonderlijk gebruikt herinneren
voor, bijvoorbeeld in ‘Wij herinneren hem als een toegewijd medewerker’. En men
legt de overledene in de mond: ‘Herinner mij als een openhartige vriend.’ Maar dat
is geen Nederlands. Je kunt ‘je iets herinneren’ of ‘iemand aan iets herinneren’,
maar niet ‘iemand herinneren’. Bedoeld is: gedenken.
Zou achter die slordigheid misschien het Engelse ‘remember me’ kunnen zitten?

Een dakje verliezen?
Karel-Jozef Sanders - Herentals, België
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Volgens de nieuwe spellingregels krijgen de klinkers a, o en u in algemeen gangbare
woorden van Franse herkomst geen accenttekens. Ludo Permentier legt in De
standaard der spelling uit dat we ‘geen ô meer schrijven in compote’, en ook in veel
andere toelichtingen wordt opgemerkt dat het dakje in dat woord verdwenen is.
Maar hoezo verdwénen? In de vorige spelling was het ook al compote, en zelfs in
het Frans heeft het geen accent. Entrecote was hier als voorbeeld veel beter op zijn
plaats geweest.
In dezelfde categorie woorden van Franse herkomst zou ook de á zijn accent
verliezen. Maar dat is een combinatie die in het Frans helemaal niet bestaat!

Geloofwaardig?
E.R. Meijer - Amstelveen
In de politiek is het gebruikelijk om bij moeilijke of omstreden beslissingen te beweren
dat de ‘geloofwaardigheid’ van een politicus of politieke partij, of zelfs van de gehele
regering, ter discussie staat. Wat is dat eigenlijk, geloofwaardigheid? Van Dale geeft
bij geloofwaardig: ‘betrouwbaar ten opzichte van zijn mededelingen’.
Geloofwaardigheid is dus zoveel als eerlijkheid, een ‘KEMA-keur’ op de handel en
wandel van een persoon of instelling.
Een politicus of een politieke partij kan zijn of haar geloofwaardigheid verliezen;
het wordt blijkbaar als een vaststaand gegeven beschouwd dat een politicus of partij
bij de kiezers de naam van betrouwbaarheid geniet.
Geloofwaardigheid is een onbestemd begrip. De woordenboekbetekenis mag
dan ‘betrouwbaar’, ‘eerlijk’ zijn, nadere afweging leert dat die betrouwbaarheid niet
reëel hoeft te zijn. Iemand kan zijn leven lang geloofwaardig blijven zonder ooit de
waarheid te hebben gesproken. Zonder geloofwaardig te zijn zouden oplichters niet
aan de kost komen. Wees dus gewaarschuwd voor hen die zichzelf en de hunnen
als geloofwaardig prijzen.

Himmelhoch jauchend?
R. Polanus - Hoofddorp
In De Telegraaf van 25 maart 1999 las ik dat ‘de Duitsers “himmelhoch jauchend”
van het veld’ stapten. Hier staat ‘hemelhoog met gier spuitend’ of ‘hemelhoog
piesend’. Het Duitse jauchen ‘gieren, met gier bemesten’ betekent in de spreektaal
namelijk ‘piesen’. De schrijver bedoelde natuurlijk jauchzend ‘juichend’, zoals in het
gevleugelde woord ‘Himmelhoch jauchzend (zum Tode betrübt)’. Wie interessant
wil doen door zich van een vreemde taal te bedienen, moet die taal natuurlijk wél
beheersen.

‘Badsituatie’
Hugo Klooster - historicus, Den Haag
De laatste jaren is er een opmerkelijke toename van het aantal samenstellingen
met -situatie. In kringen van het maatschappelijk werk sprak men al langer over
iemands ‘thuissituatie’. De dagelijkse filemeldingen op de radio zijn een overzicht
van de ‘verkeerssituatie’. Onderwijskundige rapporten bestuderen de ‘klassituatie’
en de ‘onderwijsleersituatie’. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is onderzoek
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verricht naar het handelen van de politie in ‘gevaarsituaties’. J.J. Voskuils epos Het
Bureau beschrijft een ‘kantoorsituatie’. En onlangs, in een hobbyprogramma op de
televisie, zei een tegelzetter bij de verbouwing van een badkamer: ‘U ziet, wij hebben
hier een badsituatie.’
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Het verschil tussen enkel en dubbel
Aanhalingstekens bij citeren
Carel van Wijk - sectie Tekstwetenschap, Letterenfaculteit Katholieke
Universiteit Brabant
Als je citeert, moet je dat dan altijd letterlijk doen? En zo nee, waar
liggen de grenzen van het parafraseren? Er is de laatste tijd nogal
wat te doen over deze kwestie. Daarbij wordt vaak voorbijgegaan
aan een ogenschijnlijk futiele vraag: wat voor aanhalingstekens
moeten er nu eigenlijk worden gebruikt? En zijn ze wel altijd nodig?
‘Ik heb dat nooit zo gezegd.’ Wanneer je deze uitspraak in een krantenbericht
tegenkomt, ga je er als lezer van uit dat de geciteerde deze ontkenning in ieder
geval wél zo heeft geformuleerd. Tenminste: als de uitspraak tussen
aanhalingstekens staat, want die fungeren tenslotte als waarborg van authenticiteit.
Maar bieden aanhalingstekens inderdaad die garantie? Nee, niet altijd. In de
journalistiek heerst een nogal vrije moraal als het op ‘letterlijk’ citeren aankomt journalisten hebben zich een parafraserecht toegeëigend. Daardoor konden
bijvoorbeeld de Volkskrant en het Brabants Dagblad een en dezelfde uitspraak van
minister Netelenbos verschillend citeren. De Volkskrant schreef:

In ongekend harde bewoordingen heeft minister Netelenbos van Verkeer
Lovers Rail terechtgewezen. ‘Als Lovers niet gaat rijden, dan kieper ik
hem van de rails’, zei de minister...
Het Brabants Dagblad noteerde:

‘Ofwel Lovers gaat rijden, ofwel ik kieper hem van de rails’, zei Netelenbos
fel.
Nu is het in dit geval moeilijk vol te houden dat er ook een inhoudelijk verschil is
tussen de beide citaten, maar wanneer Wim Kok in een brief zegt ‘verbaasd en
verontwaardigd’ te zijn, mag je dat dan samenvatten als ‘woedend’ - en het ook nog
eens tussen aanhalingstekens zetten? En mag je een oordeel over een specifieke
gebeurtenis presenteren als een karakterisering van een persoon? Is ‘dat was een
domme zet’ hetzelfde als ‘hij was een domoor’? Vorig jaar oordeelde de rechter in
zo'n soort geval dat hier geen sprake meer was van correct citeren. Wat volgde,
was een heftige discussie over wat er in de krant nu wel en wat niet tussen
aanhalingstekens mag staan.

Stijlboeken
In deze discussie (die ook aan bod komt in bijvoorbeeld ‘Wie zegt dat?’ van Frank
Jansen, in Onze Taal van januari 1999, en in mijn artikel ‘Wat je zegt, dat ben je
zelf (niet meer)’, in Tekst[blad] van maart 1999) werd één vraag niet gesteld: wat
voor soort aanhalingstekens (enkele of dubbele) moet je nu eigenlijk gebruiken, en
wanneer? Dat lijkt een futiele kwestie, maar het is er een die grote gevolgen kan
hebben voor de lading (of beter: de status) van wat tussen aanhalingstekens staat.
Om daar een indruk van te krijgen, is het goed de praktijk onder de loep te nemen:
wat voor aanhalingstekens gebruiken de kranten zoal? Dat is makkelijk na te gaan,
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nu vrijwel elke zichzelf respecterende krant een eigen ‘stijlboek’ op de markt heeft
gebracht: na de Volkskrant (Stijlboek, 1992, en Het nieuwe stijlboek, 1997) volgden
De Standaard (ook: Stijlboek, 1997) en zeer onlangs Het Financieele Dagblad
(Stijlgids) en Trouw (Schrijfboek). Behalve Trouw, dat voor zinnen en lange gedeelten
van zinnen dubbele aanhalingstekens gebruikt, blijken de kranten voor een citaat
enkele aanhalingstekens (‘...’) voor te schrijven, en voor een citaat in een citaat
dubbele (‘...’). Bijvoorbeeld:
- ‘Ik zei nog “lul niet, man”, maar hij had het van de radio.’
- ‘Als een scholier zegt: “Ik vind Max Havelaar een klootzak”, heb ik geen poot
om op te staan.’

Deze gewoonte wijkt af van de gangbare, zoals bijvoorbeeld Jan Renkema die geeft
in zijn Schrijfwijzer - en zoals die sinds jaar en dag in Onze Taal wordt toegepast.
Waarom de meeste kranten het anders doen, komen we uit hun stijlboeken niet te
weten. Mogelijk heeft het iets te maken met het streven naar een zo rustig mogelijk
paginabeeld: hoe minder tekens hoe beter.

Twee onverenigbare functies
Voor deze zuinigheid moet echter wel een hoge prijs betaald worden. Wanneer zij
rond een enkel woord staan, vervullen de enkele aanhalingstekens namelijk twee
onverenigbare functies. Ze kunnen markeren dat de woorden een kort citaat zijn en
dus letterlijk genomen moeten worden, zoals in:
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- ‘Typisch Nederlands’ vindt Riccardo Chailly de mentaliteit van ‘altijd kritiek
willen geven’.
- Clinton zei dat de ‘verbazingwekkende’ uitslag een duidelijk teken is dat de
Amerikanen beleid verkiezen boven ‘partijpolitiek’.

Maar ze kunnen ook aangeven dat het woord in een andere dan de gebruikelijke
betekenis moet worden gelezen en dus ironisch of anderszins niet letterlijk bedoeld
is:
- Een Amerikaanse overvaller is opgepakt nadat de FBI erin is geslaagd een
‘vingerafdruk’ van zijn spijkerbroek te maken.
- De volleybalsters van Peru droegen gisteren op de openingsdag van het WK
‘badpakjes’.

Deze dubbelzinnigheid speelt het sterkst bij krantenkoppen. Hieronder staan er zes.
*
Kunt u zo zien welke woorden figuurlijk bedoeld zijn en welke letterlijk?
-

Duitse socialisten ‘zwartepieten’ met rentepeil
Rechter in Maleisië ‘beledigd’ door komst waarnemers
Volleybalsters afgeslacht door ‘reuzinnen’
De Graaf ‘gooit pijltjes’ naar de coalitie
Maceo Parker ‘rotzooit maar wat aan’
Maastricht ‘te geliefd’ bij studenten

Het nieuwe stijlboek van de Volkskrant kijkt kritisch tegen citaten aan omdat ze
‘nogal eens gebruikt worden als vluchtheuvels voor de schrijver’. Maar deze
vluchtmogelijkheid wordt toch alleen maar uitgebreid door de eigen
aanhalingstekenregel? Bij kritiek kun je altijd zeggen dat de aanhalingstekens een
niet-letterlijk gebruik aangeven en zeker geen citaat. De meer algemene conventie
is daarom zo gek nog niet. En die voorkomt ook rare markeringen zoals in het
volgende voorbeeld, waarin premier Jospin van Frankrijk binnen een citaat aangeeft
een woord niet-letterlijk te gebruiken, maar nu juist zichzelf lijkt aan te halen:
‘Laten we de “opbrengst” van de gemeenschap niet beoordelen aan de
hand van (...)’

Overdadig
Wie toch besluit om citaten van enkele aanhalingstekens te voorzien, doet er goed
aan te bedenken dat die dus vooral voor verwarring zorgen als ze, zoals in de laatste
voorbeelden hierboven, rond enkele woorden staan (het zogenoemde
citaatsnipperen). Gaat het bij de woorden in de volgende reeks voorbeelden nu om
ironisch gebruik (neem ze vooral niet serieus), of om letterlijke aanhaling (het is
precies zo gezegd)?
*

Alleen in de tweede en de vierde kop wordt er letterlijk geciteerd. Alle voorbeelden in dit artikel
zijn afkomstig uit de Volkskrant.
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- Paars II maakt niet bepaald een ‘droomstart’, vindt premier Kok.
- De actie zal ‘zeer binnenkort’ een vervolg krijgen, aldus politiewoordvoerder
B. Boosten.
- De functie is ‘niet langer relevant’, zei de minister van Defensie.

In alle drie de gevallen zijn het uitspraken. Dat blijkt uit ‘vindt’, ‘aldus’ en ‘zei’. Om
die reden zijn de aanhalingstekens eigenlijk ook helemaal niet nodig. De oplossing
voor het probleem van de dubbelzinnige citaatsnipper is dan ook simpel: markeer
woorden alleen als ze een ‘zogenaamd’-functie vervullen.
Dat het inderdaad veel zuiniger kan met de quotes, laat zich gemakkelijk bewijzen.
Bij nogal wat citaten kom je ook nu al geen aanhalingstekens tegen. En zoals de
volgende zinnen laten zien, doet het er niet toe of de bron midden in de zin wordt
genoemd, pas aan het eind ervan of in de vervolgzin.
- Daardoor, meent Montgomery, is een vreedzame overgang naar de democratie
in Chili mogelijk geworden.
- Een asielzoekerscentrum is geen onderwerp voor een lokaal referendum, briest
G. Kasander.
- Een muis op een molshoop, die deze hoop op de Matterhorn wil laten lijken
door alles eromheen af te graven. Zo omschreef P. van den Molen (...)

Zonder sterk te overdrijven kun je stellen dat in het merendeel van de gevallen de
aanhalingstekens fungeren als een soort accenttekens. Door te babbelboxen in het
nieuwsbericht probeert de schrijver de tekst levendiger te maken en zo de aandacht
te trekken en vast te houden. De oorspronkelijke functie, de authenticiteit van het
gezegde waarborgen, lijkt naar de achtergrond te verdwijnen. De journalist die de
lokfunctie paart aan een grote vrijheid in het weergeven van uitspraken, moet niet
verbaasd staan te kijken wanneer zijn bronnen klagen dat zij citeren als een
‘ongewenste intimiteit’ ervaren.

Erosie van het aanhalingsteken
‘In plaats van als waarmerk dat iemand iets letterlijk zo gezegd heeft, gebruiken
journalisten het aanhalingsteken steeds meer als stijlmiddel. Wim Kok geeft een
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persconferentie waarop hij volgens de Volkskrant aankondigt dat hij gaat “korten”,
volgens Trouw dat hij wil “verminderen”, volgens het AD gaat hij “terugschroeven”,
volgens De Telegraaf “bezuinigen” en NRC bericht dat hij gaat “heroverwegen”. En
dat allemaal diezelfde minuut opgetekend uit diezelfde mond, omklemd door
aanhalingstekens. Lange citaten met veel mitsen en maren worden als tekstillustratie
gebruikt, sterk ingekort, maar tussen aanhalingstekens. Nog even en het
aanhalingsteken is gereduceerd tot het pizzicato van de componist: even een
twinkeltje om de aandacht erbij te houden.’
Jan Kuitenbrouwer in HP/De Tijd, 6 november 1998
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Fouten in het Groene Boekje
Een nieuwe inventarisatie
Taaladviesdienst
Dat de Woordenlijst Nederlandse taal (‘het Groene Boekje’) fouten
bevat, is langzamerhand wel algemeen bekend. Maar hoeveel zijn
het er, en om welke woorden gaat het precies? De Taaladviesdienst
verzamelde de missers, zette ze op een rijtje en licht toe waarom ze
fout zijn.
Geregeld krijgt de Taaladviesdienst deze vraag voorgelegd: ‘Ik heb gehoord dat het
Groene Boekje fouten bevat. Kunt u mij vertellen hoeveel dat er zijn, en welke
woorden fout zijn gespeld?’ Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Ten
eerste blijken fouten pas in de praktijk. Zo merkten we pas dat catharsis per abuis
zonder afbreektekens genoteerd staat toen iemand ons vroeg of dit woord misschien
niet mág worden afgebroken. Ten tweede heeft de redactie van het Groene Boekje
*
(hierna: GB) stilzwijgend verbeteringen aangebracht . Zo is het roemruchte
kenningsmakingsgesprek in de vijfde oplage geschrapt. Een fout kan dus tussen
de bedrijven door verdwenen zijn.
In dit artikel zetten we op een rij wat de Taaladviesdienst aan ongerechtigheden
**
***
is tegengekomen en wat anderen aan ons hebben doorgegeven . Vele woorden
zijn sinds de verschijning van het nieuwe GB (eind 1995) al in Onze Taal besproken
- onze bedoeling is hier een zo volledig mogelijk overzicht te geven.
Deze opsomming bevat geen interpretatiekwesties (vaak hoofdletter- en
aaneenschrijfkwesties).

Lijst 1
Fouten in het groene boekje
fout
aetiologie

moet zijn
etiologie

gewijzigd?
ja (erratalijstje)

afzijken

afzeiken

ja (geschrapt)

andante's

andantes

nee

antiamerikanisme

anti-Amerikanisme

ja

apelazerus, zich het werken

apelazarus, zich het werken

nee

bakkerijingrediënt

nee

balkebrij

nee

basaria

nee

1

2

bakkerij-ingrediënt
3

balkenbrij
4

bas-aria

en4

beewegen - beeweegde - beeweg, mv. beewegen
gebeeweegd

ja (geschrapt)

belangeloosst

nee

belangeloost
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bips als meervoud
opgenomen

bips (de), bipsen

ja

bodyart

nee

het brandweermens,
brandweermensen

brandweermensen, mv.

ja

briefde - gebriefd
5
ontbreekt

briefte - gebrieft + briefde nee
- gebriefd

bungee jumping

bungeejumping

nee

charitatief ontbreekt

caritatief + charitatief

ja (erratalijstje)

en4

2

body-art

chemischewapenprogramma chemischewapensprogramma nee
cliëntèle

clientèle

ja (erratalijstje)

het cluster

de + het cluster

nee

coassistent

nee

coassistentschap

nee

codecisie

nee

collega-Kamerlid

nee

en4

6

co-assistent

6

co-assistentschap
6

co-decisie

en4

en4
7

collega-kamerlid

corpora (mv. van corpus) corpussen + corpora
ontbreekt
4

country-achtig

8

crosste - gecrosst

ja

countryachtig

nee

croste - gecrost

ja (erratalijstje)

5
cruiste - gecruist ontbreekt cruisde - gecruisd + cruiste nee
- gecruist

dadeloos

ja (erratalijstje)

dandy-achtig

dandyachtig

nee

deux-pièces alleen als
meervoud opgenomen

deux-pièces (de),
onveranderd mv.

nee

de diplomatenklasje

het diplomatenklasje

nee

Eurovisie

ja

ex dividend

nee

ex-Kamerlid

nee

extranei

nee

extraordinair

nee

foerageergebied

ja (erratalijstje)

gestrest

ja (geschrapt)

gezinsvoogdijinstelling

nee

grandes

nee

9

dadenloos

4

10

eurovisie

11

het ex-dividend
7

ex-kamerlid
12

extraneï

2

extra-ordinair

en4

fourageergebied
8

gestresst

2

gezinsvoogdij-instelling
grande's

en4
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groei-impuls

nee

groei-industrie

nee

groeiinitiatief

groei-initiatief

nee

hadjis

hadji's

nee

hadzjis

hadzji's

nee

halfwaardentijd

halfwaardetijd

ja (erratalijstje)

de hengstenbal

het hengstenbal

nee

housen - housde gehousd, housede 5
gehoused

housen - housde nee
gehousd, houste - gehoust

13

groeiimpuls

13

groeiindustrie

13

14

15

jeuig

13

kaliindustrie

jeuïg

ja (erratalijstje)

kali-industrie

ja (erratalijstje)

kenningsmakingsgesprek kennismakingsgesprek
(staat ook in het GB)

ja

keus, keuzen

keus, keuzen, keuzes

ja (erratalijstje)

klasseloos

ja (erratalijstje)

9

klassenloos

klassespeler

klassenspeler of bijv. nw. nee
klasse toevoegen

klavechord

klavichord (of deze variant nee
minstens noemen)

16

koers-winstverhouding

ja (erratalijstje)

koffie-uur

ja (erratalijstje)

Congolees

nee

koudeoorlogsdenken

nee

langzaamaanactie

nee

leaseactiviteit

nee

leaseauto

nee

leaseovereenkomst

nee

l-kamer

L-kamer

ja

logee ontbreekt

logee toevoegen

ja

17

koerswinstverhouding
18

koffieuur

19

Kongolees

2

koude-oorlogsdenken
20

langzaam-aan-actie
2

lease-activiteit
2

lease-auto

en4

en4

en4

en4
2

lease-overeenkomst
21

en4
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maag-darmcatarre

nee

maag-darmkanaal

nee

maag-darmklachten

nee

mede-Kamerlid

nee

middenklassenauto

nee

middenklassegezin

middenklassengezin

nee

monolithisch en
monolitisch

monolitisch schrappen

ja (erratalijstje)

17

maagdarmcatarre

17

maagdarmkanaal

17

maagdarmklachten
7

medekamerlid

16

middenklasseauto

16

nachtwachten (meervoud nachtwachten schrappen ja
ll
van nachtwacht )
niet-Arisch

niet-arisch

ja (erratalijstje)

officierscorps

officierskorps

ja (erratalijstje)

onder-opperbevelhebber

onderopperbevelhebber

nee

opperrabijn

opperrabbijn (staat ook in ja (erratalijstje) (geschrapt)
het GB)

orchestreren

orkestreren (staat ook in
het GB)

nee

oud-Kamerlid

nee

oudpapierhandel

nee

oud-vaderlands

oudvaderlands

nee

de panel

het panel

nee

partijideologie

nee

partijideoloog

nee

partijintern

nee

perskorps

ja (erratalijstje)

4

7

oud-kamerlid

22

oud-papierhandel
22

2

partij-ideologie

2

partij-ideoloog
2

partij-intern

en4
en4

en4

perscorps

16
plompeblaren (meervoud plompenblaren
van plompenblad)

plooi-ijzer

nee

23

privé-handen, in -

nee

24

pro-democratisch

ja (erratalijstje)

pro-militair

nee

questionaire

nee

13

plooiijzer

privéhanden, in prodemocratisch
24

promilitair

25

questionnaire

nee

reumatoîde (verwijswoord reumatoïde
26
boven aan blz. 741)

nee
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rijinstructeur

nee

romboîde (verwijswoord
26
boven aan blz. 751)

romboïde

nee

de rotjong

het rotjong

nee

salto-mortale's

salto-mortales

nee

saprofiet

saprofyt

ja (erratalijstje)

schroei-ijzer

nee

sensitivitytraining

nee

service-volley

nee

servicevolleyspel

service-volleyspel

nee

sjiïet

sjiiet

ja (erratalijstje)

sordinos

sordino's

nee

stafylococ

stafylokok

ja (erratalijstje)

statenloos

stateloos

ja (erratalijstje)

statieportret

staatsieportret (staat ook
in het GB)

ja (erratalijstje) (geschrapt)

steeplechase

nee

stereouitzending

stereo-uitzending

ja (erratalijstje)

st.-jacobssschelp

sint-jakobsschelp

deels (op het erratalijstje
staat st.-jakobsschelp)

strooi-jonker

nee

en4

2

rij-instructeur

13

schroeiijzer

4

sensitivity-training
17

servicevolley

17

9

4

steeple-chase

18

13

strooijonker

5
surfde - gesurfd ontbreekt surfte - gesurft + surfde gesurfd

nee

S-vormig

ja

tragédienne

ja (erratalijstje)

trans-Europees

nee

t-vormig

T-vormig

ja

tunnelen, het

tunnelen - tunnelde getunneld

ja

U-vormig

ja

videoinstallatie

video-installatie

ja (erratalijstje)

Visigothisch

Visigotisch

ja (erratalijstje)

voogdijinstelling

nee

vrijberoepsbeoefenaar

nee

V-vorm

ja

V-vormig

ja

27

s-vormig

28

tragedienne

29

Trans-Europees
21

27

u-vormig

18

2

voogdij-instelling

en4

vrijeberoepsbeoefenaar
27

v-vorm

27

v-vormig
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woordenloos

woordeloos

ja (erratalijstje)

yahtze

yahtzee

ja (erratalijstje)

9

zandtaarttje (verkleinwoord zandtaartje
bij zandtaart)
2

zij-ingang

27

z-vormig

en4

nee

zijingang

nee

Z-vormig

ja
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Enkele lemma's uit het Groene Boekje. Links de eerste druk (1995), rechts de twaalfde
(1998).

Ook de vele ontbrekende meervouden, vervoegingen en verwijzingen en de talloze
inconsequenties laten we buiten beschouwing (bijvoorbeeld: als meervoud van
manicure wordt manicuren gegeven en als meervoud van pedicure pedicures;
hopelijk wordt er binnenkort geen manicuren- en pedicurecongres georganiseerd).
Op de weblocatie van Onze Taal zullen we dit soort onvolkomenheden wél
publiceren. Ook een lijst van woorden die (door ons of door vraagstellers van de
Taaladviesdienst) tevergeefs in het GB zijn opgezocht, publiceren we op onze
weblocatie.
In Lijst 1 ziet u telkens een (voormalige) fout in het GB, en daarachter de (op basis
van de spellingregels) juiste vorm. Door middel van voetnoten wordt verwezen naar
****
de spellingregel(s) op basis waarvan het woord fout genoemd kan worden. In de
derde kolom staat wat er met de fout is gebeurd: rechtgezet via het erratalijstje dat
de uitgever in 1996 heeft verspreid, stilzwijgend rechtgezet of niet verbeterd.
Mocht u zelf nog andere ongerechtigheden hebben aangetroffen, dan verzoeken
we u die aan ons door te geven. We zullen de lijsten op onze weblocatie daarmee
aanvullen.

Lijst 2
Afbreekfouten: één klinkerteken, één lettergreep
Het GB bevat zeer veel inconsequente afbrekingen. Er wordt vaak gezondigd tegen
regel [5] op bladzijde 28 van de Leidraad: ‘Er mag niet zodanig worden afgebroken
dat een lettergreep van één klinkerteken apart komt te staan aan het einde of het
begin van een regel. Dit geldt ook voor woorden die onderdeel zijn van een
samenstelling of afleiding. Dus niet: a-drenaline of studi-o. En ook niet mensa-pen
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of vide-oachtig.’ Uit deze regel volgt bijvoorbeeld dat oven niet mag worden
afgebroken, en dat koel.oven en mag.ne.tron.oven juiste afbrekingen zijn. Zo staan
deze woorden dan ook in de Woordenlijst van het GB. Maar het gaat lang niet altijd
goed. We geven hier niet alle fouten die we gevonden hebben; u kunt de hele
verzameling (zo'n 200 gevallen) vinden op onze weblocatie.

au.di.o.ap.pa.ra.tuur vlak boven au.dio.cas.set.te
bi.o.dy.na.misch vlak boven bio-ener.ge.ti.ca
di.a.pre.sen.ta.tie vlak boven dia.pro.gram.ma
em.bry.o.naal vlak boven em.bryo.trans.plan.ta.tie
her.o.pe.nen (ope.nen wel goed afgebroken)
in.ter.u.ni.ver.si.tair (uni.ver.si.tair wel goed afgebroken)
me.di.a.theek vlak boven me.dia.training
psy.cho.a.na.ly.se (ana.ly.se wel goed afgebroken)
ra.di.o.me.trisch vlak onder ra.dio.me.ter
vi.de.o.theek vlak onder vi.deo.tech.niek

Lijst 3
Afbreekfouten: uitspraak
Op bladzijde 28 van de Leidraad staat de volgende voorwaarde die geldt bij afbreking:
‘De afbreking mag geen aanleiding geven tot een andere uitspraak, dus niet
reg-lement maar re-glement, niet pis-tool maar pi-stool, niet rec-lame maar re-clame.’
Juist omdat de Leidraad het voorbeeld pi.stool geeft, is het vreemd dat de
Woordenlijst de afbreking niet.pis.tool vermeldt. De grootste categorie woorden
waar tegen deze voorwaarde wordt gezondigd, zijn de leenwoorden.
Hieronder enkele voorbeelden van woorden waarbij door afbreking een andere
uitspraak ontstaat. Ook deze verzameling (van zo'n 160 woorden) vindt u op onze
weblocatie.

brid.ge (moet zijn: bridge, zonder afbreekpunten)
ca.ke (cake)
crui.se (cruise)
dou.che (douche)
dri.ve-in (drive-in)
fa.ce.lift (face.lift)
ho.me.run (home.run)
pla.ce.mat (place.mat)
ra.ce (race)

Eindnoten:
* De uitgever heeft in het voorjaar van 1996 een erratalijstje verspreid waarop 31 fouten worden
vermeld, maar het aantal aangebrachte verbeteringen was toen al veel groter. In de loop van
de jaren zijn er nog meer verbeteringen aangebracht, zonder dat er erratalijstjes gepubliceerd
zijn.
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** We hebben het papieren GB gebruikt. Het elektronische GB wijkt (soms) af van de papieren
versie (zo zijn zorgdragen en zoekmaken volgens het elektronische GB samenstellingen, maar
komen ze in het papieren GB niet voor). Deze verschillen hebben we niet verzameld.
*** We danken Harry Cohen, Wil Sterenborg, Huib Boogert, Hans van Maanen, Corriejanne Timmers
en Toon Vandenheede hartelijk voor hun bijdragen.
1 In strijd met regel 5.3 [5a]: afleidingen van aardrijkskundige namen krijgen een hoofdletter.
Anti-Amerikanisme betekent ‘het tegen Amerika zijn’; de aardrijkskundige naam Amerika speelt
hier dus expliciet een rol. Dat is anders in amerikanisme en amerikaniseren (en bijvoorbeeld
belgicisme, hollanditis, neerlandicus).
2 Regel 5.4 [4] zegt niets over de klinkeropeenvolgingen iji, ya, eo, ea, en ao. Er hoort dus geen
streepje te staan. (Bijvoorbeeld luxeauto, marineautoriteiten, fancyartikel, maffiaorganisatie,
cadeauartikel en champagneontbijt komen dan ook zonder streepje in het GB voor.)
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
3 Valt onder uitzondering 5 onder 5.1.1 [1b]: het eerste deel is niet meer herkenbaar (het is een
verbastering van balg (‘maag’)).
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
2 Regel 5.4 [4] zegt niets over de klinkeropeenvolgingen iji, ya, eo, ea, en ao. Er hoort dus geen
streepje te staan. (Bijvoorbeeld luxeauto, marineautoriteiten, fancyartikel, maffiaorganisatie,
cadeauartikel en champagneontbijt komen dan ook zonder streepje in het GB voor.)
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
5 In strijd met regel 6.3 [2]: als het werkwoord min -en eindigt op een medeklinker, gaat de
vervoeging volgens de 't kofschip-regel. We letten daarbij op de klank van die medeklinker:
horen we een z, v of d, dan is vervoeging met -de(n) juist; horen we een s, f of t, dan is vervoeging
met -te(n) juist. Een werkwoord als briefen wordt door sommigen met een f-klank en door anderen
met een v-klank uitgesproken. Daarom zijn beide vervoegingen mogelijk. Opmerkelijk is dat de
Leidraad zelfs expliciet zegt dat briefen twee vervoegingen heeft.
6 In strijd met 5.4 [7]: het voorvoegsel co- komt aan het woord vast (vergelijk ook coauteur,
codirecteur en coëducatie in het GB). Co-ouder is een ingeburgerde uitzondering; volgens de
regels zou coöuder juist zijn, maar alle naslagwerken schrijven hier een streepje.
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
6 In strijd met 5.4 [7]: het voorvoegsel co- komt aan het woord vast (vergelijk ook coauteur,
codirecteur en coëducatie in het GB). Co-ouder is een ingeburgerde uitzondering; volgens de
regels zou coöuder juist zijn, maar alle naslagwerken schrijven hier een streepje.
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
6 In strijd met 5.4 [7]: het voorvoegsel co- komt aan het woord vast (vergelijk ook coauteur,
codirecteur en coëducatie in het GB). Co-ouder is een ingeburgerde uitzondering; volgens de
regels zou coöuder juist zijn, maar alle naslagwerken schrijven hier een streepje.
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
7 In strijd met 5.3 [9]: namen van organen ((Tweede/Eerste) Kamer) krijgen een hoofdletter; voor
afleidingen en samenstellingen wordt geen uitzondering gemaakt; Kamerlid krijgt dan ook een
hoofdletter.
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
8 De dubbele s in crosste en gestresst heeft geen doel; niemand spreekt cross of stress hier ‘op
z'n Engels’ uit. Anders is dat bij bijv. passen (sportterm: ‘een medespeler aanspelen’): daar
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5

9

4

10
11
7

12
2

4

8

2

4

13

13

13

14
5

15
13

spreken we pass in passte wel op z'n Engels uit; passte - gepasst is daarom juist. (Dit passen
komt overigens niet voor in het GB.)
In strijd met regel 6.3 [2]: als het werkwoord min -en eindigt op een medeklinker, gaat de
vervoeging volgens de 't kofschip-regel. We letten daarbij op de klank van die medeklinker:
horen we een z, v of d, dan is vervoeging met -de(n) juist; horen we een s, f of t, dan is vervoeging
met -te(n) juist. Een werkwoord als briefen wordt door sommigen met een f-klank en door anderen
met een v-klank uitgesproken. Daarom zijn beide vervoegingen mogelijk. Opmerkelijk is dat de
Leidraad zelfs expliciet zegt dat briefen twee vervoegingen heeft.
Over afleidingen op -loos wordt in de Leidraad niets gezegd; de regels voor de tussen-n hebben
alleen betrekking op samenstellingen. In de Woordenlijst komen echter geen afleidingen op
-loos voor waarin een tussen-n wordt geschreven; de enige uitzondering is ideeënloos. Waarom
de tussen-n in dadenloos, statenloos, enz. niet mag worden geschreven, is niet duidelijk.
Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
Is de naam van een samenwerkingsverband van verschillende Europese televisiestations, dus
een eigennaam.
Ex dividend is geen zelfstandig naamwoord; het betekent ‘(verhandeld) zonder bijrekening van
de waarde van het dividend’.
In strijd met 5.3 [9]: namen van organen ((Tweede/Eerste) Kamer) krijgen een hoofdletter; voor
afleidingen en samenstellingen wordt geen uitzondering gemaakt; Kamerlid krijgt dan ook een
hoofdletter.
In strijd met de uitzondering direct onder 5.5 [1]: op de Latijnse uitgang ei komt geen trema te
staan.
Regel 5.4 [4] zegt niets over de klinkeropeenvolgingen iji, ya, eo, ea, en ao. Er hoort dus geen
streepje te staan. (Bijvoorbeeld luxeauto, marineautoriteiten, fancyartikel, maffiaorganisatie,
cadeauartikel en champagneontbijt komen dan ook zonder streepje in het GB voor.)
Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
De dubbele s in crosste en gestresst heeft geen doel; niemand spreekt cross of stress hier ‘op
z'n Engels’ uit. Anders is dat bij bijv. passen (sportterm: ‘een medespeler aanspelen’): daar
spreken we pass in passte wel op z'n Engels uit; passte - gepasst is daarom juist. (Dit passen
komt overigens niet voor in het GB.)
Regel 5.4 [4] zegt niets over de klinkeropeenvolgingen iji, ya, eo, ea, en ao. Er hoort dus geen
streepje te staan. (Bijvoorbeeld luxeauto, marineautoriteiten, fancyartikel, maffiaorganisatie,
cadeauartikel en champagneontbijt komen dan ook zonder streepje in het GB voor.)
Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
In strijd met 5.4 [4]: in samenstellingen wordt tussen een i en een i, en tussen een i en een j een
streepje geschreven. Uit niets blijkt dat deze regel niet zou gelden als er meer klinkerletters in
het spel zijn. Toch laat het GB het streepje systematisch weg bij de letterrijen ooi+i/j en oei+i/j.
In strijd met 5.4 [4]: in samenstellingen wordt tussen een i en een i, en tussen een i en een j een
streepje geschreven. Uit niets blijkt dat deze regel niet zou gelden als er meer klinkerletters in
het spel zijn. Toch laat het GB het streepje systematisch weg bij de letterrijen ooi+i/j en oei+i/j.
In strijd met 5.4 [4]: in samenstellingen wordt tussen een i en een i, en tussen een i en een j een
streepje geschreven. Uit niets blijkt dat deze regel niet zou gelden als er meer klinkerletters in
het spel zijn. Toch laat het GB het streepje systematisch weg bij de letterrijen ooi+i/j en oei+i/j.
In strijd met 5.1.1 [2]c: als het eerste deel van de samenstelling op een toonloze e eindigt en
een meervoud op -en én -s heeft, wordt er geen tussen-n geschreven in de samenstelling.
In strijd met regel 6.3 [2]: als het werkwoord min -en eindigt op een medeklinker, gaat de
vervoeging volgens de 't kofschip-regel. We letten daarbij op de klank van die medeklinker:
horen we een z, v of d, dan is vervoeging met -de(n) juist; horen we een s, f of t, dan is vervoeging
met -te(n) juist. Een werkwoord als briefen wordt door sommigen met een f-klank en door anderen
met een v-klank uitgesproken. Daarom zijn beide vervoegingen mogelijk. Opmerkelijk is dat de
Leidraad zelfs expliciet zegt dat briefen twee vervoegingen heeft.
In strijd met 5.5 [1]: het trema moet worden gebruikt om te voorkomen dat ui als één klank wordt
gelezen: jeuïg (vgl. smeuïg).
In strijd met 5.4 [4]: in samenstellingen wordt tussen een i en een i, en tussen een i en een j een
streepje geschreven. Uit niets blijkt dat deze regel niet zou gelden als er meer klinkerletters in
het spel zijn. Toch laat het GB het streepje systematisch weg bij de letterrijen ooi+i/j en oei+i/j.
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9 Over afleidingen op -loos wordt in de Leidraad niets gezegd; de regels voor de tussen-n hebben
alleen betrekking op samenstellingen. In de Woordenlijst komen echter geen afleidingen op
-loos voor waarin een tussen-n wordt geschreven; de enige uitzondering is ideeënloos. Waarom
de tussen-n in dadenloos, statenloos, enz. niet mag worden geschreven, is niet duidelijk.
16 Klas/(midden)klasse en plomp hebben volgens de woordenlijst alleen een meervoud op -en.
Volgens regel 5.1.1 [1] verschijnt er dan een tussen-n in de samenstelling.
17 In strijd met 5.4 [1]: samenstellingen met gelijkwaardige delen krijgen een streepje.
18 In strijd met 5.4.4 [4]: de e en de u, de o en de u, en de o en de i kunnen als één klank gelezen
worden, daarom is een streepje nodig. (Uitzonderingen zijn de letterrijen a+ij en o+ie: naijleffecten,
naijver; zoiets.)
19 In Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands (een uitgave van de Taalunie uit
1996) komen Congo Brazzaville en Congolees voor; het ligt voor de hand om het voormalige
Zaïre Congo Kinshasa te noemen en zijn inwoners Congolezen.
2 Regel 5.4 [4] zegt niets over de klinkeropeenvolgingen iji, ya, eo, ea, en ao. Er hoort dus geen
streepje te staan. (Bijvoorbeeld luxeauto, marineautoriteiten, fancyartikel, maffiaorganisatie,
cadeauartikel en champagneontbijt komen dan ook zonder streepje in het GB voor.)
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
20 Vergelijk het lemma langzaamaan.
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
2 Regel 5.4 [4] zegt niets over de klinkeropeenvolgingen iji, ya, eo, ea, en ao. Er hoort dus geen
streepje te staan. (Bijvoorbeeld luxeauto, marineautoriteiten, fancyartikel, maffiaorganisatie,
cadeauartikel en champagneontbijt komen dan ook zonder streepje in het GB voor.)
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
2 Regel 5.4 [4] zegt niets over de klinkeropeenvolgingen iji, ya, eo, ea, en ao. Er hoort dus geen
streepje te staan. (Bijvoorbeeld luxeauto, marineautoriteiten, fancyartikel, maffiaorganisatie,
cadeauartikel en champagneontbijt komen dan ook zonder streepje in het GB voor.)
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
2 Regel 5.4 [4] zegt niets over de klinkeropeenvolgingen iji, ya, eo, ea, en ao. Er hoort dus geen
streepje te staan. (Bijvoorbeeld luxeauto, marineautoriteiten, fancyartikel, maffiaorganisatie,
cadeauartikel en champagneontbijt komen dan ook zonder streepje in het GB voor.)
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
21 Het gaat om de vorm van de hoofdletters L en T.
17 In strijd met 5.4 [1]: samenstellingen met gelijkwaardige delen krijgen een streepje.
17 In strijd met 5.4 [1]: samenstellingen met gelijkwaardige delen krijgen een streepje.
17 In strijd met 5.4 [1]: samenstellingen met gelijkwaardige delen krijgen een streepje.
7 In strijd met 5.3 [9]: namen van organen ((Tweede/Eerste) Kamer) krijgen een hoofdletter; voor
afleidingen en samenstellingen wordt geen uitzondering gemaakt; Kamerlid krijgt dan ook een
hoofdletter.
16 Klas/(midden)klasse en plomp hebben volgens de woordenlijst alleen een meervoud op -en.
Volgens regel 5.1.1 [1] verschijnt er dan een tussen-n in de samenstelling.
16 Klas/(midden)klasse en plomp hebben volgens de woordenlijst alleen een meervoud op -en.
Volgens regel 5.1.1 [1] verschijnt er dan een tussen-n in de samenstelling.
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
7 In strijd met 5.3 [9]: namen van organen ((Tweede/Eerste) Kamer) krijgen een hoofdletter; voor
afleidingen en samenstellingen wordt geen uitzondering gemaakt; Kamerlid krijgt dan ook een
hoofdletter.
22 Regel 5.4 [2] - samenstellingen als oud-burgemeester krijgen een streepje (oud = voormalig) is hier niet van toepassing; oudpapierhandel en oudvaderlands zijn andere gevallen.

Onze Taal. Jaargang 69

22 Regel 5.4 [2] - samenstellingen als oud-burgemeester krijgen een streepje (oud = voormalig) is hier niet van toepassing; oudpapierhandel en oudvaderlands zijn andere gevallen.
2 Regel 5.4 [4] zegt niets over de klinkeropeenvolgingen iji, ya, eo, ea, en ao. Er hoort dus geen
streepje te staan. (Bijvoorbeeld luxeauto, marineautoriteiten, fancyartikel, maffiaorganisatie,
cadeauartikel en champagneontbijt komen dan ook zonder streepje in het GB voor.)
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
2 Regel 5.4 [4] zegt niets over de klinkeropeenvolgingen iji, ya, eo, ea, en ao. Er hoort dus geen
streepje te staan. (Bijvoorbeeld luxeauto, marineautoriteiten, fancyartikel, maffiaorganisatie,
cadeauartikel en champagneontbijt komen dan ook zonder streepje in het GB voor.)
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
2 Regel 5.4 [4] zegt niets over de klinkeropeenvolgingen iji, ya, eo, ea, en ao. Er hoort dus geen
streepje te staan. (Bijvoorbeeld luxeauto, marineautoriteiten, fancyartikel, maffiaorganisatie,
cadeauartikel en champagneontbijt komen dan ook zonder streepje in het GB voor.)
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
16 Klas/(midden)klasse en plomp hebben volgens de woordenlijst alleen een meervoud op -en.
Volgens regel 5.1.1 [1] verschijnt er dan een tussen-n in de samenstelling.
13 In strijd met 5.4 [4]: in samenstellingen wordt tussen een i en een i, en tussen een i en een j een
streepje geschreven. Uit niets blijkt dat deze regel niet zou gelden als er meer klinkerletters in
het spel zijn. Toch laat het GB het streepje systematisch weg bij de letterrijen ooi+i/j en oei+i/j.
23 In strijd met regel 5.4 [2]: samenstellingen als privé-detective krijgen een streepje; zie ook
samenstellingen met privé- in het GB.
24 In strijd met 5.4 [7]: na het Latijnse voorvoegsel pro komt er een streepje.
24 In strijd met 5.4 [7]: na het Latijnse voorvoegsel pro komt er een streepje.
25 Vergelijk dictionaire en pensionaire; Van Dale en Koenen geven questionaire.
26 In strijd met 5.5 [1]: op reumatoïde en romboïde hoort geen accent circonflexe maar een trema
(waarschijnlijk is het puntje van de i ineengevloeid met het trema, waardoor er een accent
circonflexe lijkt te staan).
2 Regel 5.4 [4] zegt niets over de klinkeropeenvolgingen iji, ya, eo, ea, en ao. Er hoort dus geen
streepje te staan. (Bijvoorbeeld luxeauto, marineautoriteiten, fancyartikel, maffiaorganisatie,
cadeauartikel en champagneontbijt komen dan ook zonder streepje in het GB voor.)
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
26 In strijd met 5.5 [1]: op reumatoïde en romboïde hoort geen accent circonflexe maar een trema
(waarschijnlijk is het puntje van de i ineengevloeid met het trema, waardoor er een accent
circonflexe lijkt te staan).
13 In strijd met 5.4 [4]: in samenstellingen wordt tussen een i en een i, en tussen een i en een j een
streepje geschreven. Uit niets blijkt dat deze regel niet zou gelden als er meer klinkerletters in
het spel zijn. Toch laat het GB het streepje systematisch weg bij de letterrijen ooi+i/j en oei+i/j.
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
17 In strijd met 5.4 [1]: samenstellingen met gelijkwaardige delen krijgen een streepje.
17 In strijd met 5.4 [1]: samenstellingen met gelijkwaardige delen krijgen een streepje.
9 Over afleidingen op -loos wordt in de Leidraad niets gezegd; de regels voor de tussen-n hebben
alleen betrekking op samenstellingen. In de Woordenlijst komen echter geen afleidingen op
-loos voor waarin een tussen-n wordt geschreven; de enige uitzondering is ideeënloos. Waarom
de tussen-n in dadenloos, statenloos, enz. niet mag worden geschreven, is niet duidelijk.
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
18 In strijd met 5.4.4 [4]: de e en de u, de o en de u, en de o en de i kunnen als één klank gelezen
worden, daarom is een streepje nodig. (Uitzonderingen zijn de letterrijen a+ij en o+ie: naijleffecten,
naijver; zoiets.)
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13 In strijd met 5.4 [4]: in samenstellingen wordt tussen een i en een i, en tussen een i en een j een
streepje geschreven. Uit niets blijkt dat deze regel niet zou gelden als er meer klinkerletters in
het spel zijn. Toch laat het GB het streepje systematisch weg bij de letterrijen ooi+i/j en oei+i/j.
5 In strijd met regel 6.3 [2]: als het werkwoord min -en eindigt op een medeklinker, gaat de
vervoeging volgens de 't kofschip-regel. We letten daarbij op de klank van die medeklinker:
horen we een z, v of d, dan is vervoeging met -de(n) juist; horen we een s, f of t, dan is vervoeging
met -te(n) juist. Een werkwoord als briefen wordt door sommigen met een f-klank en door anderen
met een v-klank uitgesproken. Daarom zijn beide vervoegingen mogelijk. Opmerkelijk is dat de
Leidraad zelfs expliciet zegt dat briefen twee vervoegingen heeft.
27 Het is onduidelijk waarom deze verandering is aangebracht: de vorm van de kleine letter verschilt
hier slechts weinig van die van de hoofdletter. Het lijkt erop dat bij losse letters aan het begin
van een samenstelling altijd voor een hoofdletter gekozen wordt, maar waarom hebben o-benen,
x-benen en t-groep dan nog steeds een kleine letter?
28 In strijd met 5.7 [1]: in algemeen gangbare woorden van Franse herkomst blijft het accent aigu
op de e behouden, mits die e niet in de eerste lettergreep van het woord staat.
29 Trans-Europa is geen geografische naam; trans in trans-Europees betekent ‘dwars door het
door het tweede lid genoemde gaand’ en wordt zonder hoofdletter geschreven.
21 Het gaat om de vorm van de hoofdletters L en T.
27 Het is onduidelijk waarom deze verandering is aangebracht: de vorm van de kleine letter verschilt
hier slechts weinig van die van de hoofdletter. Het lijkt erop dat bij losse letters aan het begin
van een samenstelling altijd voor een hoofdletter gekozen wordt, maar waarom hebben o-benen,
x-benen en t-groep dan nog steeds een kleine letter?
18 In strijd met 5.4.4 [4]: de e en de u, de o en de u, en de o en de i kunnen als één klank gelezen
worden, daarom is een streepje nodig. (Uitzonderingen zijn de letterrijen a+ij en o+ie: naijleffecten,
naijver; zoiets.)
2 Regel 5.4 [4] zegt niets over de klinkeropeenvolgingen iji, ya, eo, ea, en ao. Er hoort dus geen
streepje te staan. (Bijvoorbeeld luxeauto, marineautoriteiten, fancyartikel, maffiaorganisatie,
cadeauartikel en champagneontbijt komen dan ook zonder streepje in het GB voor.)
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
27 Het is onduidelijk waarom deze verandering is aangebracht: de vorm van de kleine letter verschilt
hier slechts weinig van die van de hoofdletter. Het lijkt erop dat bij losse letters aan het begin
van een samenstelling altijd voor een hoofdletter gekozen wordt, maar waarom hebben o-benen,
x-benen en t-groep dan nog steeds een kleine letter?
27 Het is onduidelijk waarom deze verandering is aangebracht: de vorm van de kleine letter verschilt
hier slechts weinig van die van de hoofdletter. Het lijkt erop dat bij losse letters aan het begin
van een samenstelling altijd voor een hoofdletter gekozen wordt, maar waarom hebben o-benen,
x-benen en t-groep dan nog steeds een kleine letter?
9 Over afleidingen op -loos wordt in de Leidraad niets gezegd; de regels voor de tussen-n hebben
alleen betrekking op samenstellingen. In de Woordenlijst komen echter geen afleidingen op
-loos voor waarin een tussen-n wordt geschreven; de enige uitzondering is ideeënloos. Waarom
de tussen-n in dadenloos, statenloos, enz. niet mag worden geschreven, is niet duidelijk.
2 Regel 5.4 [4] zegt niets over de klinkeropeenvolgingen iji, ya, eo, ea, en ao. Er hoort dus geen
streepje te staan. (Bijvoorbeeld luxeauto, marineautoriteiten, fancyartikel, maffiaorganisatie,
cadeauartikel en champagneontbijt komen dan ook zonder streepje in het GB voor.)
4 Wie een streepje wil toevoegen, mag dat volgens regel 5.4 [8] doen. Dit is een beslissing die
elke taalgebruiker voor zich moet nemen. De gebruiker van het GB moet er echter wel van uit
kunnen gaan dat in de Woordenlijst alleen verplichte streepjes voorkomen, en niet (soms) ook
facultatieve.
27 Het is onduidelijk waarom deze verandering is aangebracht: de vorm van de kleine letter verschilt
hier slechts weinig van die van de hoofdletter. Het lijkt erop dat bij losse letters aan het begin
van een samenstelling altijd voor een hoofdletter gekozen wordt, maar waarom hebben o-benen,
x-benen en t-groep dan nog steeds een kleine letter?
**** De spellingregels zijn te vinden in de Leidraad van het GB, blz. 10 e.v.
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25

Houtedief!
Herman Baljet - Almere
Ooit las ik dat zestig en zeventig in het algemeen met de beginklank s worden
uitgesproken, een relict uit de tijd dat men placht te spreken van 't zestig en 't zeventig
(vandaar ook tachtig). De verschillende woordenboeken waarover ik beschik,
verstrekken hierover geen informatie en bij zichzelf kan men zo'n subtiel fenomeen
moeilijk vaststellen - zeker als men uit het Amsterdamse stamt.
Maar als het waar is, kan mijn verstand het nauwelijks bevatten: hoe kan men na
het wegvallen van een woord dat assimilatie veroorzaakt, nog generaties lang een
- intussen onlogische - klankverschuiving in stand houden, terwijl men verwante
woorden als zes en zestien wél normaal uitspreekt?
In het onvergetelijke maandblad Mandril (eind jaren veertig, begin jaren vijftig)
stond een cartoon van C. Voges, waarop een soort Pinocchio te zien was die zich
met een zak gestolen waar door de nacht spoedt. Het onderschrift luidde: ‘Houtedief!’
Een aardige grap, die me meteen tot de kern van mijn betoog brengt. In de tijd dat
deze cartoon is gepubliceerd, werd de uitdrukking waarom het hier eigenlijk gaat
aldus gespeld: ‘Houdt den dief!’ Intussen is bij de gebiedende wijs de meervouds-t
vervallen, maar de grap bleef overeind: de slot-d van houd klinkt als een t.

Illustratie: C. Voges Uit: Mandril, 1949, nr. 7 (1 april)

Wel wordt deze klank inmiddels bedreigd door een ontwikkeling binnen het
werkwoord houden, waaruit we in toenemende mate de d horen (en zien) verdwijnen:
‘We houwen het niet droog’, ‘Ik hou van jou’, ‘Hou je mond’, ‘Hou de hond op afstand’.
Het woordenboek geeft nog ‘houd de dief’, maar nu we al bijna niet meer (kunnen)
schrijven: ‘Ik houd van jou’, ‘Houd de hond op afstand’ of ‘Houd de bengel in de
gaten’ (hoort u zich nog ‘houtehond’ en ‘houtebengel’ zeggen?), denk ik dat het
binnen afzienbare tijd correct, ja misschien de enige mogelijkheid zal zijn om ‘Hou
de dief’ te schrijven.
Toch waag ik het te betwijfelen dat de uitspraak parallel zal gaan lopen aan ‘Hou
de deur dicht’. Is de situatie ernaar, dan denkt men er immers niet bij na; het moet
er vooral luid en duidelijk uit gegooid worden: ‘Houtedief!’ Net als ‘sestig’ en ‘seventig’
zou die uitspraak weleens halsstarrig kunnen blijven voortbestaan.
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Voorzitter, twee dingen
Negen dwarse tips voor dominant vergadergedrag
Arjan Broere - communicatietrainer bij GITP Medezeggenschap
Vergaderingen zijn vaak niet alleen tijdverspilling, maar ook
verbijsterend saai. De enige manier om niet in te slapen bij het
gebabbel van uw collega's is zelf assertief het woord te nemen.
Negen dwarse tips voor een dominante rol in vergaderingen - laat
nu de anderen maar eens naar u luisteren!
De zesde vergadering van week 27: het is opnieuw raak. Na een oeverloze discussie
over wat er eigenlijk op de agenda staat, berijdt Van der Poel weer eens minutenlang
zijn stokpaardje (het schrikbarende verbruik van paperclips en andere
kantoorartikelen in periode 3). Na de paperclips van Van der Poel begint Blokzijl
ongetwijfeld zijn plichtmatige pleidooi voor meer synergie - het startsignaal voor
iedereen om echt af te haken. De een staart minutenlang naar de tl-armatuur aan
het plafond, een ander werkt haar agenda bij, en weer een derde legt zich toe op
een uitgebreide manicure. Dit zijn echter acties van vergaderaars die zich mentaal
laten gijzelen.
Doe het eens anders, doorbreek de vergadersleur. Kom in actie, verbreek uw
eigen verveling en leer van een ervaringsdeskundige dominant te zijn in
vergaderingen.

De eerste klap
Het schijnt een aannemerstruc te zijn. Als iedereen zit en er is wat smalltalk terwijl
de koffie wordt verstrekt, dan komt u met een mop. U vertelt een voor dat gezelschap
geschikte grap of anekdote en zet de vertelling weids op. Het resultaat: u hebt lang
het woord en u komt ook nog getapt over. En wie valt er nou een moppenverteller
in de rede? Het is wel zaak ieders aandacht vast te houden en niemand in
zij-gesprekjes te laten ontsnappen. Met oogcontact en een luide stem moet het
lukken om vanaf het begin te domineren.

Speel de pseudo-voorzitter
Als er geen formele voorzitter is, kan het nuttig zijn voor aanvang van het formele
gedeelte van de vergadering voorzittersgedrag te vertonen. Doorgaans is de rest
blij dat iemand de stilte doorbreekt en het initiatief neemt. ‘Welkom mensen, jassen
kunnen op de gang, hoor.’ ‘Is er al koffie? We hebben toch tot twee uur?’ ‘Doe jij
even de deur dicht?’

Intrigerend installeren
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Foto: Ad Molendijk

Door bepaalde handelingen kunt u ook op uw eerste vergadering routine
suggereren. Doe dit stil en geconcentreerd, en zorg ervoor dat velen uw mentale
voorbereiding zien: slijp een potlood, zet uw telefoon af, leg een horloge zichtbaar
op tafel, leg een kleine mascotte op tafel (‘Wat is dat?’ ‘O, dat is de god van de
beslissingen, gekregen van een sultan in Indonesië - een ongelooflijk wijs man was
dat...’). Sluit deze plechtige handelingen af met ‘Goed’ en kijk wakker rond.

Zo weet ik toevallig...
Het staat zeer geïnformeerd als u veel weet over wat zich in de organisatie afspeelt.
Dan hebben we het niet over al die ‘onbelangrijke details’ als cijfers, bedragen en
data, maar over baanwisselingen, ontslagen, vergaderdata van gremia op ijle
hiërarchische hoogten, door u gekende verborgen agenda's van andere partijen,
de historie van de organisatie, agenda's van andere besprekingen. Zet andere
sprekers buitenspel met: ‘O, dat weet jij nog niet, maar...’
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of ‘Werkte jij hier al toen Van Veen eens binnenkwam en...’

Loop rond
Neem het woord, sta al pratend op en loop naar het raam. Spreek, met de rug naar
het gehoor toe, de vergadering toe. Vermijd oogcontact, zodat uw medevergaderaars
u moeilijk kunnen interrumperen. Voor wie dat te ver gaat: ook naar een flip-over
lopen en een schema tekenen doet het goed. Eventueel uw onhebbelijkheid
verontschuldigend met ‘Dan moet ik dat toch weer even tekenen’, of ‘Ik ben grafisch
ingesteld, dus ik schets dat liever’. De interactie wordt automatisch
eenrichtingsverkeer.

Voorkom met een dooddoener de discussie
Een cliché op zijn tijd doet wonderen. Dreigt u even stil te vallen, plaats dan een
gemeenplaats als ‘Maar wie A zegt, moet ook B zeggen, nietwaar’, en vervolg snel
uw betoog voordat interactie dreigt. Duurt een gloedvol betoog van een tegenstander
u te lang, kap hem dan af met een dooddoener: ‘Dat hou je toch’, ‘Zo is er altijd iets’
of ‘Klaar ben je nooit’. Rondt u echt af, voorkom dan discussie met ‘De kost gaat
immers voor de baat uit’. Leid deze zin eventueel in met ‘Zoals mijn goede vader
altijd zei ...’ of ‘Mijn lijfspreuk is dan ook...’

Claim spreektijd
Moet u naar uw zin te lang naar iemand luisteren, onderbreek hem dan als hij even
ademhaalt. ‘Een boeiende kwestie die je nu hebt aangesneden, maar voor je
verdergaat zou ik er graag op reageren met een tegenvoorstel, maar eerst zou ik
nog even de achtergrond willen schetsen, die naar mijn mening van essentieel
belang is voor een beter begrip van...’ Of korter: ‘Voorzitter, twee dingen...’

Wees anders
Is iedereen academisch? Wees dan pragmatisch (‘Wat betekent dat concreet? Ik
ben zo'n gekke vent, ik wil dat dan in actie vertaald zien. En wat heeft Jan met de
Pet daar maandagochtend aan?’). Is iedereen pragmatisch? Wees dan academisch
(‘Mensen, even een niveau dieper. Hebben we daar cijfers over? Kennen we daar
modellen van? Wat is daar in recente literatuur over te vinden?’). Vertelt iedereen
casuïstische lotgevallen, pak dan de rode draad op (‘de splijtende dieptepass’).
Spreekt iedereen in beleidstermen, vertel dan eens een ‘mooi praktijkgeval dat alles
in één keer duidelijk maakt’.

Lest best
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Ziet aan het eind van de vergadering toch iemand anders kans om een tijdje aan
het woord te zijn? Attendeer de vergadering er dan op dat de overeengekomen
eindtijd van de bijeenkomst nadert, dat u een dringende afspraak elders hebt én
dat u nog iets voor de rondvraag hebt. Met andere woorden: afkappen en mij het
woord geven voor een passende dagsluiting.

Onze Taal-leerstoel voor Jan Renkema
Per 1 december is dr. Jan Renkema benoemd tot bijzonder hoogleraar
Taalverzorging. De leerstoel Taalverzorging is onlangs door het Genootschap Onze
Taal ingesteld aan de Katholieke Universiteit Brabant (KUB). Onze Taal en de
letterenfaculteit van de KUB willen hiermee bewerkstelligen dat er in de academische
wereld meer aandacht komt voor de ambachtelijke kant van taalverzorging (en dan
vooral voor onderzoek naar taalnormering en tekstkwaliteit) en andere
taalonderwerpen waarmee het Genootschap Onze Taal zich bezighoudt.
Behalve de onderwijscomponent (die bestaat uit colleges over taalverzorging) is
er een onderzoeksgedeelte, dat vooral gericht is op problemen rond normativiteit
in taal, tekstevaluatie en tekstverbetering.
Jan Renkema (1948) zal voor veel Onze Taal-lezers geen onbekende zijn. Van
1977 tot 1986 was hij redacteur van Onze Taal, en hij werd bekend door zijn
succesvolle boek de Schrijfwijzer en door zijn proefschrift De taal van Den Haag.
Verder schreef hij de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse taal (het Groene
Boekje) en was hij projectleider van de Spellingwijzer Onze Taal. Van zijn hand
verscheen ook een inleiding in de tekstwetenschap, Tekst en uitleg, die inmiddels
vertaald is in het Engels, Spaans, Japans en Koreaans. Eerder was Renkema
buitengewoon hoogleraar Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit.

Zusters van Onze Taal
Er wordt wel beweerd dat Nederlanders niet van hun taal houden, maar het
Genootschap Onze Taal behoort waarschijnlijk tot de grootste taalverenigingen ter
wereld en geeft bovendien een van de meestgelezen taalbladen uit. Naspeuringen
bij de ons omringende wereldtalen hebben in ieder geval nog geen grotere
verenigingen of tijdschriften opgeleverd.
Het genootschap heeft nooit veel contact gehad met zusters buiten het eigen
taalgebied. Dat willen we veranderen. Met het oog daarop gaan we in kaart brengen
welke andere taalverenigingen en taalbladen voor een breed publiek er zijn, in
Europa en ook elders in de wereld. Daarom roepen we alle lezers van Onze Taal
op - in het bijzonder degenen die een andere taal studeerden, vertalers en leden in
het buitenland - te melden welke soortgelijke verenigingen of bladen ze kennen,
liefst met adresgegevens erbij. Welke activiteiten ondernemen die
zusterverenigingen? Wat voor onderwerpen worden in hun bladen behandeld? Hoe
groot zijn zij? Reacties graag naar de redactie van Onze Taal.
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Het proefschrift van...
Susanne Gerritsen: verzwegen argumenten
Marc van Oostendorp
De laatste decennia zit er weer schot in, maar de eerste paar duizend jaar na
Aristoteles was er weinig vooruitgang in haar vak, vindt de Amsterdamse
argumentatietheoretica Susanne Gerritsen. Vorig jaar promoveerde zij op een
proefschrift over verzwegen argumenten. Ze onderzocht hoe mensen stappen in
hun redenering weglaten en wat dat voor gevolgen heeft voor de begrijpelijkheid
van hun teksten. Gerritsen: ‘In een lokale Amsterdamse krant schreef een mevrouw
ooit: “Ik ben niet van plan mee te doen aan die antiracismedemonstratie, want mijn
man is Hongaar.” Die argumentatie is niet te volgen, omdat het onduidelijk is wat
het argument (“mijn man is Hongaar”) te maken heeft met de

Als iemand zegt: “Karel houdt niet van appeltaart, want Karel is een echte
man”, verzwijgt hij zijn argument “echte mannen houden niet van
appeltaart”.
stellingname (“ik doe niet mee aan die demonstratie”). De Griekse filosoof Aristoteles
dacht al na over dit soort argumentaties-met-een-gat. Hij legde de nadruk op de
communicatie: een spreker laat een argument weg omdat hij de hoorder niet wil
vervelen met kennis die hij toch al heeft. Het belang van de onderlinge
verstandhouding tussen spreker en luisteraar is een aspect dat ik in mijn proefschrift
ook benadruk.’

Gedachtesprongen
Eeuwenlang hebben wetenschappers en filosofen zich vooral met de logica van
verzwegen argumenten beziggehouden. Hoe kun je het verzwegen argument expliciet
maken, zodat je een logisch sluitende formulering krijgt? Als iemand zegt: ‘Karel
houdt niet van appeltaart, want Karel is een echte man’, verzwijgt hij zijn argument
‘echte mannen houden niet van appeltaart’. De redeneringen waren verfijnd, maar
met de alledaagse praktijk van schrijvers en lezers hadden ze weinig te maken. Pas
aan het eind van de jaren zestig begonnen de wetenschappers die zich met
communicatie bezighielden zich meer te richten op het alledaagse taalgebruik. Nu
worden de oorspronkelijke ideeën van Aristoteles weer serieus genomen.
Gerritsen raakte geboeid door het verschijnsel ‘verzwegen argumenten’ toen ze
als student Nederlands schrijftrainingen gaf, en veel teksten met vreemde
gedachtesprongen onder ogen kreeg. Ze werkt nu als docent communicatie aan de
economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek had ook
een praktische bedoeling. Gerritsen bedacht een fijnmazig schema waarmee
schrijvers hun redeneringen kunnen ontrafelen, en zo kunnen voorkomen dat ze
argumenten verzwijgen die voor de lezer cruciaal zijn. Gerritsen: ‘Mensen denken
vaak dat die verzwegen argumenten door de lezer wel kunnen worden aangevuld.
“Voor economen is dat duidelijk”, zeggen ze dan tegen mij. Maar ik heb zo'n
economische tekst weleens voorgelegd aan een groepje van vijftien specialisten.
Allemaal dachten ze dat het verzwegen argument volstrekt voor de hand lag, maar
toen ik ze vroeg dat op te schrijven, noemden ze allemaal wat anders.’
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Onduidelijke redenering
Veel van Gerritsens voorbeelden komen uit de praktijk. Uitgebreid bestudeerde ze
de problemen in teksten die studenten economie schreven en de manier waarop
deze zouden kunnen worden opgelost. Ook in studiegidsen vond ze voorbeelden
van onduidelijke redeneringen. In een beschrijving van de opleiding Financiering
van haar eigen faculteit: ‘Het wordt aangeraden het vak Ondernemingsfinanciering
zo snel mogelijk te volgen. Dit gezien het grote aantal financiële vakken.’ Gerritsen:
‘Dat er zoveel vakken in een bepaalde richting zijn, is op zich geen argument om
één van die vakken zo snel mogelijk te volgen. Het verzwegen argument is hier dat
studenten veel financiële vakken niet mogen volgen als ze niet eerst het examen
Ondernemingsfinanciering met goed gevolg hebben afgelegd. De tekst was een
stuk duidelijker geweest als dat er ook had gestáán.’

Glasbak
Betekent dit dat schrijvers altijd zo expliciet mogelijk moeten zijn? Gerritsen: ‘Nee.
Een tekst waarin je alles expliciet maakt, óók de dingen die de lezer inderdaad
gemakkelijk zelf zou kunnen aanvullen, leest niet prettig. Het is vooral belangrijk
dat een schrijver er goed over nadenkt welke argumenten hij gebruikt en welke
argumenten hij weglaat. Het is de kunst om precies genoeg informatie te geven,
zodat de tekst interessant én begrijpelijk is.’
Schrijvers kunnen soms met opzet een argument weglaten, bijvoorbeeld om de
lezer te prikkelen. Gerritsen: ‘Een veelbesproken voorbeeld onder vakgenoten is
een tekstje dat een paar jaar geleden op een glasbak stond: “1 op de 30 studerende
jonge vrouwen doet een zelfmoordpoging. Kies daarom geen CDA, maar een
3,5-daagse werkweek.” De schrijver heeft waarschijnlijk willen zeggen dat de druk
op vrouwen in onze moderne maatschappij te groot is. Maar de sprongen in dit
tekstje zijn zo wild dat de lezer vanzelf aan het denken wordt gezet. Bovendien, als
hij of zij dat helemaal precies had willen uitschrijven, had de tekst waarschijnlijk niet
meer op een glasbak gepast.’
Susanne Gerritsen, ‘Het verband ontgaat me’. Begrijpelijkheidsproblemen
met verzwegen argumenten. Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds, 1999.
ISBN 90 5712 060 7
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Geschiedenis op straat
Ban
Riemer Reinsma
Een ban of banne was vroeger een rechtsgebied waar namens de vorst werd
rechtgesproken. Die vorst was, in het geval van de Nederlandse gewesten, een
graaf (Holland), hertog (o.a. Gelre) of bisschop (o.a. Brabant). De Banne
Buikslootlaan in Amsterdam-Noord bijvoorbeeld is genoemd naar het rechtsgebied
van de buurtschap Buiksloot, waar namens de graaf van Holland rechtgesproken
werd.
Ban en het bijbehorende werkwoord bannen zijn overoude woorden. Ban is al in
de tiende eeuw in een document aangetroffen. De oorspronkelijke betekenis van
bannen moet ‘spreken’ zijn geweest. Daaruit ontwikkelden zich de betekenissen
‘plechtig spreken’ en ‘een juridisch oordeel uitspreken’. Een ban kon een hele rits
zaken aanduiden. Achtereenvolgens waren dat: 1. een bevel of verbod, 2. een
convocatie voor een rechtszitting, 3. een wettelijke bepaling, 4. een boete bij zo'n
bepaling, 5. de rechtsmacht van een vorst of van iemand die namens de vorst
rechtsprak, en 6. het gebied waar dat banrecht werd uitgeoefend. De functionarissen
die het banrecht namens de vorst uitoefenden (soms deden ze dat trouwens alleen
maar in naam, en waren ze feitelijk onafhankelijk) konden hoger of lager in rang
zijn. De hoge gerechtsdienaars waren baljuws, de lagere schouten en
ambachtsheren.

Grenzen
Bij de steden eindigde het rechtsgebied niet, zoals je zou kunnen denken, meteen
bij de stadsmuur, maar een flink eind daarbuiten. Juridisch gesproken lagen er
rondom de stad twee concentrische cirkels. De binnenste cirkel begrensde het
gebied waar de wetgevende macht van de stad gold. Deze grens heette de ‘limiet’.
De ‘bangrens’ lag daar weer een eindje buiten. Binnen dit grotere gebied mocht de
stad criminelen arresteren. En mensen die uit de stad verbannen waren, mochten
niet binnen de bangrens komen. Ook mocht niemand binnen de bangrens werk
doen waarop de gilden het monopolie hadden. De bangrens lag soms honderd
roeden (ruim driehonderd meter) buiten de limiet, soms tot een mijl daarbuiten. In
dat laatste geval sprak men van een ‘banmijl’. De banmijl werd gemarkeerd met
palen, die langs de uitvalswegen stonden. In het boek Over hagelkruisen, banpalen
en pestbosjes meldt H. Schmal over de banmijl van Amsterdam: ‘In 1559 werden
(...) een zestal fraai uitgevoerde obelisken rondom de stad geplaatst, voorzien van
het wapen van Amsterdam en met de aanduiding Terminus Proscriptionis (uiterste
der ballingen).’
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Banpaal in Sloten, bij Amsterdam
Foto: Gemeentearchief Amsterdam

Een probleem was natuurlijk wel dat een stad als Amsterdam zich gestadig bleef
uitbreiden. De banmijl moest dus met enige regelmaat naar buiten verschoven
worden, en de banpalen ook. Als je oude kaarten uit opeenvolgende perioden
bestudeert, is dat soms nog te zien.
Het Franse equivalent van de banmijl was de ‘banlieue’: lieue is ‘mijl’, en het
Franse woord ban is in de twaalfde eeuw aan het Frankisch ontleend, dat wil zeggen
de tak van het Germaans waar ook het Nederlands uit ontstaan is. De Parijse
banlieue (het woord betekent nu ‘voorsteden’) was oorspronkelijk dus heel wat
kleiner dan nu.

Dagelijks spraakgebruik
Bij dichters waren de begrippen ban en banpaal heel geliefd, al hadden de woorden
bij hen meestal een overdrachtelijke betekenis. In het treurspel Lucifer laat Joost
van den Vondel de opperduivel uitroepen:

Ick (...), van 't eeuwigh licht in duisternis gebannen,
Koome uit den zwavelpoel [= de hel] opdondren [= donderend tevoorschijn]
van beneên,
En, zonder mijnen ban en banpael t'overtreên,
Hier boven spoocken.
Zoals zoveel oude bestuurlijke en juridische zaken gingen ook de bannen roemloos
ten onder tijdens de Franse Revolutie. Ze gingen op in de nieuw gevormde
gemeenten. Toch was de ban daarmee nog niet meteen uit de dagelijkse realiteit
verdwenen, laat staan uit het dagelijks spraakgebruik. Het woord bleef bijvoorbeeld
voortleven als waterschapsterm, zoals ook bijvoorbeeld de bunders nog broederlijk
bleven voortbestaan naast de hectaren. Zo schreef Hildebrand in de Camera Obscura
(1839): ‘Daar valt hem [= Teun de jager] de jachtpaal van den ambachtsheer van
Bergen in het oog, wiens ban zich nog eenige roeden verder dan het bosch uitstrekt.’
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De jager volgt op dat moment een vlucht patrijzen die het jachtgebied van de
ambachtsheer zijn binnengevlogen, en komt heel even in de verleiding om de
grenspaal te negeren.
Behalve de Banne Buikslootlaan in Amsterdam-Noord zijn er ook de Oude Ban (in
Woudrichem), De Ban (Ureterp), de Osdorper Ban (Amsterdam) en de Banne
(Zwanenburg). Maar niet iedere straatnaam met Ban gaat terug op een oud
rechtsgebied. De Banstraat (o.a in Den Haag en Amsterdam) is genoemd naar de
priester en componist Joan Albert Ban (1597-1644).
Met dank aan dr. C.L. Verkerk.
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Woordenboek van de poëzie
Het violette uur
Guus Middag
In het ‘Lied van het wit en het zwart’, een lang gedicht van Pieter Boskma, te vinden
in zijn bundel In de naam (1996), kwam ik het voor het eerst tegen: het violette uur.
Een man gaat in gedachten terug naar die warme dag in juli, toen hij met Dante
onder zijn arm het duin afgewandeld kwam en in zee, in de branding, een bloot
meisje zag. Blijkbaar zag zij hem ook, want al meteen daarna lezen we: ‘Hij had
haar 's avonds / voorgelezen, bij het vuur waarin het vet van de kippen / siste, en
diep in het violette uur betraden ze / de loutering van hen die willen slapen, heel
licht / tegen elkaar.’ Daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen: zee, strand,
kampvuurtje, kippenboutjes en loutering. Die loutering zal wel een verwijzing zijn
naar de ‘Louteringsberg’, het tweede deel van Dantes Goddelijke komedie.

Boetvaardigheid?
De loutering diende zich aan ‘diep in het violette uur’, zo zegt de dichter. Hoe laat
zou dat precies geweest zijn? Aan het eind van de zonsondergang, dus in dit geval
(juli, zomertijd) tegen een uur of elf, als de lucht violet gekleurd is? Of heeft violet
hier niet zozeer met de kleur van de avondhemel te maken, maar eerder met een
symbolische betekenis? Van Dale geeft bij violet (‘de kleur van de bloemen van het
maarts viooltje’) als voorbeeldzin: ‘in de symboliek is violet de kleur van de
boetvaardigheid’. Maar voorzover te overzien valt, gaat het in de strandscène om
allerlei vaardigheden, maar niet om de vaardigheid boete te doen. Was dit violet
dan misschien een toespeling op Dante? Een eindje verder in het gedicht brengt
ook het brandingmeisje de bewuste zomernacht in herinnering. Ook zij noemt het
zand, het kampvuurtje en de kippetjes - ‘en je las zo mooi / uit Dante, en dat hoe
noem je het ook weer, / dat het purperen, nee, dat het violette uur / ja dat we toen
zo slaperig en dat het bed / vol zand (...)’, enzovoort. Had Boskma zijn violette uur
overgenomen van een of ander violet (of paars of purperen) uur in het Italiaans?
Maar volgens enkele geraadpleegde deskundigen was er in woordenboeken of
concordanties niets te vinden dat daarop wees.

Edward Hopper, House at Dusk, 1939
Foto: Ron Jennings Uit Edward Hopper. Keulen, Benedikt Taschen Verlag © Richmond
(VA), Virginia Museum of Fine Arts, The John Barton Payne Fund
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De zaak werd er niet eenvoudiger op toen ik in dezelfde bundel, maar nu in een
in-memoriamgedicht (‘Lied voor na het einde’) las: ‘Dit is je violette uur: / vonk die
overblijft van vuur.’ Is het violette uur het uur van de nagedachtenis? Het uur van
de dood zelf? Of het uur van het laatste vonkje, de laatste glimp van het vuur van
de zonsondergang, vlak voor het invallen van de duisternis? Of meer in het
algemeen: een tussenuur, het uur van de overgang van de ene toestand (dag, leven)
naar de andere (nacht, dood)? In dezelfde bundel, ander gedicht, was sprake van
‘dit eerste glaasje Heineken in de namiddag’, meteen gevolgd door ‘straks staat het
violette uur uit de vijver op’. Dus daar leek het wel alsof Boskma gewoon het begin
van de avond bedoelde. Maar in dezelfde bundel, in weer een ander gedicht, lag
iemand tijdens het violette uur ‘het laatste daglicht na te tellen’ - waarmee dan toch
weer eerder het einde van de avond bedoeld leek te zijn.

Weemoed en verlangen
Boskma's violette uur leek geen eenduidige betekenis te hebben. Toen ik een paar
andere bundels van hem doorbladerde, trof ik ook daarin het violette uur aan, met
eenzelfde variatie in betekenissen - van vroeg tot laat, en van concreet tot abstract:
van het uur waarop het donker begint te worden (en de dichter de kaarsen
‘ontsteekt’), via een wat algemenere aanduiding voor het einde van de dag (‘op het
geraamte van de avond / groeit het violette uur’) tot zoiets als een geesteshouding
(‘er is geen verschil meer / als je de bril draagt / van het violette uur’). Mogelijkheden
genoeg dus - en intussen bleef deze uitdrukking ook nog steeds iets vertrouwds
houden. Kwam dat door de overeenkomst met andere kleur-en-tijdcombinaties: een
blauwe maandag, Witte Donderdag, roze zaterdag? Iedereen die ik ernaar vroeg
kon zich meteen wel iets voorstellen bij zo'n violet uur: schemering, weemoed,
romantiek - maar niemand kende de uitdrukking echt, en niemand kon haar
thuisbrengen. Misschien had Boskma het wel zelf verzonnen, en misschien was er
geen nauwkeuriger betekenisomschrijving mogelijk dan ‘iets met weemoed en
verlangen, zee en zonsondergang, kaarsen en verliefdheid en kippetjes aan het
strand’, en misschien moest het dan maar zo in het woordenboek van de poëzie
worden opgenomen.

Avondster
In een voetnoot zou men dan nog eventueel kunnen toevoegen dat T.S. Eliot in
‘The Waste Land’
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(1922) twee keer spreekt van ‘the violet hour’, beide keren ter aanduiding van het
eind van de middag dan wel het begin van de avond. Het is het uur waarop de
werkenden hun kantoren verlaten en zich huiswaarts begeven; het is ook het
‘avonduur dat huiswaarts wil / en dat de zeeman thuisbrengt van de zee’. Eliot zelf
verwijst in een voetnoot bij deze regels naar het gedicht van Sappho over de
Avondster. Het violette uur zou dan het uur kunnen zijn waarin de Avondster (de
planeet Venus) zich laat zien: kort na zonsondergang, aan de westelijke hemel.

‘De dag die sterft’
In de Nederlandse vertaling van Eliots gedichten voegt samensteller W. Bronzwaer
daar in weer een andere voetnoot aan toe dat ‘het violette uur’ waarschijnlijk hetzelfde
is als wat in Duitsland ‘die blaue Stunde’ heet: het uur van de avondschemering.
En hij meldt ook dat melancholici op dit uur weinig last hebben van hun kwaal,
althans volgens Freud. In nog weer een ander commentaar las ik dat Eliots regels
over de schemering en het huiswaarts keren van kantoorklerken en zeemannen
geïnspireerd lijken te zijn op de openingsregels van het achtste canto uit Dantes
‘Louteringsberg’: ‘Intussen was het uur aangebroken waarop de zeelui, op de dag
dat ze van hun dierbaarste vrienden afscheid hebben genomen, door heimwee
worden verteerd en de pas vertrokken pelgrim van liefdevol verlangen trilt als hij in
de verte een klok hoort luiden die lijkt te huilen om de dag die sterft.’
En zo waren we via Eliot, Sappho en Dante weer terug bij Boskma. Het valt niet te
bewijzen, maar dit zou weleens de passage kunnen zijn geweest die de dichter aan
het brandingmeisje voorlas, op die avond in juli, aan het strand, terwijl het kippenvet
siste in het vuur en de avondhemel langzaam verkleurde, van blauw naar rood naar
paars en, uiteindelijk, vermoed ik, naar violet, in het uur van de zonsondergang,
deswegen wel ‘het violette uur’ geheten.

Van woord tot woord
Nederlands Nederlands
Marlies Philippa
Het verschil tussen Belgisch Nederlands en Standaardnederlands wordt meestal
geïllustreerd met woorden of uitdrukkingen die wel in Vlaanderen gebruikt worden,
maar niet in Nederland. Maar ook het omgekeerde - varianten die in Nederland
bestaan en in Vlaanderen niet - komt voor.

Nogmaals commode
Laat ik wat voorbeelden noemen. Allereerst commode, waarover ik het in het vorige
nummer van Onze Taal heb gehad. Ik vroeg mij af wanneer de betekenis
‘aankleedmeubel voor baby's’ is ontstaan. Inmiddels ben ik al wat verder wat de
betekenisontwikkeling betreft. Zo vertelde een 78-jarige dame me dat de ouderwetse
commode vroeger van een houten hulpstuk met opstaande rand voorzien kon worden
om als baby-aankleedmeubel dienst te kunnen doen. Baby's werden vroeger in de
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kamer of keuken verschoond, waar het warm was. Pas sinds de daling van het
geboortecijfer en vooral sinds de komst van de centrale verwarming kreeg de
babykamer een commode.
Opvallend is dat het woord commode in België deze ‘babybetekenis’ niet lijkt te
hebben gekregen. Volgens een Vlaamse vriendin uit Brussel is commode slechts
een chic woord voor ‘ladekast’, om het even waar die staat. Zij en haar man noemen
een aankleedtafel voor baby's een ‘luiertafel’. De Vlaamse Ikea-gids vermeldt
eveneens luiertafel, overigens naast commode. Ook de Duitse ‘Kommode’ is
uitsluitend een antieke ladekast, al beweren de vertaalwoordenboeken dat het
hetzelfde meubel is als de (Noord-)Nederlandse commode. In feite noemen de
Duitsers een commode een ‘Wickeltisch’ (en, wat recenter, Wickelkommode),
woorden die in woordenboeken Duits-Nederlands vertaald worden met het bij ons
niet bestaande babycommode. Het gaat hier dus om ‘valse vrienden’, die nog niet
als zodanig zijn gesignaleerd.

Bielzen en cyclamen
Een ander voorbeeld. Het Nederlandse woord biel ‘dwarsligger voor rails’ komt van
het Franse bille ‘blok hout’. Het meervoud is biels. Aanvankelijk kwam dit woord
vooral voor in de vaktaal van het spoorwegpersoneel, maar sinds het (in de jaren
zestig) mode werd om er tuintjes mee op te leuken, raakte biels algemeen bekend.
Het werd geïnterpreteerd als enkelvoud en er werd dan ook een nieuw meervoud
bielsen of bielzen bij gemaakt. Maar alleen in Nederland, want in België is biels niet
in het algemene taalgebruik terechtgekomen, naar me van verschillende kanten
werd verzekerd.
Zoals de meervoudsvorm biels werd opgevat als een enkelvoud, zo heeft het
omgekeerde zich voorgedaan bij cyclaam. Deze plantnaam heeft zich ontwikkeld
uit cyclamen, van het Griekse kuklaminos. De plant werd zo genoemd vanwege zijn
ronde knollen. Het Griekse woord kuklos betekent ‘kring, iets wat rond is’; het vormt
de basis van ons woord cyclus. Doordat cyclamen op -en eindigde, werd het als
meervoud gezien, en ontstond er de nieuwe enkelvoudsvorm cyclaam bij. Maar ook
dit is alleen aan deze zijde van de grens met België gebeurd.
Zo af en toe komt er een boek uit over Vlaamse taaleigenaardigheden in vergelijking
met het Nederlands in Nederland, zoals het Zuidnederlands woordenboek van
Walter de Clerck (1981) en Verboden op het werk te komen van Ton van der Wouden
(1998). Maar over de eigenaardigheden uit Nederland in vergelijking met het
Nederlands in België, zoals de bovengenoemde drie voorbeelden, wordt nooit een
boek geschreven. In de nieuwste grote Van Dale staat wél het label ‘Belg.N.’, maar
niet ‘Ned.N.’ Hoe moet een student Nederlands uit bijvoorbeeld Tsjechië die in
Hasselt een Nederlandse cursus volgt dan weten dat sommige woorden of
woordbetekenissen die zonder label in de Van Dale staan, in Belgisch Limburg niet
gekend zijn?
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Taalcrypto
Gineke van der Putten
Horizontaal
4 Woorden met een ziel. (11)
9 Staf die van zich laat horen met een Frans sausje. (3)
10 Leer oma wat weer niet goed is. (7)
12 Afkorting overeenkomstig het werk. (3)
13 Ontwarrend artikel over haar. (3)
15 Lichaamsdeel zonder meervoud. (5)
16 Gebrekkig met elkaar verbonden. (6)
18 Taaluiting die in balans is. (13)
21 Voorwaardelijk bericht. (4)
23 Woord dat je in de context moet zien. (19)
24 Medeklinkers die in de race zijn. (2)
25 Taalkundig naslagwerk uit de bibliotheek. (15)
29 Ongelukkige term uit 1672. (4)
31 Het vlees van de taal. (11)
33 Het woord. (5)
34 In de knoop en in oorlog met het Engels. (3)
36 Het sierlaagje van moderne berichtgeving. (5)
37 Tijdschriftendief? (10)
39 Plaats voor een feesttekst. (6)
41 Een cijfer voor de letter X. (4)
42 Laten vallen tijdens een gesprek. (8)
43 Tekst om wijs te worden. (6)

Verticaal
1 Zich houdend aan een bepaald woord. (7)
2 Het register van een vrouw van naam. (5)
3 Spelling. (13)
5 Zin die gehaald wordt. (4)
6 Persoonlijk voorvoegsel. (2)
7 Hoofdfunctie. (6)
8 Taalkundig eerverlies. (7)
11 Matig Italiaans. (8)
12 Cosmetische kleur die het Frans geeft. (5)
14 Voorzetsel of voegwoord. (8)
17 Spelwoorden. (9)
19 Zuiver begrip. (5)
20 Restauranttaal. (7)
22 Houterige lectuur. (11)
23 Schreeuwerige titel. (8)
26 Kreeftdicht? (7)
27 Woorden die afgevoerd worden. (9)
28 Definitieve versie via modern medium. (8)
30 Bericht uit het geheugen. (4)
32 Te weten of het een telwoord of tussenwerpsel is. (2)
33 Uitstekend schrift. (7)
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35 Hij leidt het monnikenwerk. (3)
38 Erenaam. (4)
40 Schrift uit de steentijd? (3)

Uw (complete) oplossing kunt u voor 16 februari sturen naar Onze Taal, Laan van
Meerdervoort 14a, 2517 AK Den Haag, e-mail: <onzetaal@onzetaal.nl>, onder
vermelding van ‘taalcrypto’. Onder de inzenders van de goede oplossing wordt een
boekenbon van f 50,- verloot.
De oplossing van de novembercrypto is:
Horizontaal: 6 ka; 7 radar; 10 was-programma; 15 shop; 17 zat; 18 self-supporting;
20 pagina; 21 ironie; 22 voorwas; 24 Mina; 25 slalom; 26 klamboe; 27 ja; 29 Ens;
31 stroopkwast; 34 humor; 36 bleek; 38 koor; 39 floss; 41 spotdicht; 44 oogst; 45
tik; 46 voor; 48 rek; 49 puree; 51 expositie; 52 ijlen; 53 er; 54 klem; 55 spelt; 56
nulwaarde; 59 pootui; 60 stammen
Verticaal: 1 prozawerk; 2 samsam; 3 lasso; 4 tropisch; 5 artisjok; 8 appel; 9
aprilmop; 11 stoom; 12 gaga; 13 me; 14 alinea; 16 hun; 19 Frans; 20 protest; 22
valblok; 23 obsessie; 28 apostel; 30 stuiversroman; 32 kopieerlust; 33 wrok; 35
uitroep; 37 log; 39 foei; 40 jeu; 42 cox; 43 hop; 47 zinlijk; 49 pil; 50 rijmnood; 55
seinen; 57 ut; 58 wit
De boekenbon is gewonnen door Henk Kollen uit Krommenie.
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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.

OKW-Taaldag
De K.L. Poll-stichting organiseert programma's op het gebied van onderwijs, kunst
en wetenschap voor een breed cultureel geïnteresseerd publiek. Een jaarlijks
terugkerend project is de OKW-Taaldag, die dit jaar gewijd is aan de zwakke positie
van een aantal kleinere talen.
Sommige taalkundigen beweren dat van de zesduizend talen die nu wereldwijd
gesproken worden, er in de volgende eeuw zo'n tweeduizend zullen uitsterven. Is
die verwachting reëel? Zo ja, wat kan er dan gedaan worden om de kleine talen te
redden? En is het wel nodig om ze te redden? Tijdens de OKW-Taaldag zullen
zeven sprekers op deze vragen ingaan; na een plenaire lezing van Pieter Muysken
volgen drie blokken van twee lezingen; de deelnemers kunnen per blok kiezen welke
lezing ze willen bijwonen.
De OKW-Taaldag vindt plaats op zaterdag 4 maart, van 14.15 tot 19.15
uur in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.
Toegangskaarten kosten f 95,- (inclusief koffie/thee en borrel na afloop).
Voor meer informatie en aanmeldingen: K.L. Poll-stichting voor OKW,
Prinsengracht 583, 1016 HT, Amsterdam; tel. 020-623 54 51; fax 020-623
14 74; e-mail <verstigt@euronet.nl>.

Idioomwoordenboek
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Eind november vorig jaar presenteerde Van Dale zijn idioomwoordenboek. ‘Idioom’
wil in dit geval zeggen: spreekwoorden, uitdrukkingen, gezegden, zegswijzen,
spreuken en vergelijkingen. De 10.000 uitdrukkingen zijn per trefwoord ondergebracht
in artikelen (zo vindt men bij kat alle uitdrukkingen over katten), waarin niet alleen
de betekenis maar ook de herkomst wordt verklaard. Het gebruik ervan wordt
verduidelijkt met citaten uit hedendaagse media. Het boek ziet er anders toegankelijker, minder wetenschappelijk - uit dan een gemiddeld woordenboek. De
opmaak is speelser, en er zijn kaderteksten opgenomen die uitdrukkingen rond een
bepaald thema behandelen. Bovendien is het geheel voorzien van een groot aantal
illustraties in kleur en zwart-wit.
Het Van Dale idioomwoordenboek. Verklaring en herkomst van
uitdrukkingen en gezegden, onder redactie van Hans de Groot, is een
uitgave van Van Dale Lexicografie i.s.m. Reader's Digest. Het kost f 135,-.
(1049 blz.) ISBN 90 6648 305 9

Stijlboeken
Na de Volkskrant en De Standaard heeft nu ook Het Financieele Dagblad zijn
huisregels voor redacteuren en journalisten in een handelseditie als ‘stijlboek’ op
de markt gebracht. Er is gekozen voor een thematische indeling (spelling, leestekens,
grammatica, stijl en ‘diversen’), waarbij het specifieke financieel-economische
karakter van dit stijlboek vooral in het hoofdstuk ‘Diversen’ naar voren komt, omdat
daarin het gebruik van bedrijfsnamen, getallen, valuta's en buitenlandse en financiële
termen behandeld wordt. Het boek sluit af met een spellingwijzer voor moeilijke
woorden, die ook dienstdoet als register.
Een ander nieuw stijlboek is dat van het dagblad Trouw - een vreemde eend in
de welbekende, vriendelijk geprijsde Rainbow-pocketreeks. Het boekje is ingedeeld
in vijf hoofdstukken: journalistieke genres, stijl (waarbij voor het gemak ook spelling
en grammatica zijn ondergebracht), een

Tijdschrift

In zo'n 190 steden buiten Nederland en Vlaanderen wordt Nederlands gedoceerd,
door zo'n 600 neerlandici. Om de belangen van al deze in het buitenland werkende
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docenten Nederlands te behartigen en de onderlinge communicatie te bevorderen,
werd in 1970 de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) opgericht. Het
verenigingsorgaan, ‘Neerlandica extra muros’, was aanvankelijk een
mededelingenblad, maar in de jaren tachtig kreeg het meer en meer een
wetenschappelijk karakter, zodat nu de mededelingen gereduceerd zijn tot een of
twee bladzijden per aflevering. Het blad biedt artikelen over de internationale
neerlandistiek - behalve taalkunde en literatuurwetenschap ook geschiedenis, kunst
en cultuur - waarbij de literaire onderwerpen licht in de meerderheid zijn. Speciale
aandacht is er - uiteraard - voor het Nederlands als vreemde taal, en in vrijwel elk
nummer wordt in twee of drie artikelen, of in een langer overzichtsartikel, ingegaan
op een bepaald thema (dialectologie, vertalen in het Frans, buitenlandse
belangstelling voor Nederlandse cultuur). Verder wordt er in Neerlandica extra muros
geregeld een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen op het gebied van
literatuurwetenschap, proza, poëzie, taalkunde, Nederlands voor anderstaligen, en
cultuur en maatschappij. Elk nummer wordt afgesloten met tamelijk uitgebreide
besprekingen van nieuwe publicaties.
Neerlandica extra muros verschijnt driemaal per jaar (72 blz.). Redactie:
F. Balk-Smit Duyzentkunst, L. Beheydt, H.J. Boukema, Th. Hermans,
A.M. Musschoot, J.W. de Vries en M. Kristel. Een abonnement voor
niet-leden kost in België Bfr. 1085; in Nederland en andere landen Bfr.
1270/ca. f 70,-. Informatie over (buitengewoon) lidmaatschap,
abonnementen en betaling: redactiesecretariaat Neerlandica extra muros,
Raadhuisstraat 1, 2481 BE Woubrugge. Tel. 0172-51 82 43; fax 0172-51
99 25; e-mail <ivnnl@wxs.nl>. ISSN 0047-9276

Onze Taal. Jaargang 69

34

[Vervolg InZicht]
uitgebreide spellingwijzer (waarin ook veel woorden kort worden toegelicht), een
eigennamenlexicon, en ‘data’. Dit laatste hoofdstukje is een varia-afdeling vol handige
lijstjes (internetadressen, telefoonnummers, naslagwerken, pseudoniemen,
Nederlandse Nobelprijswinnaars, alle premiers sinds 1918, enzovoort) plus een
overzicht van correctietekens en een eeuwigdurende kalender.
• De Stijlgids. Leidraad voor financieel-economische teksten van M.C.
Blom, J.A.J.M. van de Laar en M.E. Verburg is een uitgave van Het
Financieele Dagblad en kost f 39,50. (157 blz.)
ISBN 90 76173 10 9
• Trouw Schrijfboek van Jaap de Berg wordt uitgegeven door Maarten
Muntinga en kost f 19,90. (640 blz.)
ISBN 90 417 0172 9

Taal in de klas
Recent onderzoek heeft aangetoond dat veel leerkrachten jongens anders benaderen
dan meisjes. De communicatie met de klas bleek de ideeën van de leerkrachten
omtrent rolpatronen te weerspiegelen: ze daagden de jongens wat meer uit en
namen de meisjes wat vaker in bescherming. In Taal in de klas wordt in kort bestek
de sekse-ongelijkheid in het onderwijs beschreven, en aan de hand van
bovengenoemd onderzoek wordt aangegeven hoe leerkrachten zich bewuster
kunnen worden van hun bepalende rol daarin.

Taal in de klas van Dora Dolle-Willemsen en Agnes Verbiest is een uitgave
van Contact en kost f 16,90. (61 blz.)
ISBN 90 254 9565 6

Brabantse dialecten
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De ontwikkeling van de woordenschat van talen en dialecten wordt sterk beïnvloed
door de talen die ‘buren’ en groepen immigranten spreken. Aan de hand van de
etymologie van bepaalde erfwoorden bespreekt dialectoloog A.A. Weijnen in zijn
jongste publicatie Oude woordlagen in de zuidelijk-centrale dialecten de invloeden
die de zogenoemde Brabantse dialecten door de eeuwen heen hebben ondergaan.
Na een eerste hoofdstuk over de alleroudste, pre-Germaanse erfwoorden wordt
achtereenvolgens aandacht besteed aan invloeden van immigranten (o.a. Germanen,
Romeinen, Franken) en buren (o.a. Hollanders, Duitsers). Een apart hoofdstuk is
gewijd aan de invloed van het christendom.
Weijnens publicatie is tamelijk specialistisch, maar is ook geschikt voor de
geïnteresseerde leek.

Oude woordlagen in de zuidelijk-centrale dialecten is een uitgave van het
Meertens Instituut en de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, en kost f 29,50. (114 blz.) Te bestellen bij het Meertens
Instituut: tel. 020-462 85 00; e-mail <info@meertens.knaw.nl>.
ISBN 90 70389 59 2

DigiTaalbaak
Eind oktober verscheen een nieuwe editie van de DigiTaalbaak (verkrijgbaar op
diskette of cd-rom) die niet alleen inhoudelijk is uitgebreid, maar door een verbetering
van de software ook beter doorzoekbaar is geworden. Daarmee zijn een aantal
bezwaren ondervangen die worden genoemd in de bespreking van de DigiTaalbaak
in het septembernummer van Onze Taal.

De DigiTaalbaak is een uitgave van Samsom en kost f 350,-; bij
abonnement f 279,- (eenmalig) en vervolgens f 150,- per nieuwe editie.
ISBN 90 140 6315 6

Cognitieve taalwetenschap
In Europees verband is een project opgezet dat moet voorzien in een inleiding tot
taal en taalwetenschap in zeven grotere Europese talen (Nederlands, Engels, Frans,
Duits, Grieks, Spaans en Italiaans), onder andere om het welslagen van
uitwisselingsprogramma's te bevorderen. Deze inleiding benadert taal en taalkunde
vanuit een cognitief oogpunt: taal wordt gezien als een onderdeel van het cognitieve
systeem van de mens (naast perceptie, gevoelsleven, begripsvorming en
denkprocessen), en in die benadering is taalkunde (ook) de studie van de manier
waarop we begrippen en gedachten tot uitdrukking brengen. De Nederlandse versie
van deze inleiding is recentelijk verschenen, en behandelt de kerngebieden van de
taalkunde: lexicologie, morfologie, syntaxis, fonetiek en fonologie, historische
taalkunde en taaltypologie. Een tweede deel, dat nog moet verschijnen, zal ingaan
op de ‘interdisciplinaire’ gebieden van de taalkunde, zoals psycholinguïstiek,
neurolinguïstiek en taalsociologie.
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Cognitieve inleiding tot taal en taalwetenschap, onder redactie van René
Dirven en Marjolijn Verspoor, verscheen bij Acco en kost f 54,50. (326
blz.) ISBN 90 334 4285 X

Verzorgd Nederlands
Het Handboek verzorgd Nederlands uit 1996 is sinds kort in een goedkopere
paperbackversie verkrijgbaar. Het boek gaat uitvoerig in op spelling, stijl en
grammatica van het Nederlands en wordt afgesloten met een spellingwijzer voor
moeilijke woorden en een lijst van aardrijkskundige namen.

Het Handboek verzorgd Nederlands. Spellingregels; schrijfadviezen van
M. Klein en M. Visscher wordt uitgegeven door Contact en kost f 39,90.
(450 blz.)
ISBN 90 254 9555 9

Ravensteins dialect
Het land van Ravenstein (in het noordoosten van het vroegere hertogdom Brabant)
omvat de gemeenten Ravenstein, Landerd, Uden, Boekel en Grave, en door de
eeuwen heen heeft zich daar een dialect ontwikkeld dat nogal afwijkt van dat van
de omringende gebieden. De Ravensteinse woordenschat, en dan vooral die van
Uden en het voormalige dorp Zeeland, is nu in een woordenboekje opgetekend.
Het boekje is te koop in Uden en omgeving of te bestellen bij de auteur, Arnold
Zegers. Tel. 0413-25 34 62; e-mail <a.zegers@tref.nl>.

Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en
Zeeland is een uitgave van De Winter en kost f 26,95.
ISBN 90 90133011
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Dyslexie
Dyslectische kinderen hebben moeite met leren en lijken hun gedachten ‘anders’
te ordenen. Hun ‘anders-zijn’, dat door ouders en onderwijzers vaak niet onderkend
of begrepen wordt, kan ook leiden tot gedragsproblemen. Een afdoende verklaring
voor het verschijnsel is nog niet gevonden, maar er zijn wel methoden om
dyslectische kinderen te helpen. Robin Temple schreef een handleiding voor ouders
van dyslectische kinderen, waarin hij uitlegt wat dyslexie precies is, en wat eraan
te doen is. Hij beschrijft daartoe eerst de orthodoxe, door de wetenschap ontwikkelde
denkbeelden en therapieën, en vervolgens de ideeën van Ronald D. Davis - zelf
dyslecticus en auteur van De gave van dyslexie - die niet alleen een succesvolle
behandelwijze behelzen, maar bovendien de nadruk leggen op de positieve, ‘geniale’
kanten van dyslexie.

Dyslectische kinderen. Een praktische handleiding voor ouders is een
uitgave van Elmar en kost f 32,50. (158 blz.)
ISBN 90 389 0943 8

Bouw- en woonjargon
Zoals elke bedrijfstak kent ook de bouw- en woonbranche zijn eigen jargon: een
verzameling vaktermen, afkortingen en namen van wetten en regelingen - voor
leken vaak onbegrijpelijk, maar ook voor ingewijden niet altijd even duidelijk. Een
naslagwerk kan dan uitkomst bieden. ABC van bouwen en wonen bevat een groot
aantal van die jargonwoorden en afkortingen, van aanleunwoning tot zaagdak, en
geeft bovendien een adreslijst van voor de bouw- en woonbranche relevante
organisaties.

ABC van bouwen en wonen werd samengesteld door Quentis
managementadvies en ondersteuning en uitgegeven door Nestas
communicatie, waar het ook te bestellen is. Tel. 0294-49 43 43; e-mail
<nestas@nestas.nl>. Het boek kost f 45,-. (190 blz.)
ISBN 90 76356 02 5

LOT-prijs
De LOT (Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap) looft jaarlijks een prijs uit
voor het beste populair-wetenschappelijke taalkundeartikel. Over taal bevat een
keuze uit de artikelen die de afgelopen jaren werden ingestuurd. De artikelen
behandelen uiteenlopende onderwerpen als taal en computers, creooltalen,
taalverwerving door kinderen, spellingregels, enzovoort.

Over taal. Een bundel populair-wetenschappelijke opstellen, samengesteld
door Frank Jansen en Jan Don, is een uitgave van de LOT en kost f 15,-.
(72 blz.)
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Het boekje is te bestellen bij het secretariaat Uil-OTS: tel. 030-253 60 06;
e-mail <uil-ots@let.uu.nl>.
ISBN 90 5569 113 5

Nederlands voor paarden
Karel V beweerde ooit dat het Nederlands voornamelijk geschikt was om er paarden
mee toe te spreken. Een ongenuanceerde uitspraak, die prof. Jan W. de Vries
inspireerde tot de titel Niet alleen voor paarden voor een bundeling van vier recente
lezingen over het Nederlands. De Vries' lezingen gingen over de ontwikkeling van
de standaardtaal sinds de zestiende eeuw, de veranderingen die in het Nederlands
van nu plaatsvinden, en de positie van het Nederlands in de wereld, en die binnen
de Europese Unie - die volgens De Vries overigens vooral bedreigd worden door
het gebrek aan ‘taaltrouw’ van de Nederlanders.

Niet alleen voor paarden is een uitgave van SNL en kost f 28,50. Het
boekje is te bestellen door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer
3881447 t.n.v. Stichting Neerlandistiek Leiden o.v.v. ‘paarden’. (70 blz.)
ISBN 90 802290 6 7

Nederlanders
De Nederlandse volksaard kan voor buitenlanders een bron van verbazing, afschuw
of bewondering zijn, getuige de vele boeken en boekjes die er door de eeuwen heen
over dit onderwerp verschenen zijn. Maar niet alleen buitenlanders wagen zich aan
dergelijke beschrijvingen, ook Nederlandse auteurs weten er raad mee. De jongste
poging is een lexicon waarin in korte hoofdstukjes alle Nederlandse
‘eigenaardigheden’ beschreven worden, die bij elkaar een ‘bouwdoos van de
Nederlandse identiteit’ vormen. Van aardappeleters en abortus via moffen, molens
en Mondriaan tot Zwarte Piet.
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Typisch Nederlands. Vademecum van de Nederlandse identiteit van
Herman Vuijsje en Jos van der Lans wordt uitgegeven door Contact en
kost f 29,90. (173 blz.)
ISBN 90 254 9533 8

Culinaire eponiemen
Chateaubriand, carpaccio en sandwich zijn alledrie gerechten die vernoemd zijn
naar een persoon, en ook de pizza margherita, de tompoes en de bloody mary
danken hun naam aan een historische figuur. In Weet wie je eet van Marcel Grauls
zijn zestien van dergelijke gerechten bijeengebracht. De namen blijken soms
afkomstig van de koks zelf (sachertaart, Agnès-Sorelsoep), maar hun creaties waren
vaak ook bedoeld om een bepaald persoon eeuwige roem te verschaffen (wat soms
ook lukte, getuige de pêche Melba). Grauls gaat uitvoerig in op de levensloop van
de naamgevers en het ontstaan en de geschiedenis van de gerechten - en uiteraard
heeft hij ook de bijbehorende recepten opgenomen. In een ‘Lexicon van culinaire
eponiemen’ ten slotte zijn korte ‘biografieën’ van nog eens vijftig eponiemgerechten
terug te vinden.

Weet wie je eet. Hoe beroemde figuren op de menukaart belandden is
een uitgave van Balans en kost f 39,50. (215 blz.)
ISBN 90 5018 433 2

Rectificatie
In de novemberaflevering van InZicht is het boek Concreet en beeldend preken
abusievelijk de titel De preek als communicatiemiddel meegegeven.
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Ruggespraak

Eclips van ster door planeet waargenomen
NRC Handelsblad
PAARDEN MELK (ook in poedervorm) onbekend maar heel gezond
Lost uw maag, darm en huidproblemen op.
Advertentie in de Bredase Bode
ROKEN VERBODEN EN ZICH MET ZWARTGEZOOLD
SPORTSCHOEISEL AAN IN DE ZAAL TE BEVINDEN
Sporthal Spaarndam

GLASGOW - Engeland neemt voor 99,9 procent deel aan de eindronde
van Euro 2000.
Trouw
Resultaten millenniumtests Treinen kunnen rijden
En Passant
Motorrijden vanaf 16 jaar te gevaarlijk
Amersfoortse Courant
De Nederlandse Vakbond Varkenshouders van Van den Brink
vertegenwoordigt ruim de helft van de varkens in Nederland.
De Gelderlander
Veiling overleden sekteleden trekt vooral koopjesjagers
Algemeen Dagblad
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Met leedwezen hebben wij kennis genomen van oud-collega
die gedurende 10 jaar namens de Partij van de Arbeid lid was van het
Europees Parlement.
Advertentie in NRC Handelsblad
Ramp flat voldeed mogelijk niet aan wettelijke eisen
NOS Teletekst
nota d.d. 30-06-1999
patiëntnummer 1234567
geboortedatum 00-00-1980
datum
19-05-1999

omschrijving
aantal
RADIODIAGNOSTIEK 1
AANVRAGER:
HUISARTS 89202
BEKKEN LIGGEND

honorarium
11,75

Rekening Academisch Ziekenhuis Leiden

Acteur en pianist Dudley Moore, die sinds kort lijdt aan een zeldzame,
ongeneeslijke hersenaandoening, verschijnt ondanks deze ziekte
binnenkort toch weer op het podium. Samen met Julie Andrews treedt hij
op tijdens een beffennietconcert in het Amerikaanse Philadelphia.
Sp!ts
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Congres ‘gastvrij Nederlands? Invloeden op onze taal’

Foto: Bart Versteeg

Op 6 november vorig jaar werd in De Doelen in Rotterdam het 22ste congres van
het Genootschap Onze Taal gehouden. Zo'n 1700 bezoekers waren getuige van
een dag die in het teken stond van de vraag hoe gastvrij het Nederlands nu eigenlijk
is. Er waren optredens (van Wieteke van Dort, Jetty Mathurin en een groep
Nederlandstalige rappers), boekenstands en zeepkistdiscussies. Verder werd het
Taalboek van de eeuw ten doop gehouden en ontving Kees van Kooten de
Groenman-taalprijs.
Maar de hoofdmoot werd gevormd door lezingen. Zes deskundigen gingen na
welke invloeden onze taal zoal ondergaat, en wat daar de (mogelijke) gevolgen van
zijn. Op die manier was er aandacht voor beïnvloeding in het verleden, voor de
vermeende ‘verengelsing’ van het Nederlands, voor de invloed van subculturen,
voor de opmars van het ‘Poldernederlands’, voor ‘Nedermix’ en voor de verhouding
tussen politiek en taal.
Al eerder, in het decembernummer, schonken we aandacht aan de bekroning
van Kees van Kooten; op de volgende bladzijden vindt u de door de redactie
bewerkte teksten van de lezingen, én een reactie van een congresbezoeker.

De verleden tijd van invloed
‘Van vreemde smetten vrij’ door de eeuwen heen
J.M. van der Horst - historisch taalkundige, Katholieke Universiteit
Leuven
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‘Invloed van andere talen’: het is een begrip dat gestalte kreeg in de
19de eeuw, de tijd van het nationalisme en van het idee dat taal het
nationale bindmiddel bij uitstek is. Invloed stond toen voor zoveel
als ‘vreemde smetten’. Zijn we daar anders over gaan denken sinds
onze gehechtheid aan vorst, vaderland, vlag en volkslied danig is
gaan slinken?
Het is niet altijd aangenaam om over het verleden na te denken. Maar het kan heel
onschuldig beginnen. Bijvoorbeeld met een wandeling door het Belgische stadje
Dendermonde. Dendermonde is een heel klein stadje, zodat u al vrij gauw alles
gezien hebt. Bijvoorbeeld het stadsmuseum, met de attributen en de foto's van de
befaamde rondgang van het Ros Beiaard met de vier Heemskinderen. Zonder twijfel
zult u ook, niet ver van daar - want in Dendermonde is niets heel ver - het standbeeld
zien van Prudens van Duyse.

Gansch het volk
Prudens van Duyse is in Dendermonde geboren, en hij leefde van 1804 tot 1859.
Ook als u nog nooit van Prudens van Duyse gehoord hebt, kent u toch stellig één
van zijn uitspraken. Prudens van Duyse is namelijk de man van: ‘De tael is gansch
het volk’. Het is de kenspreuk geweest, door Van Duyse bedacht, voor de Gentse
Maatschappij van Vlaemsche Letteroefening, opgericht in 1836. Zeg maar: een
soort rederijkerskamer. Van Duyse is een actief lid geweest.
De spreuk ‘De tael is gansch het volk’ kent bijna iedereen. Toch is dat niet de
reden geweest voor dat standbeeld in Dendermonde. Dat standbeeld heeft hij te
danken aan een onnoemelijke hoeveelheid onbenullige gedichten, en niet aan ‘De
tael is gansch het volk’. Al was het maar omdat dat in zijn tijd niets bijzonders was.
Iedereen zei dat. Iedereen vond dat.
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't Is niet moeilijk om uit de 19de eeuw zulke uitspraken te verzamelen. Bijvoorbeeld
deze: ‘De taal is de ziel der natie, zij is de natie zelve’, van J.H. Halbertsma. Of van
Matthias de Vries: de taal is de ‘afspiegeling van ons vaderlandsch karakter, het
merkteken van ons volksbestaan, band en pand onzer nationaliteit’. Of van Jakob
Grimm: ‘Was ist ein volk? Ein volk ist ein inbegriff von menschen, welch dieselbe
sprache reden.’ U ziet, Prudens van Duyse was niet erg origineel.
Het is opvallend hoe eenstemmig men is in zijn uitspraken over taal. Toen zowel
als nu. Het idee van ‘De taal is gans het volk’ heerst een groot deel van de 19de
eeuw. Tot ongeveer 1870-1880. Dan is het afgelopen. Dan hoor je ineens heel
andere geluiden. Taal is dan ineens: expressiemiddel. Denkt u maar aan de
Tachtigers. En kort daarna is taal: communicatiemiddel. Dat is dus al op het einde
van de 19de eeuw zo. Over de-taal-is-gans-het-volk hoor je dan weinig meer. Overal
is het: communicatiemiddel. Bij dichters, bij taalkundigen, bij filosofen; overal.

Gebrekkig instrument
Het is een hele degradatie. Van ‘ziel der natie’ of ‘band en pand onzer nationaliteit’
naar communicatiemiddel. Middel, instrument; meer niet. Het is in deze sfeer dat
het woord taalgebruik opduikt. Een instrument kan men gebruiken; de ziel van de
natie gebruik je niet.
De 20ste eeuw oordeelde dan ook niet gunstig over de taal. Het instrument, naar
aller overtuiging, schiet tekort. Taal drukt niet precies uit wat we bedoelen; of zelfs:
taal versluiert ons zicht op de werkelijkheid; taal leidt tot misverstanden, bijvoorbeeld
volgens Wittgenstein. Taalkundigen, filosofen, dichters, ze lijken het er allemaal
over eens dat taal maar een beperkt en gebrekkig instrument is. Dat is wat we overal
horen in de eerste helft van de 20ste eeuw.
Het dieptepunt wordt bereikt in 1957. Het is het jaar van verschijnen van Chomsky's
boek Syntactic Structures. De eerste zin luidt: ‘From now on I will consider a language
to be a set of sentences.’ Een verzameling zinnen. Armoediger kan het niet.
De laatste decennia, laten we zeggen: vanaf 1970, waait de wind echter uit een
andere hoek. Dat communicatiemiddel, daar hoor je niet zo veel meer van; de kritiek
op taal is verstomd, om plaats te maken voor... ja, leest u eens moderne dichters
over taal. Wat nu treft, maar dan ook weer overal, dat is: verwondering, ontzag; taal
als ‘een huis om in te wonen’; altijd weer complexer en verrassender dan je dacht.
Wat taal is, weten we eigenlijk niet goed; je hebt er geen greep op.
Zoveel is zeker: er is veel veranderd in onze opvattingen over taal in de afgelopen
150 jaar.

Invloed op ons ontbijt
Nu even iets heel anders. De schoenen die we dragen, waar komen die vandaan?
Ik bedoel: uit welk land komen die? Weet u dat? Ik stel me zo voor dat de meesten
van ons dat niet weten. Ik weet het tenminste van mijn schoenen niet. En wat meer
zegt: het interesseert ons nauwelijks.
Of het meel van het broodje van het ontbijt van vanmorgen? Waar kwam dat meel
vandaan? Niet uit de Noordoostpolder, neem ik aan. Het komt uit het buitenland.
Welk buitenland? Geen idee. Misschien wel uit de Verenigde Staten, of uit de
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Oekraïne. Maar wie vraagt zich dat af? Het doet er weinig toe. Ik heb me weleens
laten vertellen dat er veel schoenen uit Italië komen. En veel meel uit de Oekraïne.
Maar nu is er iets opmerkelijks. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die klaagde over
Italiaanse invloed als het om schoenen gaat. Noch ook over Oekraïense invloed op
ons ontbijt. Nooit. Hebt u zich daar weleens over verwonderd? Zo niet, dan nodig
ik u uit er nu meteen mee te beginnen, met dat verwonderen. Hoe komt het dat we
ons nooit beklagen over Italiaanse of Oekraïense invloed bij schoenen en
meelspijzen, en zo dikwijls over Engelse invloed als het om taal gaat? Daar wordt
te weinig over nagedacht.
Invloed. Invloed van de ene taal op de andere. Daar gaat het nu over. En dat we
dan het woord invloed gebruiken, meestal als iets ongunstigs. En niet bij schoenen,
tomaten, computers, blokfluiten, kookwekkertjes, stropdassen, sinaasappelen,
meubels en brillen. Die komen ook van over de hele wereld; maar als het om woorden
gaat, dan spreken we van ‘invloed’. Hoe komt dat?

Besmettelijke ziekte

Prudens van Duyse (1804-1859) was de man van de uitspraak ‘De tael is gansch het volk’.
Foto: Emiel Vermeir

Laten we eens in grote lijnen de geschiedenis van het woord invloed nagaan. Dat
is goed mogelijk aan de hand van het WNT, het grote Woordenboek der
Nederlandsche Taal. Het woord duikt voor het eerst op
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in de 14de en 15de eeuw, bij mystieke schrijvers zoals Ruusbroec. Men houdt het
voor een leenvertaling uit het Duits: Einfluss. Letterlijk is het natuurlijk: het ‘naar
binnen vloeien, naar binnen stromen’. Maar in geschriften uit de mystiek heeft het
een overdrachtelijker betekenis, net als het Latijnse influxus en influentia. Veel later
is via het Italiaans het woord influenza tot ons gekomen; de gedachte aan een
besmettelijke ziekte is niet ver weg.

J.M. van der Horst: ‘“Invloed” is een metafoor. Het is beeldspraak die perfect paste bij de
opvattingen van de 19de eeuw. En die helemaal níét meer past bij nu.’
Foto: Bart Versteeg

Het WNT omschrijft invloed als volgt: ‘Inwerking van den hemel of van (de)
hemellichamen, door middel van eene daarvan afstroomende stof, op het wezen
en de lotgevallen der menschen, of op al het aardsche in het algemeen’ (WNT, deel
VI, kol. 2118). Hemellichamen, zo meende men, hebben invloed op ons. Letterlijk.
‘Eene daarvan afstroomende stof.’ Jupiter bijvoorbeeld had invloed op de longen,
Mars op de lever, Saturnus op de milt. En ‘De maan wierd, door haare waterachtige
invloed, geoirdeeld de dagelyksche koortsen voort te brengen.’ Minder stoffelijk
gedacht is al de invloed van God. En uiteraard is deze invloed positief. Maar ook
hier, net als bij de invloed van Jupiter, Mars en de maan, ligt bij Gods invloed het
initiatief dáár! De mens ondergáát die invloed. Zo wil het spraakgebruik trouwens
nog steeds.
De ruimere betekenis van het woord invloed zoals wij die kennen, is van later
datum. Het WNT omschrijft die als volgt: ‘Niet zinnelijk waarneembare, alleen in
hare gevolgen blijkende werking van iemand of iets op iemand of iets; van iemand
of iets uitgaande onstoffelijke werking of kracht’ (WNT, deel VI, kol. 2119). Een
‘onstoffelijke werking of kracht’ dus, ‘niet zinnelijk waarneembaar’, ‘alleen in hare
gevolgen blijkende’. En misschien nog het meest verontrustend: kracht of werking
die ‘van iets of iemand uitgaat’.
't Is iets griezeligs. Je ziet het niet; je merkt alleen de gevolgen. Ik zei het al: de
gedachte aan een besmettelijke ziekte is niet ver weg. Erger nog: het is een kracht
of werking die ergens van uitgaat. Een besmettelijke ziekte loop je tegen het lijf, die
doe je op; maar invloed ondergá je, er is aan de andere kant een kracht of werking.
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Als ik het goed zie, is deze ruimere betekenis van het woord invloed - dus niet
meer enkel aan hemellichamen of God toegeschreven, maar nog steeds met een
actieve werking van buitenaf - vooral 19de-eeuws.

Eeuw van het nationalisme
De 19de eeuw is ook de tijd waarin Prudens van Duyse leefde; toen iedereen ervan
overtuigd was dat de taal gans het volk is, de ziel der natie, afspiegeling van ons
vaderlandsch karakter, ja de natie zelve. De tijd ook waarin Tollens zijn befaamde
lied dichtte: ‘Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit’. Tollens dichtte dat in 1815,
dus Belgen werden ook nog geacht ‘Neerlandsch bloed’ in hun aders te hebben.
Prudens van Duyse was toen een jongetje van elf.
De tweede regel van het lied van Tollens zegt meer:
Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Wiens hart voor land en koning gloeit,
Verheff' den zang als wij
Het is bij Tollens bijna een pleonasme: ‘vreemde smetten’. Tollens was bepaald
geen orthodoxe calvinist, want anders was hij meer beducht geweest voor smetten
van binnenuit. Voor Tollens, en voor zijn hele generatie, Prudens van Duyse incluis,
is het ergste wat Neerlandsch bloed kan overkomen: vreemde smetten.
Pas op: dit is anno 1815 geen stem van de Centrumpartij of van het Vlaams Blok.
Ook al loopt er wel een gevaarlijk lijntje tussen het een en het ander. Anno 1815
dacht heel West-Europa er zo over. 't Is iets anders of je zo denkt in 1815 of in 2000.

Het begrip ‘invloed’ komt, als het om taal gaat, zacht gezegd uit een wat
troebele context.
De 19de eeuw is bij uitstek de eeuw van het nationalisme. Dat is begonnen aan het
einde van de Middeleeuwen. Het christelijke Europa, met het Latijn als bindmiddel,
valt dan uiteen in staten, landen, naties, elk met hun eigen cultuur, opgesloten binnen
hun grenzen, met legers verdedigd, waarbij de éígenheid, de eigen áárd van al die
volken hoogtij vierde. De opkomst van het nationale ‘wij’-gevoel. Wij Duitsers. Wij
Fransen. Wij Nederlanders. Duidelijk anders dan al die anderen, en doorgaans
beter. Moediger, intelligenter, verdraagzamer, properder, ach iedereen heeft wel
iets om op te stoefen.

Taal als bindmiddel
Bij ‘eigen aard’ en ‘wij-gevoel’ denkt men graag in termen van volkeren. In de 17de
eeuw al een beetje, in de 18de eeuw al wat meer, en in de 19de eeuw is het op z'n
sterkst. De taal werd geacht bij uitstek het nationale bindmiddel te zijn. Naar binnen
toe eenheid (het is de tijd van de opkomst van de nationale standaardtalen), naar
buiten toe onderscheid en
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scherpe grenzen. ‘De taal is gansch het volk’: u moet dat zo letterlijk mogelijk nemen:
de taal constitueert het volk. Grimm baseert er zelfs zijn definitie van een volk op:
een volk is ‘de mensen die dezelfde taal spreken’. Niet alleen het Vlaams Blok denkt
nog zo; ook in Oost-Europa en nog elders in de wereld wordt zo gedacht. Doorgaans
met veel bloedvergieten als gevolg.
De taal als fundament van wat een volk is, het is een bij uitstek 19de-eeuwse
gedachte. Matthias de Vries: ‘band en pand onzer nationaliteit’. Kom je aan de taal,
dan kom je aan het volk, aan de mensen zelf. En dan niet aan de mensen als
individu, nee, veel erger, aan de mensen als deel uitmakend van een vólk, mensen
wier ‘hart voor land en koning gloeit’, die alles overhebben voor het vaderland, tot
hun leven aan toe.
Het is in deze context dat het begrip ‘invloed van andere talen’, in de 19de eeuw,
gestalte kreeg. Het is, ik hoop dat u dat begrijpt, zo ongeveer het ergste wat er kan
gebeuren. Invloed, die ‘onstoffelijke werking of kracht’, die men alleen maar in zijn
gevolgen kan merken, maar waar dus een kracht of werking van buitenaf achter zit,
dat is een aantasting van de taal, en door de taal automatisch ook een aantasting
van het volk, van de mensen, van hun meest eigen zelf. Invloed van andere talen
ondermijnt regelrecht de fundamenten van ons bestaan. Tollens dichtte er niet
zomaar wat op los; hij wist heel goed wat hij schreef. Hij verwoordt de angst van
zijn tijd: laat ons van vreemde smetten vrij blijven!

Troebel geworden context
Het nationalisme van de 18de en de 19de eeuw is niet meer het onze. Het is in
West-Europa goeddeels verpulverd, verkruimeld, verbleekt. Vooral na de Tweede
Wereldoorlog. De gehechtheid aan vorst, vaderland, vlag en volkslied is danig
geslonken. Onze belangen zijn nu veeleer Europees, of zelfs mondiaal. Schoenen
uit Italië; computers uit Taiwan; meel uit de Oekraine. Wie heeft er nog zijn leven
over voor het vaderland?

Hanan, Marcos en Feoh van de Haagse De la Reyschool ontvangen van congres-presentator
Letty Kosterman het eerste exemplaar van het Taalboek van de eeuw. Met hun negen jaar
zijn ze de jongste geïnterviewden in het boek.
Foto: Bart Versteeg
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Dat neemt allemaal niet weg dat brokstukken van dit gedachtegoed hier en daar
een taai leven leiden. Dat talen ‘invloed’ kunnen ondergaan van andere talen, en
dat dat in de hoogste mate ongewenst is: de taalwetenschap is er al meer dan
honderd jaar geleden van afgestapt. Een communicatiemiddel, ach, valt hooguit te
verbeteren, nietwaar?
De taalwetenschap? Daar hebben mensen als Rudy Kousbroek geen boodschap
aan. Goed, geen taalwetenschap. Maar ook zonder taalwetenschap, met een klein
beetje historisch besef, zal duidelijk zijn dat het begrip ‘invloed’, als het om taal gaat,
zacht gezegd uit een wat troebele context komt. Niet troebel misschien bij Tollens
en Prudens van Duyse; over het verleden wil ik geen oordeel vellen; maar wel troebel
anno 2000. Troebel gewórden dus. Ik zei in het begin al dat het niet altijd aangenaam
is om over het verleden na te denken.
‘Invloed’ is een metafoor. Het is beeldspraak die perfect paste bij de opvattingen
van de 19de eeuw. En die helemaal níét meer past bij nu. Het zou niet de eerste
keer zijn dat verkeerde metaforen ons denken op het verkeerde been zetten.
Denkt u daar eens over na. Wellicht komt u dan tot dezelfde conclusie als ik.
Namelijk: de term invloed, als het om taal gaat, maar liever niet meer te gebruiken.
En vergeet u vooral niet om eens Dendermonde te bezoeken. Het is zo klein dat
u het standbeeld van Prudens van Duyse onmogelijk missen kunt.
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Meer respect voor het Nederlands graag!
Over de kracht van onze taal
Liesbeth Koenen - taalkundige en journalist
Is het Nederlands te gastvrij? Gaat onze taal teloor door de
‘stortvloed’ van Engelse leenwoorden? ‘Welnee’, vindt taalkundige
en journalist Liesbeth Koenen. ‘Zie en hoor hoe immens krachtig
dat Nederlands is! Al zouden we willen, we komen er niet van af,
hoeveel vreemde woorden er ook bij komen.’
Wat zou het ontzettend leuk zijn wanneer u aan het eind van dit verhaal wat meer
respect voor het Nederlands hebt gekregen. Natuurlijk heb ik erover nagedacht hoe
ik dat nu toch voor elkaar zou kunnen krijgen, maar dat nadenken ging een beetje
moeilijk. Het waren namelijk wat wonderlijke dagen, waarin een rare meneer, die
nogal in de war was, iedere keer als ik aan het bedenken was wat ik u wilde vertellen
aan mijn deur ging staan bellen of mij eindeloos ging opbellen. Het was zo erg dat
ik op een gegeven moment spontaan uitriep: ‘Ik word gestalkt!’

Gehechtheid
Soms, als je een beetje beroepsgedeformeerd bent zoals ik, dan wordt er als je iets
zegt ineens een ander stemmetje in je hoofd wakker, een stemmetje dat piept: ‘Wat
zeg je nou? Wat deed je nou? Wat was dat?’ In dit geval dacht ik: ‘Hé, wat doe ik
hier? Ik doe precies wat ik wil gaan vertellen aan al die mensen die Onze Taal lezen.’
Ik nam een woord uit het Engels, maar ik gebruikte het niet in het Engels; ik zei niet:
‘I'm being stalked’. Wat ik wél deed, was er een hele batterij kennis van het
Nederlands op loslaten. Niet omdat ik dat bedacht had, niet omdat ik tegen mezelf
zei: ‘Kom, weet je wat, ik neem eens een Engels woord, en dat ga ik dan op z'n
Nederlands uitspreken, en ook op z'n Nederlands vervoegen, en dat stop ik dan in
een Nederlandse zin met een Nederlandse woordvolgorde.’ Welnee. Ik kon niet
anders. En u kunt ook niet anders. Dat Nederlandse systeem laat u niet los tenminste: als het Nederlands uw moedertaal is. Iedere keer als ik mensen hoor die
vinden dat de ‘stortvloed’ van Engelse leenwoorden het Nederlands helemaal zal
overspoelen, zou ik ze willen toeroepen: ‘Kijk nou toch eens, luister nou toch eens!
Zie en hoor hoe immens krachtig dat Nederlands is! Al zouden we willen, we komen
er niet van af, hoeveel vreemde woorden er ook bij komen.’

Die (letterlijke) gehechtheid aan de moedertaal ontstaat al tamelijk vroeg. Tegen de
tijd dat een kind zich werkelijk bewust begint te worden van de wereld om hem heen
en van wat hij precies zegt, heeft hij zijn moedertaal al te pakken. Zijn mond staat
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naar die taal, of beter gezegd: z'n hersenen staan ernaar. En het is niet eens zo
gemakkelijk om daar ook weer van af te komen.

Taalsysteem meenemen
Het afleren van die Nederlandse mond is een van onze belangrijkste activiteiten bij
het leren van een vreemde taal. Waarom vinden wij de ene vreemde taal moeilijker
of makkelijker dan de andere? Omdat je bij de ene taal meer van je eigen taalsysteem
kunt ‘meenemen’ dan bij de andere. Ik geef een paar simpele voorbeelden.
Waarom vinden wij het Turks nogal moeilijk? In het Turks zeg je ‘ik weet’ of ‘ik
weet niet’ door te zeggen: ‘biliyórum’/‘bílmiyorum’. Hier zit dat ik helemaal niet in,
dat zit in dat -yorum, en als je er een ontkenning van maakt, dan stop je er ineens
mi in en leg je de klemtoon ergens anders. Dat is veel lastiger dan wanneer we
moeten zeggen ‘I know’/‘I don't know’ of ‘Ich weiss’/‘Ich weiss nicht’ of ‘Je sais’/‘Je
ne sais pas’. Als ik niet speciaal mijn best doe op de uitspraak, is mijn natuurlijke
neiging om te zeggen: [Ai noo/Ai doont noo], [Ieg wais/Ieg wais niegt] en [Zjuh
seh/Zjuh nuh seh pah]. Die natuurlijke neiging hebben we allemaal, en bij het
overnemen van woorden uit vreemde talen zie je precies hetzelfde: we proberen
die zo goed en zo kwaad als het kan in te passen in ons eigen systeem. Wij spreken
Engelse leenwoorden niet keurig op z'n Engels uit; we zeggen niet: ‘Zet jij de
[khumpjoe:tuh] even uit.’ U zet uw [kompjoetur] uit. En u geeft echt niet als u lekker
gegeten hebt uw [kreddit ka:hd] even af, u overhandigt uw [kreddit kart]. Als er in
de tram excuses
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worden aangeboden, hoor je een enorm verschil tussen een Nederlander en een
Amerikaanse toerist; ze roepen ‘sorry’ tegen elkaar, maar de Nederlander zegt dat
toch heel anders dan de Engelstalige.

Het skelet van een taal
Kortom, dat Nederlandse systeem nemen we voortdurend overal mee naartoe. Dat
doen we ook als het om iets anders dan uitspraak gaat, bijvoorbeeld als we dingen
met elkaar combineren. Want of het nu gaat om voorvoegsels, achtervoegsels,
vervoegingen, verbuigingen of het aaneensmeden van twee woorden - zonder enig
probleem vermengen we Nederlandse en Engelse elementen. Met het volstrekt
Nederlandse voorvoegsel ont- maken we net zo makkelijk onthaasten als ontstressen.
En ik zeg zonder aarzelen: ‘Ik heb gelift onderweg hiernaartoe’, of ik vraag: ‘Zeg,
kun je het nog een beetje managen?’ We hebben het over ‘saven - savede - gesaved’
- dat laat zich misschien niet gemakkelijk opschrijven, maar als u gewoon praat,
vervoegt u het op z'n Nederlands.
Onze grote nationale sport is de verkleining. Wij maken een mooi goaltje, hebben
een leuk flatje, een prima setje, dat zijn allemaal volstrekt gewone woorden. Het
gaat zelfs zo ver dat wij dat Nederlandse systeem ook loslaten op betekenissen.
Zo zijn in Nederland de junkies verdwenen; wij hebben tegenwoordig junks of junken.
Dat heeft ermee te maken dat wij in een achtervoegseltje -ie iets liefs en aardigs
zien. Meissie, lieffie, moppie, lekker koppie - daar past junkie niet echt bij. Maar in
het Engels heten de junkies intussen natuurlijk nog gewoon ‘junkies’.
Voor de woordvolgorde geldt precies hetzelfde. Hoeveel Engelse woorden we
ook gebruiken - al dan niet op z'n Nederlands verbogen, van voor- of achtervoegsels
voorzien of samengesteld - wij houden altijd de Nederlandse woordvolgorde aan.
We kunnen - alweer - niet anders. Geen Nederlander zal zeggen: ‘Ik denk ik ga
lunchen met m'n lover’; dat wordt altijd: ‘Ik denk dat ik ga lunchen met m'n lover.’
Die woordvolgorde (die regelt welke elementen je tot wat kunt combineren, en hoe
je dat kunt doen) is het skelet van een taal. Ik durf de stelling aan dat woorden de
kerstballen zijn aan de kerstboom. Ze trekken enorm de aandacht en je kijkt er heel
graag naar, maar ze zijn ook inwisselbaar, veel inwisselbaarder dan de takken en
de stam van de boom die het zaakje staande houden. De kracht van die boom zorgt
ervoor dat het Nederlands aldoor maar blijft overleven.
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Liesbeth Koenen: ‘Roept u bij woorden als tennis, test, stunt, bunker, sport of film nu echt:
“Wat een schandelijke invloed op onze taal!”?’
Foto: Bart Versteeg

Opgenomen in het systeem
Ik wil nog even een huis-, tuin- en keukentekst aan u voorleggen:

In de moderne tijd is het inmiddels een enorm cliché om te constateren
dat de hausse op de huizenmarkt zulke immense vormen heeft
aangenomen dat de modale Nederlander alleen nog maar kan fantaseren
over een nieuw adres. Bankiers blijven enthousiast extreem hoge
hypotheken verstrekken, maar een béétje intelligent, rationeel mens
vertrouwt op zijn intuïtie en zegt ferm ‘nee’ tegen die rare,
buitenproportionele contracten die absoluut nog tot paniek gaan leiden.
Helaas, wie geen kapitalen te investeren heeft, moet jaloers toekijken.
Of dromen. Voor types als ik is dat normaal. Wat zou ik ook graag een
paar etages hebben vol authentieke details. Ik schets u mijn visioen: er
is een balkon, een terras, en ook een gazonnetje met roze tulpen: subtiel.
De bushalte en de metro zijn vlakbij, binnen klinkt zachte muziek, de
gordijnen zijn elegant gedrapeerd, en de logeerkamer, waar tantes en
andere familie kunnen komen, heeft een eigen toilet en douche. De eerste
impressie als je het interieur ziet, is: veel antiek, maar niets te chic.
Grandioos lijkt het me om daar intieme dineetjes te organiseren, en dan
dus geen frites, kroketten en frikadellen, maar delicatessen: heerlijke
bouillon, oesters, kaviaar, champagne, frambozen, ander fruit, veel
mineraalwater erbij, likeurtje toe, af en toe pauze, schrijft de etiquette
voor, en de calorieën en ons figuur, daar letten we even niet op. Daarna
doen we de afwas in de machine, dan gaan we misschien nog een potje
dammen, een biljartje leggen, of met wat lectuur ons ledikantje in. Enfin,
blabla, allemaal illusie.
*

In dit stukje zitten meer dan tachtig Franse leenwoorden , en u vond het niet echt
gek, het is u niet echt opgevallen. Hoe komt dat? Die leenwoorden hadden onze
voorouders al geleend, u was er nog niet bij toen het gebeurde. Die woorden zijn
*

De Franse leenwoorden uit deze tekst vindt u op blz. 46
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dus totaal in het Nederlandse systeem opgenomen, u ziet en hoort er niets bijzonders
meer aan. En met al die Engelse leenwoorden zal het precies zo gaan.
Ik had het zojuist over ‘al die’ Engelse leenwoorden. Maar zijn het er eigenlijk wel
zoveel? Ik kan u geruststellen. Ik denk niet dat er in het Nederlands erg veel meer
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dan vijfduizend Engelse leenwoorden te vinden zijn. Volgens schattingen kent de
gemiddelde Nederlander algauw een woord of vijftigduizend, dus dan gaat het om
maximaal tien procent. Een echte stortvloed kun je dat toch niet noemen. En verder
zal het met dat Engels toch dezelfde kant opgaan als met het Frans. Want roept u
bij woorden als tennis, test, stunt, bunker, sport of film nu echt: ‘Wat een schandelijke
invloed op onze taal!’? Welnee, die woorden zijn al zo lang geleden uit het Engels
geleend dat nu al niemand zich meer realiseert dat het leenwoorden zijn.
Toch zit er aan dat gemopper over Engelse leenwoorden een kant waar ik me wel
iets bij kan voorstellen, en waar ik me ook graag bij zou aansluiten. De weerzin
tegen dat Engels heeft namelijk ook iets te maken met weerzin tegen de
vermacdonaldisering van Nederland, tegen de Amerikaanse invloed dus, en met
angst voor Amerikaanse toestanden op allerlei gebied. Daar is misschien nog wel
iets voor te zeggen. Maar geef daar niet de taal de schuld van, want de taal kan het
echt niet helpen.

Franse leenwoorden (zie blz. 45)
moderne, enorm, cliché, constateren, hausse, immense, vormen, modale, fantaseren,
adres, bankiers, enthousiast, extreem, hypotheken, intelligent, rationeel, intuïtie,
ferm, rare, buitenproportionele, contracten, absoluut, paniek, helaas, kapitalen,
investeren, jaloers, types, normaal, etages, authentieke, details, visioen, balkon,
terras, gazonnetje, roze, tulpen, subtiel, halte, metro, muziek, gordijnen, elegant,
gedrapeerd, logeerkamer, tantes, familie, toilet, douche, impressie, interieur, antiek,
chic, grandioos, intieme, dineetjes, organiseren, frites, kroketten, frikadellen,
delicatessen, bouillon, oesters, kaviaar, champagne, frambozen, fruit, mineraalwater,
likeurtje, pauze, etiquette, calorieën, figuur, machine, dammen, biljartje, lectuur,
ledikantje, enfin, blabla, illusie

Taalevangelisatie
Impressies van een congresganger
Dick Smakman - Katholieke Universiteit Nijmegen
Op 6 november bezocht ik het Onze Taal-congres in Rotterdam. Voor de ingang
van De Doelen werd ik opgewacht door enkele mensen die papiertjes uitdeelden
met een tekst waarboven in dikgedrukte en onderstreepte hoofdletters
‘Taalverdediging’ stond. Het was onduidelijk in hoeverre ze bij het congres hoorden;
het leek erop dat ze niet uitgenodigd waren om daar te posten, maar eerder
getolereerd werden. Het eerste wat opviel aan de flyer waren de taalkundige en
typografische slordigheden die het minder leesbaar maakten. En dat terwijl dit
papiertje schijnbaar bedoeld was om de Nederlandse taal in z'n puurste vorm te
beschermen.

Actiegroep
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Het foldertje was specifiek bedoeld om te ageren tegen de ‘verengelsing van Onze
Taal’. Normaal gesproken lees ik dit soort dingen niet, want eigenlijk stoor ik me als taalkundige en als weldenkend mens - aan taalpurisme. Het met twee hoofdletters
geschreven ‘Onze Taal’ (niet een verwijzing naar het genootschap, maar naar de
Nederlandse taal zelf) deed mij echter verder lezen. Tezamen met de naam van de
groep, de ‘Actiegroep Taalverdediging’, gaf dit het foldertje een bijna militant
nationalistisch tintje. Vooral de teksten op de ‘slagzin-plakkaten’ die ik volgens de
actiegroep voor mijn raam moet hangen, waren opvallend. Ik noem er enkele
(inclusief interpunctie-eigenaardigheden): ‘U klinkt beter in 't Nederlands’, ‘'t is
verstandiger in 't Nederlands’, ‘Oer Nederlands is Onze Taal’, ‘Spreek je moer's
taal’, ‘Schaam je niet voor het Nederlands’, ‘Geen Taal - en Cultuur - verloedering’.

In de pauzes van het congres waren er zeepkistdiscussies, waarin fel werd gedebatteerd,
onder meer over de stelling ‘Doordat het Nederlands te gastvrij is voor andere talen verliest
het zijn eigen karakter.’
Foto: Bart Versteeg

De lezingen heb ik beluisterd met de tekst van dit foldertje in gedachten, en
hierdoor kreeg het congres een bepaalde kleur. De inhoud van de lezingen stelde
me echter gerust: invloeden van buitenaf kunnen - in het beste geval - een verrijking
van het Nederlands betekenen, of - in het slechtste geval - een gemiste kans voor
de creatie van een nieuw Nederlands woord.
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Enige weemoed ontstond weer toen de mevrouw van de Stichting Let Op Uw Taal
(LOUT) naar voren stapte. Ze wees herhaaldelijk op het bestaan van Nederlandse
‘pendants’ voor leenwoorden, hetgeen erg curieus overkwam. Hier klonk afkeer van
taalinvloeden uit een bepaalde hoek, in plaats van een beschouwing van
taalinvloeden van buitenaf in het algemeen, zoals op de rest van het congres. Hoewel
ik de Stichting LOUT niet direct zou willen vergelijken met de actiegroep, kon ik op
dat moment niet anders dan enige overeenkomst zien.

Frans wel, Engels niet
Een selectieve houding tegenover invloed uit andere talen op basis van
niet-taalkundige zaken roept bij mij allerlei ongewenste beelden op. Het Genootschap
Onze Taal zet zich gelukkig niet meer af tegen taalinvloeden uit een specifieke hoek,
zoals het in de jaren dertig en even daarna wél deed. De tijden zijn immers
veranderd. Niet alleen is de dreiging uit het oosten verdwenen, maar, belangrijker
nog, het wordt tegenwoordig minder acceptabel gevonden via de taal een heel volk
over één kam te scheren. Het argument dat de desbetreffende taal van nature lelijk
is, is gelukkig ook achterhaald.
Alleen in sommige brieven in Onze Taal sijpelt nog weleens afkeer van bepaalde
invloeden door. Als ik om me heen kijk en luister, merk ik vaak hetzelfde. Woorden
met een duidelijk Franse oorsprong zijn min of meer acceptabel en hebben zelfs
enige status, het Engels mag weer niet. Indische woorden hebben vooral positieve
en romantische connotaties en kunnen derhalve vrijuit gebruikt worden. De ene taal
mag dus wel en de andere niet.
Ook ik waardeer het woord flyer anders dan het woord pendant. Engelse
leenwoorden vind ik over het algemeen minder mooi dan Franse. Indische woorden
vind ik geweldig, ondanks het feit dat ik in veel gevallen om een vertaling moet
vragen. Maar mijn negatieve reactie op een groot deel van de onze taal
binnenkomende Engelse woorden wordt getemperd door mijn besef dat mijn
esthetische waardering voor een groot deel bepaald wordt door niet-taalkundige
zaken, zoals allerlei associaties die woorden en constructies oproepen. Ook weet
ik dat sprekers uiteindelijk wennen aan taalveranderingen en er op den duur een
eigen wending aan geven. Daarom probeer ik een neutrale houding aan te nemen
tegenover buitenlandse taalinvloeden. In veel gevallen merk ik dan dat deze
invloeden iets toe kunnen voegen, getuige de pakkende constructies Ik ga ervoor!
en Het is not done om... Wie weet is de uitdrukking Het is niet gedaan om... over
een tijdje een autochtone Nederlandse uiting, en je kunt je afvragen of we dan
taalschade hebben opgelopen. Taalinvloeden kun je dus principieel weren, maar
het heeft zin ze van geval tot geval te bekijken. En dan valt het allemaal nogal mee.
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Boekenverkoop op de drukbezochte informatiemarkt.
Foto: Bart Versteeg

Doemdenkerij

Breder bezien heb ik moeite met mensen die anderen de vrijheid proberen te
ontnemen met taal te experimenteren. In plaats van te kijken naar de inhoud die
iemand probeert over te brengen, wordt er hoofdzakelijk gelet op taaldingetjes op
microniveau. Interpunctie, voorzetsels, spelling, uitspraak, noem maar op. En in dit
geval dus het gebruik van buitenlandse woorden. De inhoud die de spreker probeert
over te brengen, wordt dan ineens secundair.
Mijn ervaring is dat mensen die zich eenmaal op het pad van het taalpurisme
begeven, zich in toenemende mate gaan storen aan steeds kleinere dingen, dit
zorgvuldig cultiveren en zich specialiseren in het opsporen van pietluttigheden.
Vervolgens gaan ze dit taalevangelie aan anderen opdringen. En dan verwordt een
praktisch communicatiemiddel tot een middel waarmee een groep met zijn
doemdenkerij over vermeende verloedering de straat op kan.
De Taalverdediging-mensen riepen dit beeld van doorgeschoten puristen bij me
op en ik vond het storend ze tegen te komen voordat het congres begon. Ik lees
met plezier Onze Taal, en ik ga graag naar congressen van het genootschap, maar
ik vind het vermoeiend dat ik op congressen en via het blad steeds weer mensen
aan moet horen die na jaren nog steeds dezelfde ongenuanceerde boodschap
vertolken, zonder ook maar iets op te pikken van wat taalkundigen hun steeds
proberen duidelijk te maken.
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Van turbotaal en de dingen die voorbijgaan
De invloed van trends op taal
Jan Kuitenbrouwer - publicist en columnist
‘Sinds ik ben overgestapt van Vriendin 7.3 naar Vrouw 1.0 starten
programma's als Pokeravond 8.2, Naar Het Café 3.4 en Studio
Sport-kijken 7.0 niet goed meer op.’ De opkomst van de computer
heeft het taalgebruik nogal beïnvloed. Maar ook allerlei andere trends
hebben hun sporen nagelaten in het Nederlands. Welke waren dat
zoal en hoe kwamen ze in de taal terecht? En valt daar misschien
één overkoepelende megatrend uit te destilleren?
Mijne Heren, Het vervult mij met groot genoegen om te zien dat u op deze belangrijke
dag in zulke groten getale bent opgekomen.
Aldus sprak mijn grootvader, precies een eeuw geleden, toen hij de jaarvergadering
van biljartvereniging ‘Onze Keus’ opende.
Op Prinsjesdag in september 2000 zal blijken of koningin Beatrix heeft besloten
voortaan elk jaar een grapje in de Troonrede te stoppen, of dat het een geheime
familietraditie van de Oranjes is om dat alleen in de laatste troonrede van de eeuw
te doen. Ik heb Wilhelmina's tekst uit 1899 er nog eens op nagekeken en het grapje
niet kunnen vinden, maar dat kan aan mij liggen. Een getraind humorhistoricus zou
het er misschien zó uit halen. Want zoals u waarschijnlijk weet, verandert er nog
weleens iets in de taal.

Even resetten
In mijn boek Turbotaal, van sociobabble tot yuppy-speak uit 1987 schreef ik hoe de
computer steeds meer wordt gebruikt als metafoor voor menselijke aangelegenheden,
waarschijnlijk omdat de computer zo menselijk lijkt. De computer heeft een ‘brein’
en ons brein wordt juist steeds vaker ‘chip’ ge-noemd. ‘Even die chip op nul en
lekker onderuit voor de buis’, lezen we in een glossy. Slachtoffers van sekten worden
na hun bevrijding ‘geherprogrammeerd’. Een organisatieadviseur legt uit dat hij een
probleem graag benadert door eerst even alles te ‘deleten’, om het systeem
vervolgens weer op ‘load’ te zetten. Tijdens een vergadering ontstaat
begripsverwarring en iemand roept: ‘Ho! Even resetten!’ Of over twee mensen die
niet goed met elkaar overweg kunnen: ‘Die twee zijn niet erg compatible, geloof ik.’
(In dat geval is de cirkel rond, want compatibilité had van oorsprong al een menselijke
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betekenis.) En een kennis die per ongeluk door rood licht rijdt, roept: ‘Ho! Syntax
error!’
Een ander citaat, uit een tekst die me onlangs werd toegestuurd door een
Volkskrant-lezer, die hem weer ergens op internet had gevonden:

Beste Helpdesk. Vorig jaar ben ik overgestapt van Vriendin 7.3 naar
Vrouw 1.0. Sindsdien starten programma's als Pokeravond 8.2, Naar Het
Café 3.4, en Studio Sport-kijken 7.0 niet goed meer op, of lopen
voortdurend vast. Het lukt mij niet om, terwijl andere programma's draaien,
Vrouw 1.0 op de achtergrond te houden.
Het antwoord van de helpdesk:

Beste Fred. Dit is een bekend probleem. Veel computergebruikers denken
dat Vrouw 1.0 een utilities- en entertainment-programma is, maar het is
een besturingsysteem, bedoeld om het hele systeem te regelen. Vrouw
1.0 is een prachtig programma, maar het vraagt nogal wat onderhoud.
Wel valt met behulp van aanvullende software de gebruiksvriendelijkheid
te verbeteren. Zelf heb ik goede ervaringen met Bloemen 2.1 en Bonbons
5.0. Installeer onder geen beding Secretaresse Met Korte Rok 3.3. Dat
programma wordt niet ondersteund door Vrouw 1.0, en kan het systeem
onherstelbare schade toebrengen.

Oude trends
‘Over hedendaagse trends in onze taal en de invloed van subculturen’ luidt de
omschrijving van mijn bijdrage aan dit congres. De neiging om menselijk gedrag te
benoemen met termen uit de computerwereld, en het omgekeerde, is dat een trend?
Ja en nee.
In feite is elke ontwikkeling in deze of gene richting een trend. ‘Neiging, tendens,
ontwikkelingslijn’, zegt Van Dale. De dinosauriërs waren een trend. De menselijke
bescháving is een trend. Ja, of wás, daar wordt verschillend over gedacht. Het
probleem is dat
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wanneer iemand een trend signaleert, daar bijna vanzelf de veronderstelling aan
wordt gekoppeld dat het om iets nieuws gaat. Terwijl wat wordt waargenomen al
heel lang gaande kan zijn, of zich voor de zoveelste keer opnieuw voordoet. Of, ik
citeer weer uit mijn boek Turbotaal:

Jan Kuitenbrouwer: ‘Bij de VARA hadden ze aanvankelijk nog wat links-Nijmeegse accenten,
bij de VPRO hoor je nog weleens een Hagenees of een Brabander, maar inmiddels is het
toch vooral het Noord-Hollands en het Goois dat we op radio en tv horen.’
Foto: Bart Versteeg

De mens vergelijkt zichzelf al langer met apparaten, met stoommachines,
denk aan de uitdrukking stoom afblazen, met motoren, ik draai lekker,
met flipperkasten, hij sloeg me toch op tilt! Of met lampen: ‘Dus ik zeg
tegen die gast: effe dimmen. Of je koplampen gaan deruit.’ Ook elektrische
circuits in het algemeen zijn stof tot beeldspraak. Soms wordt de betekenis
omgedraaid. Staat kortsluiten in de elektrotechniek voor iets dat zoveel
mogelijk voorkomen dient te worden, in het menselijk verkeer geldt het
juist als bevorderlijk voor de gang van zaken. ‘Als jij dat nou even kortsluit
met Els, en ik sluit het kort met Joop, dan loopt dat verder wel.’ Een
elektricien krijgt zo'n zin niet over de lippen, durf ik te wedden. Of: ‘Als jij
dat nou even kortsluit met de boekhouding, dan geef ik personeelszaken
alvast het groene licht.’ De stoppen zijn doorgeslagen, maar het groene
licht brándt?
Wat we dus kunnen zeggen, is dat technomorfe beeldspraak altijd bestaan heeft,
althans zolang er technologie is, en dat de computer daar slechts een sterke nieuwe
impuls aan heeft gegeven.
Het kan verkeren, met beeldspraken. Neem de uitdrukking dicht bij het vuur zitten.
‘Een bevoorrechte positie innemen’ betekent het van oorsprong, maar met centrale
verwarming, rookdetectors en sprinklers opgegroeide jongeren zullen iemand die
dicht bij het vuur zit het advies geven onmiddellijk de brandweer te bellen.
‘Ik zit dicht bij het vuur.’
‘Ja jongen, als je niet tegen de hitte kunt, ga weg uit de keuken.’
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Betonnen acne
De meest fundamentele trend die ik meen te hebben waargenomen in de twaalf
jaar dat ik mij nu met eigentijdse taalverschijnselen bezighoud, is een paradoxale.
Het is de trend: minder regels, meer aandacht. Misschien is hij nu ook weer niet zó
paradoxaal. Je ziet het in het verkeer: hoe meer ongelukbeperkende maatregelen
je in het verkeer aanbrengt, niet des te minder ongelukken er gebeuren, maar: des
te harder mensen gaan rijden. Het aantal ongevallen blijft uiteindelijk gelijk. Haal
rond een onoverzichtelijke spoorwegovergang waar af en toe een auto wordt
gegrepen een partij bomen weg, en het verkeer op die weg gaat harder rijden en
de beschikbare reactietijd - lees het aantal gegrepen auto's - blijft gelijk. Al die
ergerlijke mini-rotondes die het Nederlandse landschap de laatste jaren overwoekerd
hebben, als een soort betonnen acne, hadden waarschijnlijk achterwege kunnen
blijven.
Omgekeerd: hoe breder de wegen, hoe minder stoplichten en verkeersborden,
hoe onbewaakter de spoorwegovergangen, des te beter verkeersdeelnemers gaan
opletten. Hetzelfde zien we in de taal. De grote omwenteling van de jaren zestig,
de Grote Ontvoogding, is ook aan de taal niet voorbijgegaan. Hemelbestormers
verbeterden de wereld en begonnen met de spelling, de zogenaamde
aksiegroepspelling - actie met a, k, s, i, e - en toen ze een paar jaar later als leraar
Nederlands in spijkerpak voor de klas stonden, doopten ze het Nederlands-lokaal
om in ‘Taaltuin’, lieten de banken aan de kant schuiven, de leerlingen in een grote
kring op de grond zitten, en zeiden: vergeet de regels, zég het gewoon. Ik noem die
episode in de geschiedenis van het Nederlandse taalonderwijs altijd ‘De Muiterij Op
Het Kofschip’.

Hefty
Zo groeide een generatie op met het idee dat de taal van iedereen was, en dat is
de generatie die midden jaren tachtig, adolescent inmiddels, voor de opmerkelijke
aanwas aan modieuze nieuwvormingen zorgde, wat ik destijds, bij gebrek aan een
betere term, aanduidde met ‘turbotaal’. Ik had toen een tijdje een
correspondentierubriek in het CJP-magazine, doelgroep: laatste klassen voortgezet
onderwijs en studenten, die een ongekende animo en productiviteit aan de dag
legden bij het aanmaken van nieuwe taal. ‘Onder wiskunde hebben mijn vriend Joep
en ik vanmiddag weer een nieuw woord verzonnen’, schreef zo'n jongen dan. ‘Hefty.
Het is een kruising tussen heavy en heftig. Wat vind je ervan?’
Er was ook behoefte aan veel nieuwe taal, want de door diezelfde jaren zestig
aangewakkerde ontzuiling en individualisering zorgden voor een bloei van de
jeugdcultuur, die uiteenviel in tal van verschillende, zich tegen elkaar afzettende
subculturen, ook wel ‘stijlstammen’ genoemd. Die hadden behalve hun eigen muziek,
hun eigen haar, hun eigen drugs, hun eigen vermaak en hun eigen kleding, ook hun
eigen taal nodig. Waarbij taal als enige van dat rijtje het voordeel heeft dat het geen
geld kost.
Ontzuiling is ook ontvoogding en in de media begonnen steeds meer ‘gewone’
mensen rechtstreeks aan het woord te komen, een ontwikkeling waarvan we met
‘Big Brother’ het voorlopige hoogtepunt hebben beleefd. Het taboe op een regionale
tongval verdween, zodat, net als in Engeland, het accent van de streek waar de
media-elite woont, de algemene uitspraaknorm in het gedrang brengt.
Bij de VARA hadden ze aanvankelijk nog wat links-Nijmeegse accenten, bij de
VPRO hoor je nog weleens een Hagenees of een Brabander, maar inmiddels is
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het toch vooral het Noord-Hollands en het Goois dat we op radio en televisie horen.
't Is raai, maai waai.
Vroeger kon je alleen in Noord-Holland de treinconducteur horen zeggen dat
‘reizigers voor de richting Sloton, Diemon, Muidon en Naardon hier over diendon te
stappon’, nu moet je van Radio 3-disk-jockeys ook de hele tijd ‘bellon of faxon om
mee te spelon en een schitteronde prijs te winnon’.

Deregulering
De vrouwenemancipatie, opnieuw een uitvloeisel van de anti-autoritaire jaren zestig,
miste haar effect op de taal niet. Wie zijn maatschappelijke rang niet kan uitdrukken
via zijn werk, zoekt andere middelen, en behalve met gouden juwelen en een bontjas
deden vrouwen dat vanouds met hun accent, zodat er, wanneer zij los van hun
belangrijke man optraden, geen twijfel bestond over hun maatschappelijke status.
Nu vrouwen zelf geld, carrières en macht hebben, neemt de behoefte aan zulke
attributen af, en van de weeromstuit beginnen jonge, zelfstandige vrouwen plat te
praten. Het beste recente voorbeeld is natuurlijk Sabine uit ‘Big Brother’, die niet
zegt: ‘Hij gelooft mij niet’, maar: ‘Hai gelauft mai niiieht’. Ook hier: deregulering.
In Turbotaal heb ik al wat voorbeelden van grammaticale deregulering
gesignaleerd, zoals de want- en qua-constructie. De trendy taalgebruiker van de
jaren tachtig zei niet: ‘Ik ga ophangen want het is tenslotte maandag en dan is het
hier een gekkenhuis’, die zei: ‘Ik ga hangen qua gekkenhuis want maandag.’
Het zou nog maar het begin blijken. Vijf jaar later bleek dit gebruik zich behoorlijk
te hebben verbreid, ook onder de meer officiële taalpodia zoals pers, radio en tv.
Zelfs Maartje van Weegen deed op een gegeven moment mee. ‘Nederland zit in
zak en as,’ sprak zij voor de NOS-camera, ‘want verloren van Egypte.’ Een
omroepgids blikt in dat jaar vooruit op een voetbalwedstrijd: ‘Finland uit, altijd moeilijk.
Nu Finland thuis, maar zonder Gullit, want knie weer stuk. Oei.’

Paradox van individualisering
Maar deregulering en individualisering brengen een eigenaardige paradox met zich
mee. Voordat in de Nederlandse katholieke kerk begin jaren tachtig de restauratie
op gang kwam, kon daar zo ongeveer alles. De jongeren die zich uit die kerk
bevrijdden en voor de Bhagwan, een commune of een marxistisch-leninistische
celbeweging kozen, onderwierpen zich aan veel meer regels dan voorheen.
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Zelfs Maartje van Weegen deed op een gegeven moment mee aan de want-constructie:
‘Nederland zit in zak en as, want verloren van Egypte.’

De yuppies hadden genoeg van het egalitaire linksisme van de jaren zeventig,
braken ermee, trokken een pak aan, gingen keihard voor KPMG werken en zetten
hun huis vol hightech en minimalistisch design, maar vormden zo een tegenklasse
die in zichzelf veel conformistischer was dan de klasse waartegen die zich afzette.
Die martiale, double-breasted yuppiepakken van de jaren tachtig leken veel meer
op elkaar dan de tuinbroeken en de spijkerpakken waarop ze het antwoord vormden.
De paradox van de individualisering is dat we ons losmaken uit grote
groepsverbanden en hun dwang, maar daardoor terechtkomen in kleinere
groepsverbanden met méér dwang. Onze interesse in de norm blijft, alleen: het is
meer ónze norm. Zulke groepen splitsen zich ook weer op, vallen uiteen in kleinere
groepen, met nóg striktere regels, enzovoort.
En wat is die norm precies? Hoe bepaal je die? Waar haal je hem vandaan? Die
stem je af, op andere leden van de groep, en als groep op het gedrag van andere
groepen. En hoe doe je dat? Door goed op te letten. Door te kijken hoe anderen
het doen en te besluiten wat je daarvan vindt. Oftewel: met informatie.

Taalfascinatie wijdverbreid
Er zijn geen universele verkeersregels meer, dus we moeten goed opletten. De
markt voor populaire taalboeken maakt sinds eind jaren tachtig dan ook nog steeds
een ongekende bloei door. En de meeste van die boeken gaan niet over de norm,
over hoe het hoort, maar over hoe het gáát. Over de officieuze onderwereld van de
taal, en z'n kleurrijke veelvormigheid. Subtalen, groepstalen, kunsttalen, jargon,
Bargoens, argot, er is haast geen populair sociolinguïstisch onderwerp te verzinnen
waaraan de afgelopen tien, twaalf jaar geen boekje gewijd is. Ook de televisie
grossiert in taalspelletjes.
Er is één verschijnsel dat mijn betoog schijnbaar weerspreekt, en dat is het Groot
Dictee der Nederlandse Taal, dat ook alweer tien jaar bestaat, en waarbij het nu
juist wél om die norm draait. Maar dat zie ik toch meer als de uitzondering die de
regel bevestigt. Ja, dat lijkt handig, maar het valt niet te ontkennen dat dat hele
Dictee een nogal nostalgisch karakter heeft. Meer het karakter van een requiem
dan van een vitale viering. Die statige zaal, Philip Freriks met z'n halve brilletje, een
jury samengesteld uit louter krasse knarren - ik denk eigenlijk dat we het Groot
Dictee een beetje moeten zien als het klootschieten van de taal. Een schilderachtig
vermaak voor jaarmarkten en braderieën, beoefend door hobbyisten in zelfgenaaide
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kostuums. Dat houterige, pontificale ritueel onderstreept juist de irrelevantie van
wat men daar doet. Dankzij de spellingchecker van MS-Word had ik vorig jaar drie
fouten in het Groot Dictee, slechts ééntje meer dan de winnaar.

Eén megatrend
‘Noblesse Oblige’ is de titel van het essay van Nancy Mitford dat ik als zestienjarig
jochie in mijn moeders boekenkast aantrof en waarmee mijn fascinatie voor de
sociologie van de taal begon. Adel verplicht, en
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dat beseft ook de moderne taalgebruiker. Een beetje hobbyen in de tuin van de taal
is leuk, maar wie de zaak op orde wil houden moet soms ook spitten en snoeien.
Medio vorig jaar vroeg ik de lezers van mijn Volkskrant-rubriek mij voorbeelden
te sturen van wat zij nu achterhaalde, oubollige turbotaal vonden. Nou, en óf
Volkskrant-lezend Nederland daar ideeën over had! Zeshonderd reacties kreeg ik.
Ik herhaalde mijn verzoek in het maandblad Onze Taal: opnieuw een flinke berg
brieven. En haast elke respondent noemde wel een paar dingen waarvan ik niet
eens wist dat ze bestonden, laat staan dat ze ooit turbo waren, laat helemáál staan
dat ze alweer oubo waren!
Ziedaar de tweeledige functie van al die taalinformatie die we het afgelopen
decennium tot ons genomen en uitgewisseld hebben: de bevrijding van Hoe Het
Hoort, de ontdekking van Hoe Het Gaat en de bepaling van Hoe Het Dan Wel Moet.
Het is de megatrend die al die andere taaltrendjes waarover ik de afgelopen twaalf
jaar geschreven heb, met elkaar verbindt: elke taalgebruiker is zijn eigen kleine
Taalunietje geworden.
Zelfs de Koningin.

Tante Lien (Wieteke van Dort) ging tijdens het congres op de haar eigen manier in op de
wisselwerking tussen het Maleis en het Nederlands.
Foto: Bart Versteeg

Gepolder in de glazen
Hoe het poldermodel het Nederlands verandert
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Jan Stroop - dialectoloog, afdeling Neerlandistiek, Universiteit van
Amsterdam
Bij steeds meer mensen rijmt mountainbikejes op kinderlijkjes en
klinkt huis als house: de ei, ui en ou worden hoe langer hoe meer
uitgesproken als [aai], [au] en [aau]. Hoe komt dat? En hoe komt het
dat het vooral door vrouwen wordt gedaan? Jan Stroop over een
opmerkelijke recente uitspraakverandering: het Poldernederlands.
Wie zich boos maakt over leenwoorden in het Nederlands, krijgt gemakkelijk de
handen op elkaar. Een taalkundige vindt dat vreemd, want woorden gaan en komen,
en hebben met de systematiek van een taal weinig te maken. Het lijkt wel of de
belangstelling voor taal in Nederland groot is, maar dat is voor een groot deel schijn.
Boeken over woorden, liever nog over woordjes, worden massaal gekocht, maar
boeken over hoe een taal in elkaar zit, belanden vaak binnen een halfjaar in de
ramsj.

Geen zorg voor spraak
Zo steekt ook de buitenproportionele aandacht voor spelling, die aan fascinatie
grenst, scherp af bij het gebrek aan interesse als het gaat om het correct spreken
van het Nederlands. Let maar op: wie ‘ze word’ schrijft, wordt uitgelachen of wordt
niet aangenomen, maar wie [volgens maai] zegt en [aaigenlijk], wordt presentatrice
bij Radio 1. Waarom wel die angstige aandacht voor de schriftelijke neerslag van
spraak, maar geen zorg voor de spraak zelf, het ABN?
Doordat de overheid maar ook het onderwijs het in dit opzicht laat afweten, heeft
het ABN zijn status verloren. Dat blijkt overduidelijk uit het feit dat er nooit een
discussie over wordt gevoerd, terwijl het iedereen die kan luisteren, opvalt dat er
met het Nederlands iets aan de hand is. Voorzover de betrokkenen dat al in de
gaten hebben, doen ze er het zwijgen toe. Maak je ze erop attent, dan is het
antwoord: taal verandert toch altijd. Dit antwoord getuigt om verschillende redenen
van weinig benul. Om te beginnen bedoelt men met ‘De taal verandert’ steevast dat
er woorden bij komen, terwijl het karakter van het ABN niet door woorden bepaald
wordt, maar door zijn klanken, in het bijzonder door de uitspraak van
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de klinkers. Opmerkelijk is verder dat de vergoelijkers weer wél op hun achterste
benen staan als de spelling gewijzigd wordt (dat is dan overigens meestal terecht).
En ten slotte, vergeleken bij de uitspraakveranderingen die nu plaatsvinden, kunnen
die uit het verleden futiel genoemd worden.

Surrogaat-ABN
Doordat het ABN, in de zin van norm en voorbeeld, nergens nog gepropageerd,
geëist of onderwezen wordt, zullen we over 25 jaar nergens meer Nederlands horen
zoals de presentatrice van de congresdag van Onze Taal, Letty Kosterman, het
spreekt. Er is intussen zoveel ruimte ontstaan voor allerlei soorten Nederlands dat
sommige ervan gewoon onverstaanbaar mogen zijn. Als ik een liedje van Matilde
Santing hoor, weet ik pas als ik na afloop de titel verneem of het in het Nederlands
was. Je zult maar buitenlander zijn en van de overheid Nederlands moeten leren.
Het hangt volledig van de toevallige docent af wat het worden zal, en als je steeds
andere docenten hoort, wordt het niks. Vergelijk de situatie maar met die van een
Nederlander die in verschillende delen van Frankrijk Frans probeert te spreken.
Van alle soorten Nederlands is er één dat van deze regelloze situatie het meest
profiteert. Het is een soort surrogaat-ABN, dat de plaats van het oude ABN gaat
innemen. Ik heb het ‘Poldernederlands’ genoemd, omdat de opkomst ervan
gekoppeld lijkt te zijn aan de economische bloei die Nederland de laatste decennia
doormaakt dankzij het poldermodel. Het opvallendste kenmerk ervan is de uitspraak
van de tweeklanken ei, ui en ou (hoe ook gespeld). Ten opzichte van de uitspraak
in het ABN worden ze in het Poldernederlands met een wijdere mond uitgesproken.
Ze klinken dan ongeveer als [aai], [au] en [aau]. De klinkerdriehoek op de volgende
bladzijde beeldt die verandering uit: de pijlen geven aan dat de bewuste
spraakklanken naar omlaag gaan, doordat de onderkaak verlaagd wordt en de
mondopening wijder wordt. Vaak volgt dan weer een reactie van hogere klinkers
die de vrijgekomen ruimte benutten door op hun beurt omlaag te gaan.
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Jan Stroop: ‘Wie “ze word” schrijft, wordt uitgelachen, maar wie [volgens maai] en [aaigenlijk]
zegt, wordt presentatrice bij Radio 1.’
Foto: Bart Versteeg

Luister en vergelijk
Dat het Poldernederlands in opmars is en dat daarbij vrouwen vooroplopen, kan
iedereen vaststellen die kritisch luistert, bijvoorbeeld naar het Radio 1-Journaal, en
dan vooral naar de verslaggeefsters. Vergelijk ook de spraak van de nieuwe lichting
vrouwelijke Tweede-Kamerleden met die van hun mannelijke leeftijdgenoten. Luister
naar wetenschappers en academici die geïnterviewd worden in radioprogramma's
als de ‘Tros-nieuwsshow’ (zaterdagochtend) of ‘OVT’ (zondagochtend), of in de
praatprogramma's overdag op Radio 1 en 5. Vergelijk de mannelijke
verkeersberichters met hun vrouwelijke collega's en neem dan ook het weer maar
even mee. Luister ook eens naar de opvolgster van Letty Kosterman in ‘Vroege
Vogels’ (Radio 1, zondag van 8.00 tot 10.00 uur), en naar de voorzitters van de
PvdA en GroenLinks of hun ‘onderwijsspecialisten’.
Het sterkst valt het verschil tussen mannen en vrouwen op binnen het gezin.
Dochters (twintigers en dertigers) in het hogere-middenklassengezin spreken
Poldernederlands, de zoons niet. Het verschil tussen man en vrouw wordt overigens
geringer bij jongere sprekers. Kinderen uit de Randstad die jonger zijn dan tien jaar,
doen het allemaal. Hoe hun ouders ook proberen het ‘taai’ te keren, het is vechten
tegen de ‘bierkei’. Bij hun kinderen rijmt mountainbikejes op kinderlijkjes, niet
andersom zoals in het Haags ([kinderlèèkjes] - [mountainbèèkjes])!

Te lelijk
Er zijn twee vragen te stellen in verband met de opkomst van het Poldernederlands.
De eerste is: waarom gebeurt het? De tweede is: waardoor lopen vrouwen voorop?
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De eerste vraag moet eigenlijk luiden: waarom gebeurt het nu pas? Want verlaging
van de tweeklanken is een proces dat in de naburige talen Engels en Duits, maar
ook in de Nederlandse dialecten, begonnen is omstreeks 1500. Het is een
zogenoemde natuurlijke verandering; verlaging van de kaak (waardoor [ei] tot [aai]
wordt) vergemakkelijkt de articulatie en maakt de tweeklank ook nog eens beter
hoorbaar (luider). Het vreemde is juist dat deze ontwikkeling in het ABN zich drie
eeuwen lang níét heeft doorgezet. Daar is een opmerkelijke oorzaak voor aan te
wijzen. In de discussies rondom de vorming van een algemene omgangstaal, eind
16de eeuw en later, kwam ook de keuze tussen [aai] en [ei] aan de orde. Beide
varianten bestonden: [aai] als uitspraak van de korte ei: [klaain], en [ei] als uitspraak
van de lange ij: [fein]. De taal- en letterkundigen die er zich in die periode mee
bezighielden, kwamen tot de slotsom dat de [aai] te lelijk was. Nu is het
verbazingwekkende dat hun standpunt niet alleen in hun eigen tijd werd
overgenomen, maar dat het tot eind jaren zestig geëerbiedigd werd.
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Wat er in laatstgenoemde periode in onze maatschappij gebeurd is, is bekend:
normen en regels werden gewogen, tegen het licht gehouden en vaak gewoon
overboord gezet. Dat heeft ook gevolgen gehad voor de regels die de taal aangaan.
Spellingregels werden genegeerd en uitspraaknormen werden opgerekt of uitgerekt.
Vreemd is dat de spelling tegenwoordig weer wel zijn oude positie heeft heroverd,
zie de oplage van het Groene Boekje, maar dat het ABN zijn belangrijke plaats
definitief kwijtgeraakt is.

Emancipatiegedrag
Een andere vraag is of we dat laatste moeten betreuren. Als taalkundige kan ik er
alleen maar positief over zijn, want wat is er mooier dan een taalverandering te
kunnen onderzoeken die zich op dit moment aan het voltrekken is? Maar opgegroeid
met het ABN en opgevoed met een subjectief gevoel voor mooie en lelijke spraak
als ik ben, stemt het verdwijnen van het ABN mij enigszins treurig. Het heeft te
maken met gevoel voor goede manieren en omgangsvormen. Ik kan het ook niet
los zien van andere wijzigingen in het gedrag van mensen ten opzichte van elkaar.
Dan de tweede vraag. Waardoor gaan vrouwen voorop? Ik vertel u niets nieuws
als ik vaststel dat vrouwen sinds de jaren zeventig meer dan mannen profiteren van
de verworven vrijheid, vanwege de achterstand die ze op veel terreinen toen nog
hadden. Het verschil in gedrag tussen vrouwen van verschillende generaties is
vandaag de dag groter dan dat tussen mannen van verschillende generaties. Dat
is bijvoorbeeld goed te zien aan hun rookgedrag. Uit CBS-cijfers blijkt dat het rooken drinkgedrag van vrouwen steeds meer op dat van mannen gaat lijken, maar dat
geldt vooral bij de jongere generaties. Het aantal rokende mannen is afgenomen,
het aantal rokende vrouwen is toegenomen. Door hun veranderde gedrag zijn
vrouwen in de jaren 1980 en 1990 ongezonder geworden. Het CBS noemt dat een
nadelig gevolg van de voortschrijdende emancipatie (de Volkskrant, 25 augustus
1998).

Verwijdering van de ABN-norm
Hoewel het spreken van Poldernederlands niet iets is waarvoor je naar de dokter
moet, zelfs niet naar een psychiater, heeft de opkomst ervan toch alles met die
emancipatie te maken. Vrouwen spraken voorheen gemiddeld ‘netter’, meer ABN,
dan mannen. Volgens sociolinguïsten kwam dat doordat taal voor vrouwen een van
de weinige middelen was om zich te onderscheiden of om status te verwerven. Aan
die situatie is nu definitief een einde gekomen. Vrouwen hebben nu andere
mogelijkheden, zoals werk, aandelen, auto, enzovoort, waardoor de taal zijn oude
functie kwijtgeraakt is.

Peter de Wit, Sigmund. Eerder verschenen in de Volkskrant.
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De verandering die we nu in de spraak van vooral jongere vrouwen waarnemen,
betekent een verwijdering van de ABN-norm. Het is een reactie in de ware zin des
woords: eerst moest je netjes praten en nu blijkt dat het nergens voor nodig is. Dus
weg ermee. Maar het is mogelijk dat die verandering nog veel directer met de
emancipatie te maken heeft en dat die voortkomt uit de behoefte zich te
onderscheiden van mannen. Ook is het waarschijnlijk dat de vrouwelijke reactie
zich voor het grootste deel onbewust voltrokken heeft. Dat gaan we allemaal nog
uitzoeken.

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.
Over het Poldernederlands schreef Jan Stroop het boek Poldernederlands.
Waardoor het ABN verdwijnt. Amsterdam, Bert Bakker, 1998. Zie verder
zijn weblocatie: www.hum.uva.nl/poldernederlands (met artikelen en een
luistertoets).
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Nedermix
Het Nederlands in contact met andere talen
René Appel - hoogleraar Nederlands als tweede taal, Universiteit van
Amsterdam
Hoe gastvrij is het Nederlands? Die vraag veronderstelt dat onze
taal gastheer is voor andere talen. Maar soms is het Nederlands ook
‘partner’: als het Nederlands in contact komt met andere talen en er
mengvormen ontstaan. René Appel gaat in op vier van zulke
‘mengtalen’: het Negerhollands, het Petjoh in Nederlands-Indië, het
‘Nederturks’, en de ‘straattaal’ van jongeren, een smeltkroes van de
vele talen die in multicultureel Nederland worden gesproken.
‘Op een dah ik ontmoet Si Bentiet bij 't sluis van Goenoeng Sari haat nog slapen in
't malse gras onder vlambo-yang bij 't waterkan. Hoe kèèn! De chele menscheit hij
werk als koeda singkong en deze hij luier maar raak.’
Is dit nog Nederlands? Iedereen zal een groot aantal Nederlandse woorden
herkennen, zoals ontmoet, sluis en slapen. Tegelijk is het duidelijk dat de regels
van de Nederlandse grammatica met voeten worden getreden. Het begint al in de
eerste zin. In plaats van ‘Op een dag ontmoet ik...’ staat er ‘Op een dah ik ontmoet...’
De structuur van de zin lijkt op het soort zinnen dat veel voorkomt in het taalgebruik
van mensen voor wie het Nederlands een tweede taal is en die moeite hebben met
de omkering van onderwerp en persoonsvorm na een vooropgeplaatste bepaling,
zoals hier ‘Op een dag’.

Intiem contact

Dit korte fragment is afkomstig uit een boekje van de schrijver Tjalie Robinson, Ik
en Bentiet. Daarin staan 47 korte verhaaltjes, geschreven in het Petjoh, een soort
mengtaal van het Nederlands en het Maleis van Batavia.
Bij de vraag of het Nederlands wel een gastvrije taal is, wordt meestal uitgegaan
van de eentalige taalgemeenschap waarin het Nederlands dé omgangstaal is. Maar
er zijn veel meertalige situaties, waarin het Nederlands één van de gebruikte talen
is. Ik kijk daarom naar taalgebruik waarin het Nederlands geen gastheer meer is,
maar in feite ‘partner’. Het gaat dus om het Nederlands in contact met andere talen,
in intiem contact zou je kunnen zeggen. Aan de orde zijn dan vormen van taalgebruik
die ik ‘Nedermix’ noem: het Nederlands gemengd met andere talen. Om te laten
zien wat er in zo'n situatie van taalcontact kan gebeuren, laat ik kort vier soorten
Nedermix de revue passeren, in volgorde van ontstaan. Eerst komt het Negerhollands
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aan bod, dan het Petjoh, vervolgens Turks-Nederlandse codewisseling en ten slotte
de meertalige ‘straattaal’ van jongeren in de grote steden van Nederland.

Negerhollands
‘Mi bin heel bli over de gnade van de Hyland, De Heer Graav de ha gi mi de Hand
een maal hieso, as mi no sal kik hem hieso, mi hoop mi zal kik hem bi de Hyland.’
Dit is een voorbeeld van een stukje tekst in het Negerhollands. Deze creooltaal
is rond 1700 ontstaan vanuit het contact tussen dialecten van het Nederlands en
andere Afrikaanse en Europese talen, vermoedelijk op de plantages van de
Maagdeneilanden: St. Thomas, St. John en St. Croix, drie kleine eilandjes iets ten
oosten van Puerto Rico. Evenals andere creooltalen komt het Negerhollands
vermoedelijk voort uit een pidgin. Zo'n pidgin is een contacttaal met een beperkte
functie, die mensen onder elkaar gebruiken als ze geen gemeenschappelijke
moedertaal hebben. Creooltalen die in het Caraïbisch gebied worden gesproken,
hebben altijd een woordenschat die grotendeels is gebaseerd op Europese talen,
zoals het Surinaams, dat zijn woorden vooral uit het Engels heeft gehaald. De
grammatica van creooltalen is voor een deel afkomstig van Afrikaanse talen, en
voor een ander deel niet op een bepaalde bron terug te voeren. Maar zoals zo vaak
zijn de taalgeleerden het ook hierover niet helemaal met elkaar eens.
De laatste moedertaalspreekster van het Negerhollands, Alice Stevens, overleed
in 1987. Het Neger-hollands is dus een dode taal, die gelukkig bewaard is gebleven
in een groot aantal manuscripten. Aan de hand van enkele voorbeeldzinnen zal ik
een paar eigenschappen van deze mengtaal bespreken.
1

Pampuen

no

kan

parie

Pompoen

NEG

kan

voortbrengen kalebas

‘Een pompoen kan niet een kalebas voortbrengen’
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Het is duidelijk: de woorden zijn vooral Nederlands van oorsprong, behalve dan
parie, dat waarschijnlijk is gebaseerd op het Spaanse en Portugese parir, dat zoiets
betekent als ‘geboren laten worden’. Opvallend aan de structuur van zin 1 is dat de
ontkenning no vóór het werkwoord staat en het lijdend voorwerp kalbas aan het
eind van de zin. De vertaling laat al zien dat dit afwijkt van de gewone Nederlandse
volgorde. Een ander typerend kenmerk is het ontbreken van onbepaalde lidwoorden:
een pompoen is dus gewoon pompoen.
2

As

die

jump
Als
springen

het

vier

ka

yt,

na

die

hassejes

vuur

VTT

uit

op

de

as

klein kint le
klein kind HAB

‘Als het vuur is uitgegaan, springen kleine kinderen altijd op de as’
Ook hier weer in het tweede deel van de zin de vaste volgorde: eerst het
onderwerp en dan het werkwoord, dat overigens geleend is uit het Engels. Het
bepaald lidwoord is altijd die. De vormen ka en le illustreren een ander
veelvoorkomend kenmerk van creooltalen. Dat het eerste deel van de zin in de
voltooide tijd staat, wordt niet uitgedrukt door bijvoorbeeld een speciale vorm van
het werkwoord, maar door een los woordje, het partikel ka, dat gebaseerd is op het
Spaans/Portugese acabar, dat ‘afmaken/beëindigen’ betekent. In het tweede deel
van de zin geeft le het zogenoemde habituele aspect aan, dus iets wat gewoonlijk
altijd gebeurt. Le is waarschijnlijk een afgezwakte vorm van lo, dat vermoedelijk is
afgeleid van het Nederlandse lopen. In het Nederlands kennen we dat ook in die
functie, bijvoorbeeld in de zin ‘Loop niet zo te klieren!’ Verder is opvallend het gebruik
van yt (‘uit’) als werkwoord. Dit verschijnsel komt ook in andere creooltalen voor.
Werkwoorden worden in het Negerhollands overigens niet vervoegd en kennen
bijvoorbeeld ook geen verledentijdsvorm.
We gaan nu van de West naar de Oost, waarbij ik overigens Zuid-Afrika niet aandoe,
hoewel daar natuurlijk ook een mooi voorbeeld van Nedermix is te vinden. De
Nederlandse koloniale expansie heeft het Nederlands niet alleen naar het Caraïbisch
gebied gebracht, maar ook naar Oost-Indië.

Het Petjoh in Nederlands-Indië
Het Petjoh, de taal waarvan ik in het begin al een voorbeeld gaf, is een mengtaal
die gesproken werd door Indo-Europeanen of Indo's in Nederlands-Indië, vooral op
Java. Het is waarschijnlijk in de tweede helft van de negentiende eeuw ontstaan.
Tegenwoordig wordt het niet meer gebruikt. In feite markeert de onafhankelijkheid
van Indonesië het einde van het Petjoh als levende taal. Het Petjoh kende
verschillende varianten, afhankelijk van de plaats waar het gesproken werd. Voor
alle duidelijkheid: het Petjoh moet niet worden verward met Indisch-Nederlands, de
variant van het Nederlands met een Indisch accent en enkele Maleise woorden.
Simpel gesteld is de grammatica van het Petjoh op het Maleis gebaseerd, terwijl de
woordenschat voor het grootste deel - namelijk voor ruim 80% - afkomstig is uit het
Nederlands.
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Het Petjoh is opgekomen in gemengde gezinnen, met een Nederlandse vader
en een Indische moeder. Kinderen groeiden op met Maleis als thuistaal. Ze kregen
op latere leeftijd meer Nederlands taalaanbod, onder meer van de vader en in het
onderwijs. De beide talen werden gecombineerd of gemengd in het Petjoh, dat met
name op straat werd gesproken. Het Petjoh lijkt typisch een symbool van de
gemengde identiteit van de Indo's.
Aan de hand van voorbeeldzinnen zal ik enkele kenmerken van het Petjoh
bespreken.
3

En

dan juist

kom

druit

En

toen juist

komen

eruit

moeder-nja Si Bentiet

hij

de moeder

zij

Si Bentiet

‘En toen kwam juist de moeder van Si Bentiet eruit’
Net als in het Negerhollands ligt hier de volgorde onderwerp - werkwoord vast.
Dit is ook de basisvolgorde in het Maleis. Het onderwerp wordt herhaald door middel
van hij. Dat is op z'n minst opvallend, omdat in het gesproken Maleis het persoonlijk
voornaamwoord vaak wordt weggelaten als duidelijk is waarnaar wordt verwezen.
Dat gebeurt ook vaak in het Petjoh, zoals in zin 4.
4

haat

noh

soeken

steen

gaat

nog

zoeken

steen

‘hij was een steen aan het zoeken’

René Appel: ‘In situaties van taalcontact blijken mensen in staat om allerlei typen mengtalen
te creëren. Die taalgebruiker heeft geen boodschap aan zoiets als taalzuiverheid, die maakt
zich geen zorgen om vreemde invloeden of wat dan ook.’
Foto: Bart Versteeg

Terug naar voorbeeldzin 3. Aan het woord moeder is de Maleise uitgang -nja
vastgehecht om aan te geven dat dit de nieuwe belangrijke informatie in de zin is.
Onbepaalde lidwoorden worden, net als in het Maleis, overigens meestal weggelaten
in het Petjoh.
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Daarom ook steen in 4 en niet een steen. In het Petjoh wordt verder vaak een
gereduceerde versie van het Nederlandse werkwoord gebruikt, zoals kom in zin 3.
In vergelijking met het Nederlands is de vervoeging van het werkwoord onregelmatig
en gesimplificeerd: wij sluip komt voor naast ik soeken en hij kijk naast sij is, waarin
sij meervoudig is. Evenals in het Maleis wordt tijd niet uitgedrukt door een speciale
vorm van het werkwoord of door een hulpwerkwoord. Als dui-
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delijk moet worden gemaakt dat een handeling in het verleden plaatsvond, kan een
bepaling worden toegevoegd, bijvoorbeeld gisteren.
Opvallend aan 4 is nog het gebruik van het woordje noh, natuurlijk afgeleid van
het Nederlandse nog. Dit woordje wordt toegevoegd om aan te geven dat een
handeling voortduurt of voortduurde; in het Nederlands gebeurt dat door middel van
was aan het. Het Maleis kent een vergelijkbare constructie met het woordje lagi,
dat ‘nog’ of ‘nog steeds’ betekent.
Het volgende voorbeeld laat zien hoe de lijdende vorm in het Petjoh kan worden
weergegeven, met de nadruk op ‘kan’, want er is veel variatie mogelijk. Dat is
waarschijnlijk ook een gevolg van de geringe status van deze informele omgangstaal
zonder vaste norm.
5

so-euven

al

di-lèl

ikke

zoëven

al

PASS-slaan ik

door

jou

door

jou

‘ik ben zoëven al geslagen door jou’
Het voorvoegsel di-, dat in het Maleis gebruikt wordt om de lijdende vorm (passief)
aan te geven, is hier aan een Nederlands werkwoord vastgeplakt. Een enkele keer
wordt trouwens ook een Nederlands hulpwerkwoord met ge- en een Maleis
werkwoord gebruikt, zoals in 6.
6

de

frou

sij

wor

gegoejoer

de

vrouw

zij

wordt

PASS-overgieten

‘de vrouw werd (helemaal) overgoten’
Zin 6 illustreert nog eens dat de karakterisering van het Petjoh als een taal met
Maleise grammatica en Nederlandse woorden een sterke simplificatie is.

Ik en Bentiet, een in 1975 verschenen boek van Tjalie Robinson, is geschreven in het Petjoh,
een soort mengtaal van het Nederlands en het Maleis van Batavia.

In vroeger eeuwen trokken ondernemende Nederlanders over de hele wereld,
naar de Oost, naar de West, en ze brachten het Nederlands mee. Dat Nederlands
ging combinaties aan met andere talen, resulterend in mengtalen met het Nederlands
als een van de componenten. Tegenwoordig is de situatie omgekeerd. Sinds de
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jaren zeventig komen veel ondernemende mensen uit andere landen naar Nederland,
en ze nemen hun eigen cultuur en zeker hun eigen taal mee. Dat betekent nieuwe
vormen van taalcontact en mogelijk nieuwe partners voor het Nederlands,
bijvoorbeeld het Turks, de moedertaal van ongeveer 280.000 inwoners van
Nederland.

Nederturks
‘... dan is het niet meer erg, çok yapinci dan is het niet meer erg. Ama birincisini
yapan die is gewoon de kötüsü.’
Dit is overduidelijk geen variant van het Nederlands, maar er komen wel zeer
herkenbare Nederlandse elementen in voor, afgewisseld door stukjes in het Turks.
Voor de duidelijkheid geef ik de volledig Nederlandse versie van dit fragmentje: ‘...
dan is het niet meer erg, als veel mensen het doen dan is het niet meer erg. Maar
de eerste die het doet, die is gewoon echt slecht.’
Dit is een voorbeeld van ‘codewisseling’ door sprekers van het Turks in Nederland
in onderlinge interacties. Sprekers putten uit de twee taalsystemen waar ze over
beschikken om er als het ware één geheel van te maken.
Bij de eerste generatie Turken in Nederland kwam een dergelijke vorm van wat
ik voor het gemak Nederturks noem nog nauwelijks voor. Ze spraken onderling
Turks met soms enkele Nederlandse woorden erin gevoegd, vaak om te verwijzen
naar Nederlandse verschijnselen of ervaringen, zoals in 7.
7 Eger algemene ledenvergadering gelecekmiş...
‘Als er een algemene ledenvergadering was...’
Zin 8 laat zien hoe Nederlandse woorden worden ingepast in het Turks.
8

evet,

terras-ta

oturuyorlar

ja,

terras-LOC

zitten-PROG-3e
pers. meervoud

‘ja, ze zitten op het terras’ (letterlijk: ‘ja, ze zijn op het terras
aan het zitten’)
Achter het Nederlandse woord terras wordt het Turkse achtervoegsel -ta geplakt,
een locatief suffix, waarmee dus een plaats wordt aangegeven. Dit is volledig
vergelijkbaar met de manier waarop vaak andere vreemde woorden in het Nederlands
worden ingevoegd - zie bijvoorbeeld een voltooid deelwoord als opgehypet. (Voor
kenmerken van het Turks, met name het verschijnsel dat er allerlei morfemen of
achtervoegsels achter een werkwoord of zelfstandig naamwoord worden ‘geplakt’,
zie het artikel van Gaston Dorren in het januarinummer van Onze Taal.)
De kinderen van de Turken uit de eerste generatie, ook wel de tussengeneratie
genoemd, ontwikkelden onder elkaar een omgangstaal waarin meer Nederlandse
elementen in grammaticaal Turkse zinnen werden gevoegd, zoals in het volgende
voorbeeld.
9

ja, maar toch,

millet kijken yapiyor
mensen kijken doenPROG-3e pers. meervoud

‘ja, maar toch, mensen zijn naar je aan het kijken’
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Symbool van sociale functie
Ook in het onderlinge taalgebruik van de tweede generatie - dus Turkse Nederlanders
of Nederlandse Turken die hier geboren zijn - komen veel van dit soort wisselingen
voor. Het bevat een groter aantal Nederlandse elementen, vaak bestaande uit meer
woorden, en veel wisselingen op zinsgrenzen. Daarbij worden dus Turkse zinnen
afgewisseld met Nederlandse. In Nederlandse zinnen verschijnen af en toe Turkse
woordjes, zoals in 10, waarin ze niet zijn gecursiveerd.
10 ik vind ze allemaal, zo ja, hepsi eentonig, weet je, hepsi
‘ik vind ze allemaal, zo ja, ze zijn allemaal eentonig, weet je, allemaal’
Het lijkt erop dat codewisseling voor de eerste generatie vooral een verwijzende
functie heeft: bepaalde verschijnselen kunnen nu eenmaal het best worden
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aangeduid met een Nederlands woord. Voor de volgende generaties is er misschien
eerder sprake van een sociale functie. De sprekers maken tegelijk gebruik van twee
talen omdat dat een symbool is van hun sociale, biculturele positie als Turk in
Nederland, in bepaalde opzichten dus vergelijkbaar met de functie van het Petjoh
in Nederlands-Indië. Waarom sprekers van het Nederturks dan juist op bepaalde
plaatsen wisselen en op andere niet, is lang niet altijd duidelijk.
Wat is de toekomst van het Nederturks? Dat is ook moeilijk te zeggen. Er heeft
zich zeker nog geen stabiele variëteit ontwikkeld. Kortom, er is eigenlijk nog geen
sprake van zoiets als Nederturks, een mengtaal van het Nederlands en het Turks
met min of meer vaste kenmerken die over generaties heen door groepen sprekers
zou worden gesproken. Mijn gebruik van die term is in feite voorbarig en misschien
ook niet goed gemotiveerd. Mogelijkerwijs is de beeldspraak niet helemaal adequaat,
maar je zou kunnen zeggen dat het Nederlands en het Turks geen huwelijk voor
de eeuwigheid zijn aangegaan, maar dat ze een latrelatie hebben.

Multitalige straattaal
Naast het Turks wordt er in Nederland een groot aantal andere allochtone talen
gesproken, zoals Marokkaans-Arabisch, Tamazight, Surinaams en Papiaments.
Nederland is een multicultureel, meertalig land geworden, en vooral voor veel
mensen in de grote steden in het westen van Nederland is dat een dagelijkse realiteit.
Het blijkt nu dat jongeren zich door die meertaligheid hebben laten inspireren en
soms een eigen mengtaal spreken: straattaal, zoals ze het zelf vaak noemen. (Eerder
schreef ik daarover voor Onze Taal het artikel ‘“Ik mix gewoon, no span”. De
straattaal van jongeren in Amsterdam’, dat verscheen in het juninummer van vorig
jaar.) Een voorbeeld van zulke straattaal is:

‘Wat doe je?’
‘Nieuwe patas buyen.’
‘Hoeveel dukus?’
‘Drie barkies, man.’
Dit is een stukje dialoog tussen twee Amsterdamse jongeren, en dat kunnen jongeren
met bijvoorbeeld een Surinaamse, Nederlandse of Marokkaanse etnische
achtergrond zijn. Ze spreken Nederlands met vooral leenwoorden en uitdrukkingen
uit andere talen. Dit dialoogje kan als volgt worden vertaald:

‘Wat ga je doen?’
‘Nieuwe schoenen kopen.’
‘Hoeveel kosten ze/hoe duur zijn ze?’
‘Driehonderd gulden, man.’
Mijn informatie over straattaal komt voornamelijk uit Amsterdam. Het is duidelijk dat
er regionale verschillen bestaan. Bijvoorbeeld in Utrecht zijn er Nederlandse jongeren
die hun taal ‘verbuitenlandsen’. Ze gaan onder elkaar met een soort Marokkaans
accent praten, maken taalfouten als die bandje, voegen de hulpwerkwoorden doen
en gaan veel in, en ze gebruiken Marokkaanse woorden als habibi (‘m'n liefje’) en
tezz (‘schijt’, gebruikt zoals shit). De invloed van het Marokkaans is waarschijnlijk
een gevolg van het feit dat Utrecht juist veel van oorsprong Marokkaanse inwoners
heeft.
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Variatie en verandering gaan zoals zo vaak hand in hand. Straattaal is zeker niet
stabiel. Het is voortdurend in beweging, net als kleding en muziek, waarin permanent
sprake is van vernieuwing. Als een bepaald woord of een bepaald begrip door veel
anderen wordt gebruikt, zijn er meestal weer vernieuwers die zich willen
onderscheiden. Een jongen met een deels Surinaamse achtergrond vertelde me
bijvoorbeeld dat hij het woord lusu, dat ‘weg’ in de betekenis van ‘verdwijnen’
betekent, niet meer gebruikte omdat iedereen dat al zei. Hij gebruikte nu floos, en
in het materiaal dat ik heb verzameld komt naast lusu, das en floos ook al de nieuwe
vorm flosas voor.

Typische kenmerken
Uit dit overzicht van mengtalen met het Nederlands als een van de componenten
zijn verschillende soorten Nedermix te onderscheiden. In het volgende schemaatje
is dit sterk vereenvoudigd weergegeven.
aantal talen grammatica lexicon
stabiel
Negerhollands ???
kenmerken Nederlands ja
creooltalen

levend
nee

Petjoh

twee

Maleis (+
Nederlands ja
Nederlands)

nee

Nederturks

twee

Turks +
T+N
Nederlands

nee

ja

Straattaal

???

Nederlands Ned.+ Sur.
+...

nee

ja

In de linguïstische benamingen van deze mengtalen komen de verschillen duidelijk
tot uitdrukking. Zoals ik al eerder heb opgemerkt, is het Negerhollands een creooltaal
die in een veeltalige context is ontstaan. Het Petjoh is een voorbeeld van wat
tegenwoordig wel taalverstrengeling wordt genoemd: het Maleis en het Nederlands
zijn verstrengeld in het Petjoh, dat ook kan worden gezien als een Maleise variant
van het Nederlands van Maleise tweedetaalverwervers. Het Nederturks is een
voorbeeld van een variëteit die gekenmerkt wordt door codewisseling. Straattaal
ten slotte is een ‘register’, ook wel een ‘gebruiksvariëteit’ genoemd, dat vooral lexicaal
te karakteriseren valt door de leenwoorden; het is een variant van het Nederlandse
jeugdtaalregister.
Een tweede kenmerk betreft de creativiteit van de taalgebruiker. In situaties van
taalcontact blijken mensen in staat om allerlei typen mengtalen te creëren. Die
taalgebruiker heeft geen boodschap aan zoiets als taalzuiverheid, die maakt zich
geen zorgen om vreemde invloeden of wat dan ook. Nee, die combineert dat het
een lieve lust is, laat weg, voegt toe en bedenkt nieuwe vormen. Volgens mij is het
goed om die creativiteit, die ook wel gezien wordt als een aanslag op de taal, juist
in het zonnetje te zetten.
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Voor het derde en laatste kenmerk wil ik nogmaals wijzen op een treurig feit: twee
Nederlandse mengtalen, Negerhollands en Petjoh, zijn inmiddels dode talen. Verder
zijn Nederturks en straattaal vluchtig en veranderlijk. Nedermix lijkt dus veel
kwetsbaarder dan Nederlands. Daaruit leid ik af dat we ons niet zoveel zorgen
hoeven te maken over invloeden op het Nederlands. Ik zou zeggen: leve de
gastvrijheid!
Dit artikel is onder meer gebaseerd op informatie verstrekt door Ad
Backus, Jacomine Nortier, Hadewych van Rheeden en Hein van
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Taal die alle kanten op kan
De invloed van onze democratie op onze taal
Mr. H.A.F.M.O. van Mierlo - oud-politicus
In onze democratie moeten politici verschillende groepen bedienen
die niet allemaal op dezelfde boodschap wachten: de collega's, de
kiezers, de coalitie. Wat heeft dat voor invloed op de taal van ‘Den
Haag’? En op die van de parlementaire journalistiek?
Velen van u zullen misschien weten dat aan Confucius ooit werd gevraagd: ‘Wat
zou u doen als u geroepen werd een land te besturen?’ Na enig peinzen antwoordde
hij: ‘De taal zuiveren.’ De toehoorders toonden zich nogal verbaasd over dat antwoord
en hierop verklaarde de wijsgeer: ‘Als de taal niet zuiver is, dan is hetgeen gezegd
wordt niet hetzelfde als hetgeen wordt bedoeld; in dat geval blijven de dingen die
gedaan moeten worden, ongedaan; het gevolg is dat het recht verdwijnt en de
mensen in een hopeloze verwarring komen te verkeren.’

Vage clichétaal
Confucius ziet wazige taal - ‘onzuivere taal’ - als oorzaak van ongerechtigheid.
Opvallend is dat hij het omgekeerde verband negeert. En een ander interessant
aspect is dat hij er in zijn dictatoriale opvattingen van uitgaat dat de machthebber
ook echt de taal dwingend kan voorschrijven. Natuurlijk, op papier kun je woorden
schrappen en barbarismen verwijderen en zo, maar de taal trekt zich daar niets van
aan. Als er in een gemeenschap of in een beroepsgroep om de een of andere reden
behoefte is aan een bepaald soort taal, bijvoorbeeld vage clichétaal, dan zal die
zich op den duur ontwikkelen. Er zijn vele oorzaken die taal, ook groepstaal, maken
tot wat ze is. Ik zal me beperken tot één verband: dat tussen de soort democratie
die we hebben en de soort taal die zich daarin heeft gevormd.

Taal is het expressie- en communicatiemiddel bij uitstek; woorden zijn de voertuigen
van gedachten, cerebraal of emotioneel, en politici zijn er totaal van afhankelijk.
Nergens in een gemeenschap is de omzet van taal zó intensief en continu als in
het parlement van een democratie. Het is de plaats bij uitstek waar non-stop
publiekelijk wordt gesproken, over alles wat de mensen aangaat. Als er ergens taal
vernieuwd, aangevuld, verfrist of verbouwd zou kunnen worden, is het daar. Maar
juist in ons land valt dat tegen. En dat hangt samen met de politieke cultuur waarin
onze taal moet functioneren.
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Meervoudige rollen
Wij hebben een van de meest onpersoonlijke en indirecte democratieën ter wereld,
en daarin heeft zich consequent een onpersoonlijke en indirecte taal ontwikkeld. In
de Nederlandse democratie moet alle macht en de controle daarop voortkomen uit
één stem, die de kiezer eenmaal in de vier jaar uitbrengt. En de politici die dan naar
de Kamer komen, zijn gedwongen op basis van dat enkelvoudige mandaat
meervoudige plichten te vervullen, meervoudige rollen te spelen, die niet zomaar
in elkaars verlengde liggen, die verschillende oren moeten bedienen, die niet allemaal
op dezelfde boodschap wachten. En toch heeft hij of zij maar één verhaal. Hij zoekt
dus de taal die dat verhaal zo multifunctioneel mogelijk maakt.
Dat politieke proces van ons kent twee aspecten: dat van de machtsuitoefening
en dat van de machtsvorming. Ze vragen om verschillend taalgebruik. De taal van
de machtsvorming dient om voor de kiezer je politieke identiteit zo zichtbaar en
herkenbaar mogelijk te maken. Dus: laten zien waarin je je onderschéídt van de
anderen. De machtsuitoefening nodigt uit tot omgekeerde taal, die opzoekt wat je
juist met anderen gemeen hebt, zodat er meerderheden kunnen ontstaan voor
beleid. Er is dus sprake van tegengestelde behoeftes, en als die tegelijkertijd
bevredigd moeten worden, leveren ze een probleem op voor het woordgebruik. Die
multifunctionaliteit is verhevigd aan de orde wanneer je lid bent van een
regeringsfractie die met anderen een coalitie vormt. Voortdurend speelt daar het
conflict tussen het tonen van de identiteit van je eigen partij en het verdedigen van
de gezamenlijkheid, het kabinetsbeleid, dat per definitie de resultante is van
compromissen.

Eén taal
De politicus heeft verschillende soorten taal tot zijn beschikking. Allereerst de
technische taal; ik noem dat de ‘garagetaal’, die nodig is om het vraagstuk met je
collega's te behandelen. Vervolgens heb je de politieke taal, bedoeld om de kiezers
duidelijk te maken dat je pal voor hun belangen staat, en voor het pro-
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gram van je partij, waarop ze straks weer opnieuw moeten stemmen. De derde taal
is voor de coalitie; daarin maak je duidelijk dat het allemaal zo'n vaart niet loopt en
dat je de coalitie niet in gevaar wilt brengen. En omdat je niet drie gelegenheden
kunt creëren waarop je die drie talen onverbloemd spreekt - de openbaarheid
verhindert dat gelukkig; je zou onmiddellijk als draaikont ontmaskerd worden - zoek
je een taal waarin alledrie de boodschappen zo goed en zo kwaad als het gaat een
plaats krijgen. Een taal waarmee je verschillende kanten op kunt, en volgens mij is
dat de voornaamste reden waarom onze politieke taal zo vlak is, zo
gemeenplaatserig, zo dood. En vaak zo ontwijkend.

De soundbite wordt meer en meer gezocht. In het beste geval is hij leuk
en misleidend; in het slechtste geval niet leuk en dan ook niet om aan te
horen.
Een paar voorbeelden van woorden die in deze taal hoog scoren: het woord proces
bijvoorbeeld. Het woord proces verdoezelt de momenten waarop de fouten echt zijn
gemaakt, en vooral de verantwoordelijkheid van een of meer personen daarvoor.
In Nederland is het proces verantwoordelijk. Dat is dus iedereen en niemand. Een
ander woord is aansturen, dat zoveel betekent als: beleid beïnvloeden met
afstandsbediening en getrapte verantwoordelijkheid. En zo zijn er honderden meer
van zulke woorden, die vaak met elkaar gemeen hebben dat ze een vagere
aanduiding zijn van iets waarop je afgerekend zou kunnen worden. Het zijn allemaal
woorden die door de politiek zijn gemaakt.

Soundbite
De politicus van de regeringsfractie adresseert dus tegelijkertijd drie groepen en
probeert daar één taal voor te vinden. De politicus van de oppositie heeft het qua
taalgebruik wat gemakkelijker, omdat hij of zij geen verzoening tot stand hoeft te
brengen tussen ten minste twee van die boodschappen die met elkaar op gespannen
voet staan. Over het algemeen kan de taal van die politicus helderder zijn, en directer.
Dat wil niet zeggen: eerlijker, maar wel: helderder en directer.
Het probleem met de politiek is dat met dezelfde taal ook nog de kiezer moet
worden overtuigd. Vroeger was het de natuurlijkste zaak van de wereld dat
journalisten het tot hun taak rekenden om de garagetaal om te zetten in korte,
heldere mensentaal zonder de waarheid geweld aan te doen. Dat is een hels karwei
dat veel energie en veel tijd en talent vergt, en dat weinig geld oplevert. Na
nieuwsgaring was dat de essentie van het vak. Maar dat is allang niet meer zo; er
wordt bijvoorbeeld steeds meer gewerkt met camera's en open microfoons en directe
verslaggeving. Gemakzucht van de journalist is hier toch vaak niet vreemd aan.
Soms is die directe verslaggeving via radio en tv, bij debatten die integraal worden
uitgezonden, kwalitatieve winst, zolang men tenminste in staat is de twee functies
(nieuwsgaring en verduidelijking) in aanhoorbare taal te combineren. Maar vaak is
die nieuwe aanpak verlies, omdat de garage- en toedekkingstaal niet om aan te
horen is, en de poging van politici om daaraan te ontsnappen weliswaar kan leiden
tot heldere, directere en attractievere taal, maar die is toch zeker niet per definitie
ook eerlijker en meer waar. Integendeel.
De soundbite (zoals zo'n korte, heldere uitspraak wel wordt genoemd) is een
ontsnapping aan die grauwe taal. Hij is bedacht en precies gericht op dat effect. De
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soundbite is zo aardig omdat hij juist níét de waarheid is en omdat iedereen die erbij
betrokken is dat wel weet. Van het ingewikkelde complex dat de waarheid is, is de
soundbite een verhevigd aspect, dat als pars pro toto wordt geserveerd - zoals ook
een goede cartoon een voorstel is om even vanuit deze invalshoek naar de waarheid
te kijken. Het gevaar is natuurlijk dat de niet-ingewijde denkt dat die soundbite ook
de essentie van de waarheid is, de kern. Zo eenvoudig ligt het dus, denkt hij. Bijna
altijd ten onrechte.

Entertainmentwaarde

Mr. H.A.F.M.O. van Mierlo: ‘De voortdurende verstrengeling van machtsvorming en
machtsuitoefening leidt tot een onevenwichtige mengeling van vlakke, onpersoonlijke
clichétaal en zogenaamde kernachtige uitspraken.’
Foto: Bart Versteeg

De soundbite wordt meer en meer gezocht. In het beste geval is hij leuk en
misleidend; in het slechtste geval niet leuk en dan ook niet om aan te horen. Zeer
vaak valt hij in het water; het is een niet-Nederlands fenomeen. Niet voor niets
hebben we voor het verschijnsel geen Nederlands woord. Het is maar voor een van
de drie genoemde functies geschikt, namelijk het bereiken van de kiezers via de
media. De media zijn immers dol op de soundbite vanwege de enter-
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tainmentwaarde en omdat hij zo weinig tijd en plaats vergt. Want ook dat is een
steeds belangrijker punt; de waarheid is complex en vergt tijd, en tijd is geld, dus
horen we liever de versimpeling die ook nog leuk is om te horen dan de saaie
waarheid.
Het is voortdurend die verstrengeling van machtsvorming en machtsuitoefening
- en de behoeftes die uit beide voortvloeien - die leidt tot die onevenwichtige
mengeling van vlakke, onpersoonlijke clichétaal en de zogenaamde kernachtige
uitspraken die vaak te ver van de waarheid staan en het beeld van de politiek op
den duur misvormen.
Een groot nadeel van het bon-mot, de soundbite en de pakkende vergelijking is
dat ze in de publiciteit de hele rest van je betoog verdringen. Er wordt niets meer
van je verhaal gerapporteerd dan dat ene bonmot. En omdat alle radio en alle
televisie in een soort rusteloze concurrentie menen allemaal hetzelfde bonmot te
moeten weergeven, wordt die eindeloze herhaling een bron van verveling en irritatie,
en werkt het dus precies averechts.

Neerwaartse spiraal

Rapper Demis Veltman (rechts) bracht, samen met een aantal speciaal voor het congres
verzamelde collega's, Nederlandstalige rap en hiphop ten gehore.
Foto: Bart Versteeg

De media kijken voor hun selectie steeds meer en soms alleen maar naar de
entertainmentwaarde van uitspraken. Die kan liggen in de grappigheid of de
schandaalwaarde of de bonjewaarde. Ruzie en gelach. De politicus, die als enige
beroepsbeoefenaar zijn baas beneden zich heeft, is voor honderd procent van de
media afhankelijk om met zijn baas in contact te komen. En de media vervullen een
sleutelrol bij het functioneren van ons staatsrecht. De keuzes die zij maken, hebben
niets te maken met het staatsrecht, maar liggen in de sfeer van commercie en
concurrentie. En het is opvallend dat de politicus steeds meer bereid is om zich
afhankelijk op te stellen tegenover de pers. Soms doelbewust, soms ongemerkt
gaat hij zich aanpassen aan die criteria voor publiciteit: de grap, het schandaal of
de bonje. En dit is een neerwaartse spiraal.
Wat ze beter kunnen doen, is hun algemene taalvaardigheid en
expressievermogen verbeteren door serieuze langdurige cursussen te volgen in de
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eerste jaren van hun politieke bestaan. Want het is wel degelijk mogelijk om via een
veel grotere taalbeheersing tot taalvorming te komen, die beter dan nu de
verschillende oren tegelijk kan bedienen. Ideaal zal het nooit worden, maar het kan
wel beter.
Nederland is een polderland, met een poldereconomie en polderbestuur en
poldertaal. En voor mij is poldertaal de politieke taal in ons land. Wijd, vlak, saai, en
vooral gericht op consensus.
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Taalwedstrijd congres
Taaladviesdienst Genootschap Onze Taal
Traditiegetrouw had de Taaladviesdienst voor het congres een taalwedstrijd
samengesteld. Bij de Taaladviesdienst-stand, waar de bezoekers ook terechtkonden
met taalvragen, waren deelnameformulieren verkrijgbaar. De deelnemers hadden
de hele dag de tijd om over de vragen na te denken. Voor de lezers van Onze Taal
die ook hun kennis willen testen, drukken we de wedstrijd hier volledig af.
De taalwedstrijd bestond uit tien meerkeuzevragen die aansloten bij het
congresthema: ‘invloeden op onze taal’. Ook dit jaar bleken de vragen pittig: van
de 325 deelnemers hadden er 22 alle tien de vragen goed beantwoord. Deze mensen
verdienen op deze plaats een eervolle vermelding:
J. Annema, Rotterdam
D. van den Beld, Amsterdam
H. Blijlevens, Kerkdriel
L. Bressers, Eindhoven
M. Bressers, Utrecht
C. Calberson, Antwerpen *
P. van Dongen, Rotterdam
B. Jansen, Bussum
R. Jansen, Pijnacker
P. de Jongh, Tiel
I. Kappers, Zevenaar
H. Lankhorst, Delft *
Z. van Oordt, Den Haag
A. Parzer, Leidschendam
A. Pillen, Kortrijk
G. Renes, Den Haag
O. Roemer, Den Haag
I. Spaanbroek, Den Haag
P. van Splunter, Zaandam
G. de Wijkerslooth, Pijnacker
J. Winterkamp, Zoetermeer
M. Wormer, Utrecht *

Onder deze personen hebben we drie taalboekenpakketten verloot; de gelukkige
winnaars hebben een sterretje achter hun naam staan. Hieronder volgen de vragen
van de taalwedstrijd; rechtsonder vindt u de antwoorden.
1. Wat was een maarschalk oorspronkelijk?
a. een koopman (Italiaans: merchellaco)
b. een stalknecht (Middelnederlands: ma(e)r (‘paard’) + scalc
(‘dienaar’))
c. een marineofficier (Latijn: mare (‘zee’) + scala (‘meester’))
2. Welke zin bevat de juiste spelling?
a. De caissière haalde zonder gêne de cheque uit het depot en gaf
deze aan de bankemployé.
b. De cassière haalde zonder gène de cheque uit het dépot en gaf
deze aan de bankemploye.
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c.

De caissiere haalde zonder gene de chèque uit het depot en gaf
deze aan de bankemployée.

3. Hoeveel van de tv-programma's op Nederlandstalige zenders zijn Engelstalig?
a. ongeveer een kwart
b. ongeveer de helft
c. ongeveer driekwart
4. Waar komt het woord school vandaan?
a. van het Latijnse scollus (‘sportaccommodatie’)
b. van het Jiddische sgoler (‘liefhebberij’)
c. van het Griekse scholè (‘vrije tijd’)
5. Wat is een lingua franca?
a. een kunstmatige taal die voor internationale communicatie
uitgedacht is
b. een zeer eenvoudige omgangstaal op basis van het Engels
c. een taal die wordt gebruikt als omgangstaal tussen
bevolkingsgroepen die ieder een eigen taal spreken
6. Als wat werd het woord slagroom in het verleden wel beschouwd?
a. als een anglicisme (Engels: whipped cream)
b. als een germanisme (Duits: Schlagsahne/Schlagrahm)
c. als een gallicisme (Frans: crème fouettée)
7. Welke twee talen zijn in de twintigste eeuw het meest van invloed geweest op
het Nederlands?
a. het Frans en het Engels
b. het Duits en het Engels
c. het Frans en het Duits
8. Hoe heet een woord dat of een uitdrukking die letterlijk uit een andere taal is
vertaald, en in strijd is met het eigen taalgebruik?
a. een bastaardwoord
b. een barbarisme
c. een vulgarisme
9. Waar komt het woord krach (zoals in beurskrach) vandaan?
a. het komt van het Franse craquer (‘mislukken’)
b. het is ontleend aan het Duitse werkwoord krachen (‘springen’)
c. het is een verschrijving van het Engelse crash (‘slag, instorting’)
10. Hoe wordt ‘uit de tijd’ in het Poldernederlands uitgesproken?
a. [aut de taait]
b. [uut de tiet]
c. [oit de tait]
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Antwoorden taalwedstrijd congres 1b, 2a, 3b, 4c, 5c, 7b, 8b, 9b, 10.

Onze Taal. Jaargang 69

62

Reacties
Taalmythe: ‘De omroep bederft de taal’ [1]
D. Thoenes - Dwingeloo
Herbert Blankesteijn en Marc van Oostendorp gaan in Onze Taal van december
1999, in de serie ‘Taalmythen’, in op de stelling ‘De omroep bederft de taal’. Het is
mijns inziens duidelijk dat Blankesteijn helemaal gelijk heeft en Van Oostendorp
helemaal ongelijk. De invloed van de media, vooral van de televisie, is enorm en
wordt waarschijnlijk nog sterk onderschat, ook door Blankesteijn. Wanneer wij praten,
beïnvloeden wij anderen; wanneer anderen praten, beïnvloeden zij ons. Gewone
mensen praten elke dag tegen hoogstens enkele tientallen mensen; als we een
voordracht houden misschien tegen enkele honderden. Maar een tv-personage
praat tegen miljoenen. Zijn invloed is dus algauw enkele tienduizenden malen groter
dan die van ‘gewone’ pratende mensen. Allerlei nieuwe ideeën, maar ook
zinswendingen, taalvormen, woorden en wijzen van uitspraak - niet alleen van
‘mediamensen’, maar ook van politici, komieken, artiesten, enzovoort - kunnen zo
binnen enkele dagen vrijwel de gehele Nederlandse bevolking bereiken.
De vraag blijft wat de luisterende mensen daarmee doen. Het is gemakkelijk vast
te stellen dat wij in het algemeen erg ontvankelijk zijn voor invloeden van de media,
want wij willen er zo graag ‘bij horen’ en voor ‘modern’ aangezien worden. En daarom
kunnen we met zekerheid vaststellen dat bijna alle nieuwe woorden en uitdrukkingen
die in gebruik zijn, het eerst via de televisie verspreid zijn.

Taalmythe: ‘De omroep bederft de taal’ [2]
Rick Krips - tekstschrijver, Zwolle
De ivoren toren die wetenschapsjournalist Herbert Blankesteijn in Onze Taal van
december heeft beklommen naar aanleiding van de stelling ‘De omroep bederft de
taal’, is van een duizelingwekkende hoogte. Vanaf die hoogte veegt hij de vloer aan
met de omroep, waarvan de invloed bij zou dragen aan het bederf van de
Nederlandse taal. Niet alleen draagt Blankesteijn een aantal in mijn ogen ridicule
voorbeelden aan - die mij daarom niet tot discussie over zijn standpunt kunnen
verleiden - maar hij gebruikt grote woorden als ‘fouten’, ‘clichés’, ‘gehaspel’,
‘taalverweking’, ‘wezenloos nabauwen’, ‘voorgefabriceerde tekstflarden’ en ‘normale
spraak’. Pardon, wat is ‘normale spraak’? Blankesteijn betrekt een haast onneembare
stelling: die van juist taalgebruik en de puurheid van de taal.
Taal is een dynamisch proces dat zich in de hoofden van mensen afspeelt en
voortdurend tot nieuwe vondsten leidt. Als ik op zo'n vondst stuit, dan laat ik die
even door mijn mond rollen, proef ervan, en beslis dan of ik hem tot mijn vocabulaire
toelaat. Soms niet, maar meestal wel. De afweging is of de nieuwe zegswijze iets
toevoegt, of zelfs een eerdere zegswijze inhaalt en onbruikbaar maakt. Voortdurend
verschijnen en verdwijnen er woorden en zegswijzen in de taal.
Dit brengt me op waar ik eigenlijk op doel: mensen laten zich, zeker in dit
mediarijke tijdsgewricht, in hun taalgebruik beïnvloeden. Ergens duikt een uitdrukking
op, bestaande woorden veranderen van betekenis of krijgen er een betekenis bij,
en in een mum van tijd maken zij deel uit van onze taal. Wat is daar ‘fout’ aan?
De Nederlandse taal verandert, en dat is iets anders dan ‘bederf’.
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Taalmythe: ‘De omroep bederft de taal’ [3]
Peter Nieuwenhuijsen - taalkundige, Leeuwarden
Marc van Oostendorp stelt in zijn artikel ‘De taal overleeft de omroep’ in het
decembernummer van Onze Taal dat ‘mensen hun taal alleen aanpassen aan media
waartegen ze iets kunnen terugzeggen’, daarbij verwijzend naar Labov. Ik wil dat
wat nuanceren door op twee voorbeelden in te gaan.
Al vijf jaar is de plaatsnaam Srebrenica vaak te horen. De juiste uitspraak is
[Srébrenítsa], dus met de klemtoon op de eerste lettergreep, een nevenaccent op
de derde, en de c uitgesproken als [ts]. Nederlandse nieuwslezers doen dat laatste
goed, maar het eerste niet: ze zeggen [Srebrénitsa]. Nederlandse militairen die ter
plaatse waren toen over de stad gesproken begon te worden, doen het weer anders;
ze zeggen [Srebreníka]. Het is opvallend dat veruit de meeste Nederlanders het net
zo doen als de nieuwslezers. Dit pleit voor de hypothese dat de meest gebruikte
uitspraak verbreid is door nieuwslezers: de militairen ter plaatse misten immers dit
voorbeeld.
Het tweede voorbeeld betreft ook een plaatsnaam: Leeuwarden. Nieuwslezers
leggen terecht altijd de klemtoon op de eerste lettergreep, en Pia Dijkstra spreekt
de naam zelfs correct met een bilabiale w uit. Ondanks dit goede voorbeeld is in
Nederland, vooral ten zuiden van de grote rivieren, de uitspraak met de klemtoon
op -war- onuitroeibaar.
Dit laatste voorbeeld bevestigt de hypothese van Marc van Oostendorp: als een
taalelement eenmaal vaste grond onder de voeten heeft, kunnen niet-interactieve
media zoals het NOS-Journaal er niet tegenop. Mijn hypothese is echter dat zij wel
invloed hebben bij de introductie van nieuwe taalelementen.

Taalmythe: ‘De omroep bederft de taal’ [4]
A. Blaak - Barendrecht
Herbert Blankesteijn betoogt in het decembernummer van Onze Taal dat de omroep
de taal bederft. Hij wijst onder meer op het grote aantal clichés dat via radio en tv
tot het spraakgebruik is doorgedron-
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gen. Daarmee beweert hij dus dat clichés bijdragen aan taalverloedering.
Ik denk daar heel anders over. Wanneer een kennis mij op een fout wijst, zeg ik:
‘Foutje, bedankt’, en niet: ‘Ik dank u wel dat u mij op deze vergissing gewezen hebt
en mij voor een afgang behoed hebt.’ Spreekwoorden en clichés gebruik ik om snel
duidelijk te maken wat ik bedoel.
Taal is voor mij net als geld een gebruiksartikel. Met geld wissel ik
eigendomsverhoudingen uit en met taal ideeën. Naar mijn mening zou er daarom
niet meer geschreven moeten worden over taalverloedering, maar over taalgebruik.

‘Wat nu?’, zei Pichegru [1]
Maarten Hell - Amsterdam
Hoewel ik niet geheel zeker van mijn zaak ben, denk ik dat de uitdrukking ‘“Wat
nu?”, zei Pichegru’ (waarover Martin Gommer en Robert Geertsma schrijven in
Onze Taal van december) te maken heeft met de invasie van de Noordelijke
Nederlanden in de winter 1794-1795. Generaal Pichegru verwachtte toen een snelle
veldtocht, een soort ‘Blitzkrieg’, maar ondervond veel weerstand van de Engelse
troepen onder leiding van de hertog van York. Terwijl deze zich terugtrok achter de
Maas en zich verschanste in 's-Hertogenbosch, groeven de Nederlandse troepen
zich in rond Breda voor het Hollands Diep. Zo ontstond een verdedigingslinie die
de Fransen moeilijk konden doorbreken. Bovendien kampten de mannen van
Pichegru met een structureel tekort aan wapens en foerage. De generaal besloot
daarop geen rechtstreekse aanval te doen op de Bommelerwaard. Toen in december
1794 de vorst inzette en de temperatuur zakte tot zeventien graden onder nul,
konden de revolutielegers eenvoudig de Waal oversteken. Deze oversteek bleek
het keerpunt van de oorlog te zijn.
De uitdrukking ‘“Wat nu?”, zei Pichegru’ heeft volgens mij dus te maken met de
beslissing die de generaal moest nemen bij de verovering van de toenmalige
Republiek: wat kon hij doen tegen de verschanste Engelse en Nederlandse legers
en hoe kwam hij de rivieren over?
Misschien is de populariteit van de uitdrukking bij het protestantse volksdeel te
verklaren uit het feit dat het met de komst van de Franse ‘bevrijders’ gedaan was
met de gereformeerde ‘staatsgodsdienst’ en de positie van het traditioneel
protestantse Huis van Oranje. In de jaren na de bevrijding van de Noordelijke
Nederlanden kregen deze groepen weer de overhand en daardoor ontstond er
natuurlijk een voedingsbodem voor denigrerende uitdrukkingen over de goddeloze
revolutionairen.

‘Wat nu?’, zei Pichegru [2]
B. Bolsius - Bathmen
In Onze Taal van december vragen Martin Gommer en Robert Geertsma zich af of
Onze Taal-lezers meer weten over de uitdrukking ‘“Wat nu?”, zei Pichegru’. Ik ken
de uitdrukking alleen met de toevoeging ‘“Kan niet verrotte”, zei Bernadotte’; de
variant met in de tweede regel jus of kippenjus als rijmwoord was mij geheel
onbekend.
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De Franse veldheer Jean Baptiste Bernadotte, maarschalk van Napoleon, liet
Napoleon in de steek en werd na de nodige tegenwerking (‘Kan niet verrotte’) in
1818 als Karel XIV koning van Zweden en Noorwegen.
Merkwaardig is dat Pichegru en Bernadotte allebei hun oorspronkelijke beginselen
ontrouw werden en er zelfs tegen ten strijde trokken.

Stoofsteeg
M.A. Korbijn - Oude Tonge
De door Riemer Reinsma omschreven herkomst van de naam Stoofsteeg (‘badhuis’)
in het decembernummer van Onze Taal zal wel juist zijn, maar deze straatnaam
komt met een andere betekenis ook in verschillende dorpen op Goeree-Overflakkee
voor. De naam Stoofstraat, Stoofplein, Stoofdijk verwijst hier naar een voorheen
bestaande ‘meestoof’: een gebouw waar indertijd de meekrapwortels werden
gedroogd en verder verwerkt. Het waren solide gebouwen, met buitenmuren van
minstens een halve meter dik; ik heb er hier in de omgeving nog een gesloopt zien
worden.
De term stoof zal in dit geval wel duiden op de verwarming van de te drogen
producten. Overigens werden dergelijke stoven ook gebouwd (of na het verdwijnen
van de meekrapteelt gebruikt) voor het drogen van cichorei.

Mooie woorden
Johan Rosseel - Brugge
In het decembernummer van Onze Taal (‘Het taaljaar 1999. Meningen van
taalgebruikers’) merkt Frans Debrabandere op dat er geen mooie of lelijke woorden
bestaan: ‘De functie van een woord is betekenis, geen schoonheid.’ Ik ben het
daarmee grondig oneens. Zo kun je ook beweren dat er geen mooie of lelijke stoelen
bestaan, want ‘stoelen dienen op om te zitten, niet om mooi te zijn’. Gebruiken
dichters als Gezelle geen wondermooie woorden (averulle, gerrebekken,
lichtdrukmaal, verwigheid, enzovoort)? Onlangs sprak ik een Zuid-Afrikaanse lerares
van wie ik onder meer de volgende woorden leerde: hijsbak ‘lift’, moltrein ‘metro’,
branderplank ‘surfplank’, melkschommel ‘milkshake’. Ik vond en vind het fantastisch
mooie woorden, en niet alleen omdat ze bijna kinderlijk puristisch zijn. Ik denk dat
alleen een droogstoppel ze als neutraal (dus niet mooi of lelijk) zal bestempelen.
Als uitsmijter (mooi woord!) nog enkele, naar mijn smaak lelijke ‘Nederlandse’
woorden: zwager, updaten, condoleren, fêteren - toevallig of niet allemaal van
vreemde herkomst.

Ja als smeermiddel van de taal
Bauk Zondag - Nieuwegein
Ton van der Wouden heeft het in zijn artikel ‘Smeermiddelen van de taal. Partikels
in het Nederlands’ (Onze Taal november) over ‘het gebruik van ja dat je in
Noordoost-Nederland vindt (“Dat is ja een probleem”)’. Het gaat dus om ja dat zoveel
betekent als ‘toch’, ‘immers’. Een prachtig voorbeeld daarvan ving ik jaren geleden
op in Groningen. Een jonge vrouw deed tegenover haar vriendin verslag van een
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meningsverschil met haar vriend, en besloot haar verslag fel met het uiteindelijke
antwoord aan de vriend: ‘Ik zeg ja néé ja.’
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‘In een naam zit een heleboel informatie gebundeld’
Naamkundige prof. dr. Rob Rentenaar neemt afscheid van het
Meertens Instituut
Jan Erik Grezel
Op 29 februari zegt Rob Rentenaar het Meertens Instituut vaarwel.
Bijna veertig jaar was Rentenaar dé man van de naamkunde in
Nederland. Hij vertoont geen spoor van weemoedigheid bij het
verlaten van ‘Het Bureau’.
Ze zijn op de vingers van één hand te tellen: de naamkundigen in Nederland. Rob
Rentenaar (1938) is onder hen de bekendste. Hij is bijzonder hoogleraar Naamkunde
aan de Universiteit van Amsterdam. ‘De leerstoel met de kortste formulering’, lacht
hij. In het dagelijks leven werkt hij al sinds 1961 als naamkundige op het Meertens
Instituut. Eind februari verlaat hij dat instituut, dat hem dan eert met een bescheiden
symposium. Wat houdt naamkunde nou precies in?
Rentenaar: ‘Het is de studie van eigennamen. In de praktijk zijn dat vooral
persoonsnamen en plaatsnamen. Maar je kunt ook denken aan namen van dieren,
schepen, huizen, cafés, boerderijen. Namen zijn een belangrijk deel van onze cultuur.
Zonder namen kunnen we niet functioneren.’
Voor de buitenstaander lijkt het vak vaak niet meer dan een verzameling leuke
weetjes: Couperus is de verlatinisering van kuiper en Amsterdam is ‘een dam in de
Amstel’. ‘Nou, dat laatste is alvast fout. Voor Schiedam geldt wel: een dam in de
Schie. Maar bij nadere analyse is Amsterdam ontstaan uit de Amstelarendam, een
dam die door de Amstelaren is gebouwd. Dat is een interessante verfijning. De
bewoners van de streek rond de Amstel hebben die dam blijkbaar aangelegd of
bekostigd.’
En Amstel, waar komt dat dan vandaan?
‘Dat is een waternaam, en de herkomst daarvan is moeilijk te achterhalen. Rivieren
stromen al eeuwen en daardoor zijn de namen ervan vaak oeroud. Hoe ouder de
naam, hoe moeilijker de oorsprong vast te stellen is.’

Heem-namen
‘Naamkunde geeft de mogelijkheid culturele ontwikkelingen uit heden en verleden
te beschouwen. In een naam zit een heleboel informatie gebundeld. Dat geldt zeker
voor toponiemen, de vakterm voor plaatsnamen. Met de juiste taalkundige kennis
moet je de elementen waaruit de naam is opgebouwd, reconstrueren. Dan kom je
veel te weten over de mensen, hun taal en hun samenleving ten tijde van de
naamgeving. Naamkunde is voor mij dan ook een historisch-taalkundige discipline.
Neem bijvoorbeeld Doetinchem, Winsum, Gorkum, Sassenheim en Haarlem. Die
zijn samengesteld met het woord heem, dat “nederzetting” betekent. Door
vergelijkend onderzoek met plaatsnamen die er net zo uitzien, hebben we
uitgevonden dat dit een zeer productieve naamsvorming is geweest in heel
West-Europa tussen ruwweg 500 en 900 van onze jaartelling. Met die kennis kunnen
we ook meer te weten komen over Hilversum. Dat wordt pas voor het eerst genoemd
in een oorkonde uit 1306. Doordat het een samenstelling is van het woord heem
en een persoonsnaam Hilver, weten we dat er op die plaats al voor het jaar 900
bewoning geweest moet zijn, hoewel er geen schriftelijke bronnen zijn.’
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Hoe weet u zeker dat Hilversum niet naar analogie van oude plaatsnamen
gevormd is?
‘Dat kunnen we wegredeneren. In de late Middeleeuwen komt die naamsvorming
nergens voor. In die tijd kregen de plaatsnamen achtervoegsels als -dijk en -dam;
ze werden dus, om in civiel-technische termen te spreken, aangeduid met
kunstwerken. Door goede analyse van de plaatsnamen kun je als het ware over
eeuwen heen springen tot in een ver verleden.’

America
Rentenaar heeft zijn populair-wetenschappelijke artikelen gebundeld in Groeten
van elders. In zijn wetenschappelijke werk heeft hij zich vooral de vraag gesteld wat
de belangrijkste overwegingen geweest zijn bij plaatsnaamgeving. Zijn proefschrift
uit 1984 is een omvangrijke studie naar vernoemingen binnen de Nederlandse
toponymie. Wat doet America in Limburg en Egypte in Finsterwolde?
‘In de jaren veertig van de negentiende eeuw begon de emigratie naar Amerika.
Dat greep de mensen sterk aan, het leefde in hun bewustzijn, en dus vond de
landverhuizing ook haar weerklank in de toponiemen. Vanaf het midden van de
negentiende eeuw krijgen stukken land, buurten, gehuchten en wijken de naam
America, juist in die gebieden waar de meeste emigranten hadden gewoond. Men
duidde er iets mee aan wat ver weg gelegen was, of het gaf uitdrukking aan de hoop
op een betere toekomst. In
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totaal vinden we America meer dan negentig keer terug in Nederland.’

Rob Rentenaar: ‘Veel familienamen zijn overgeleverd zonder dat men de oude aanduiding
herkent, zoals De Sutter. Dat is een schoenmaker.’
Foto: Frank Fahrner

Niet zelden hebben vernoemingen een negatieve klank. Ten tijde van de
Krim-oorlog kregen plaatsen die ongunstig bekendstonden, spotnamen als
De Krim of Sebastopol.
‘Het waren buurtschappen waar vechtersbazen woonden. Andere namen die we
aan oorlogen te danken hebben, zijn Lombok, Korea, Quatre Bras, Waterloo en
Transvaal. In Sodom woonden godloochenaars. Egypte kent meer dan dertig
vernoemingen in Nederland. Het is moeilijk de motieven voor al deze vernoemingen
te achterhalen. Egypte speelt immers al een rol in de oudheid, in de bijbel, in de
Middeleeuwen tijdens de kruistochten, maar ook in de Franse tijd.’

Sociologische benadering
‘Overigens hebben de Nederlanders omgekeerd ook voor namen in het buitenland
gezorgd. Skagerrak en Kattegat zijn er bekende voorbeelden van. Rak is een typisch
Nederlands woord dat een recht stuk water aanduidt. Je vindt het nog in onder meer
Damrak. Op de naamgeving van plaatsen en streken langs de kust (de “litorale
toponymie”) hebben de Nederlandse zeelui en kaartenmakers sterk hun stempel
gedrukt.
Denk maar aan Bergen in Noorwegen.’
De indruk bestaat dat naamkunde vooral een Noord-Europese wetenschap
is.
‘Dat is beslist niet waar. Het vak wordt over de hele wereld bedreven. Ik heb
collega's in Japan, Zuid-Afrika, Amerika, in de Slavische en de Romaanse landen.
De aanpak verschilt wel. Hier stellen we vooral historisch-etymologische vragen,
dus over hoe de namen in de loop van de geschiedenis gevormd zijn. In een jong
land als Amerika heeft dat niet veel zin, daar is de benadering meer sociologisch.
Een voorbeeld: je hebt de zogenoemde Bible Belt. Dat is een gordel van bijbelse
plaatsnamen waarin je vrijwel het hele Oude en Nieuwe Testament terugvindt. Het
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zegt iets over de mensen die die nederzettingen gesticht hebben. In Nederland heb
je zoiets niet, omdat ons land al veel langer bewoond is.’
Welke bronnen gebruikt u? Ik neem aan dat een index van een atlas niet
volstaat.
‘Het hangt er helemaal van af wat je onderzoekt en wat je vraagstelling is. We
hebben pas vanaf het eind van de Middeleeuwen kaarten, dat zijn meestal
zeekaarten. Ik ben vooral aangewezen geweest op oude oorkonden over grondbezit,
juridische teksten en rekeningen van openbare instellingen. Maar als je tegenwoordig
de namen van studentenhuizen onderzoekt, kun je een telefoonboek pakken.
Onderzoek je scheepsnamen, dan ga je niet langs alle havens, maar naar het
scheepvaartmuseum. Dat heeft een geweldig bestand.’

Een plaatsnaamkundige ronde door Nederland
Rob Rentenaar weet over vrijwel alle topografische namen in Nederland wel iets te
zeggen. Maar de herkomst van de namen is niet altijd duidelijk. Een kleine ronde
door Nederland.
Haarlem: ‘Dat is samengesteld uit harula en heem. Harula is een verkleinwoord
van haar, wat “zandige hoogte” betekent. In het oosten kennen we dat nog, in het
westen niet meer. En een heem is een nederzetting.’
Pijnacker: ‘O, dat is een moeilijke. Het gebied waar Pijnacker ligt, is pas rond
1100 ontgonnen. De namen daar kunnen we daardoor vrij makkelijk analyseren,
maar dat geldt niet voor Pijnacker. Uiteraard zit er het woord akker in, maar wat
moeten we met dat pijn? Een pijnboom? Je moet hierbij niet alleen het woord
analyseren, maar ook de naam in z'n geheel beschouwen: een akker die pijn doet,
dat gaat niet. Een gerichtsplaats? Nee, want er is geen enkele andere
gerichtsplaatsnaam op dezelfde wijze gevormd. We weten het gewoon niet.’
Hendrik-Ido-Ambacht: ‘Een ambacht was een rechtsgebied, dit lag in de
Zwijndrechtse waard. Daar is in de veertiende eeuw een meneer Hendrik Idenzoon
de baas geweest. Het grappige is dat we kunnen nagaan wie dat precies geweest
is.’
Boxtel: ‘Het eerste lid is ofwel afkomstig van bok ofwel van beuk.’
De Veluwe: ‘De vorm wijst op een zeer oude oorsprong. Het is een aanduiding
van een klein stuk land. De naam is verwant met vaal “grijs”. Maar er zitten taalkundig
nogal wat haken en ogen aan.’
Zwolle: ‘Dat betekent een hoogte aan de rand van een rivier, we herkennen er
zwellen in.’
Winschoten: ‘Een schot is een úítstekend stuk grond in water. Dat win is niet
helemaal duidelijk. Maar Van Berkel en Samplonius geven een heel andere uitleg.
Zij denken aan kot, dat is een kleine woning, van een persoon die Windo heette.’
Texel: ‘Zeer waarschijnlijk betekent dat zoiets als het “links gelegen” eiland, en
Terschelling is dan het “rechts gelegen” eiland. Dat is ten opzichte van de Vlie, wat
een belangrijke vaargeul was.’

‘Ontsteging’
‘Voor straatnamen heb je de straatnamenatlas, maar daarmee kom je er niet. Veel
straatnamen zijn in de loop van de geschiedenis veranderd. Bijvoorbeeld bijna alle
stegen. Er is al een eeuw een duidelijke “ontsteging” aan de gang. Steeg heeft altijd
een negatieve klank gehad. We kennen uit de literatuur vele voorbeelden waarbij
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de bewoners om naamsverandering van hun steeg vragen. Dus bij straatnamen
moet je te rade gaan bij de lokale literatuur.’
Welk type toponiemen moet nog nader onderzocht worden?
‘Veldnamen. Dat is nog niet systematisch gedaan. En in getal gemeten is dat nota
bene de grootste hoeveelheid naamdragers. Het worden er steeds minder, maar
Nederland heeft zo'n twee miljoen veldnamen gehad. Vóór de invoering van het
kadaster rond 1830 had ieder perceel z'n eigen naam. Dat was de enige manier
waarop je ze kon onderscheiden. Overigens ging de naamgeving heel rationeel.
Reuvekamp bijvoorbeeld, daar werden rapen geteeld. De ruilverkaveling in deze
eeuw is de grote klap geweest voor de veldnamen. Maar het onderzoek naar
veldnamen is een race tegen de tijd. De mensen die nog precies
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weten hoe de percelen vóór de ruilverkaveling heetten, sterven uit. Je moet ze in
hun eigen omgeving spreken. Als ze eenmaal in een bejaardentehuis zitten, hebben
ze het niet meer in hun geheugen.’

Familienamen
U geeft ook college in naamkunde. Welke studenten komen daarop af en wat
behandelt u?
‘Ik heb studenten uit allerlei studierichtingen: talenstudenten, mediëvisten, maar
ook historisch geografen. Ze moeten leren hoe ze naamkundige problemen oplossen
als ze later in de praktijk een naam tegenkomen die ze niet direct kunnen duiden.
Vandaag heb ik bijvoorbeeld een Latijnse oorkonde uit 1238 behandeld. De meesten
hebben geen Latijn meer gehad, dus ik vertaal het zin voor zin. De plaatsnamen
heb ik aangestreept. Dan laat ik ze die herleiden. We maken gebruik van het nuttige
naslagwerk van Van Berkel en Samplonius, Nederlandse plaatsnamen. Daar leren
ze mee omgaan.’
‘Bij werkstukken laat ik ze bijvoorbeeld familienamen onderzoeken. Veel
familienamen zijn overgeleverd zonder dat men de oude aanduiding herkent, zoals
De Sutter. Dat is een schoenmaker. Of mijn eigen naam: Rentenaar. Dat is iemand
die “rente” moest betalen. Vroeger was dat een soort huur of pacht. We kennen de
naam Bal. Uit genealogisch onderzoek blijkt dat dat “bolmakers” waren, een soort
houtsnijwerkers. En Faber is gewoon het Latijnse woord voor “smid”.’

Naamgevingspatroon
‘Dat verlatiniseren was in theologische kringen in gebruik. Men ging de naam
verfijnen, ik noem het “humaniseren”, als men ging studeren. Dat kon door directe
vertaling of door -ius achter de naam te plakken, zoals in Winsemius en Hillenius.
Waar komt dit verschijnsel voor? Vooral in het noorden van de Nederlanden, in
Noord-Duitsland, tot in Scandinavië. Hoe komt dat? Dat was protestants gebied.
De katholieke geestelijken humaniseerden hun naam ook, maar die mannen kregen
geen kinderen en de protestantse geestelijken wel! Zo zie je een prachtig
naamgevingspatroon bij een bepaalde beroepsgroep.’
Is er binnen de naamkunde ook een ontwikkeling? Verschuift de aandacht?
‘Ja, het zwaartepunt komt nu te liggen op de persoonsnaamkunde, op
familienamen, maar vooral op voornamen. Eeuwenlang hebben we het met hetzelfde
pakket aan voornamen gedaan; men vernoemde naar de grootouders. In de twintigste
eeuw is er veel meer variatie gekomen. Sinds de invoering van het Nieuw Burgerlijk
Wetboek mag ook bijna alles. Er komen steeds meer nieuwe namen, vooral ook
buitenlandse.
“Anoeska is voor je het weet alweer verdrongen door Jasmin. Soms zie
je opeens een terugval, dan verschijnen David en Elizabet weer opvallend
veel in de geboorteadvertenties.”
Daar horen dan meer sociologische vragen bij als: welke sociale groepen kiezen
welke voornamen? Maar ook: wie zetten de veranderingen in gang? Tegenwoordig
is er niet alleen meer variatie, de verschillende namen wisselen elkaar ook steeds
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sneller af. Anoeska is voor je het weet alweer verdrongen door Jasmin. Soms zie
je opeens een terugval, dan verschijnen David en Elizabet weer opvallend veel in
de geboorteadvertenties.’
En de dubbele voornamen waar sommige kinderen mee gezegend worden?
‘Daar is de hoogste adel in de zestiende eeuw mee begonnen. Het is enigszins
afgezakt cultuurgoed. Het gebruik drong steeds meer bij het gewone volk binnen.
Toch horen bepaalde dubbele namen als Floris Jan nog steeds bij het meer
welgestelde deel van de bevolking.’

Rentenaar over Het bureau
Sinds de rage rond Het Bureau van J.J. Voskuil is het Meertens Instituut het
bekendste kantoor van Nederland. In maart verschijnt alweer deel zes van deze
kolossale romancyclus. Voskuil, zelf decennialang werkzaam als volkskundige op
het instituut dat voor Het Bureau model stond, geeft een genadeloze karikatuur van
het kantoorleven. Hoe kijkt Rentenaar (in de boeken Koos Rentjes geheten) tegen
de portrettering van Voskuil aan? En tegen de ridiculisering van het wetenschappelijk
werk?
‘Het is een vermakelijk boek, maar het heeft niets met de werkelijkheid te maken.
Het is Voskuils werkelijkheid. Ik had overigens een nulrelatie met hem. Iedereen
had z'n eigen winkel, je sprak elkaar nauwelijks. Ik heb Voskuil pas uit z'n boeken
leren kennen. Hij schrijft goed, al wordt daar ook verschillend over gedacht. Iedereen
herkent er iets van zichzelf in en dat maakt het ook tot literatuur. We hebben allemaal
wel een beetje last van rancune bijvoorbeeld. Wat ik echter onaangenaam vind, is
al dat geweld. Hij wil iedereen wel doodslaan. Dat hij mij wil vermoorden, daar kan
ik nog inkomen. Maar we hebben hier een keurige, rustige historicus gehad - en die
wil hij ook al vermoorden. Dat vind ik onsmakelijk.’
‘Dat hij onze wetenschap belachelijk maakt, doet mij niets. Kijk, je kunt zeggen:
alles wat niet direct leidt tot oliewinning is overbodig. Maar een samenleving is meer
dan alleen maar olie uit de grond halen. Wat wij hier op het instituut doen, vind ik
volstrekt respectabel.’

Beleidswijziging
Voor plaatsnaamkunde, uw eigen specialisme, is er na uw vertrek niet veel
ruimte meer?
‘Nee, helaas niet. Het heeft te maken met veranderingen binnen het Meertens
Instituut. Dat kwam enkele jaren geleden in een crisis terecht. Van oudsher was het
het instituut voor “Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde”. Men deed historisch
én contemporain onderzoek en dat is binnen één instituut moeilijk te combineren
omdat de vraagstelling en aanpak per deelgebied verschillend zijn. Bovendien wordt
een deel van die wetenschappen ook elders in Nederland aan universiteiten
bedreven. De vraag was of het instituut niet opgeheven moest worden, waarbij de
vakken dan herverkaveld zouden worden. Een commissie heeft vastgesteld dat “het
Meertens” kan overleven, maar in een beperktere omvang. Het onderzoek rust nu
op twee pijlers: etnologie en variatielinguïstiek, of hoe het ook moge heten.’
‘De toponymie wordt als gevolg van de beleidswijziging van het instituut in de
ijskast gezet. Men gaat zich richten op het contemporaine onderzoek, het
hedendaagse, en daarbij vooral op de voornamen. Maar ach, ik ben ervan overtuigd
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dat men op een goede dag weer de geschiedkundige kant zal kiezen. Ik heb de
slinger der historie al meer heen en weer zien gaan.’
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Vraag en antwoord
Taaladviesdienst

Gelekt
? Als een ambtenaar vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld, horen en
lezen we in de media: ‘De ambtenaar heeft gelekt.’ Wat vindt u van het gebruik
van lekken in deze zin?
! Hoewel velen er moeite mee zullen hebben, keuren we het zeker niet af; lekken
in deze betekenis is helemaal ingeburgerd. Bijna alle hedendaagse woordenboeken
vermelden bij lekken óók iets als ‘geheime, vertrouwelijke informatie laten uitlekken’.
Van Dale geeft deze betekenis voor het eerst in de elfde druk (1984). Dit lekken
wordt nu vooral nog in politieke contexten gebruikt; het staat dan ook in allerlei
boekjes over politiek taalgebruik (onder andere Politiek woordenboek (1985),
Parlementaal (1991) en Politieke woorden (1997)).
Sommigen zullen lekken in deze betekenis afkeuren als anglicisme; het is een
betekenisontlening uit het Engels: to leak betekent ‘(informatie) laten uitlekken’.
Maar er is nog iets anders aan de hand. Velen zullen in de bovenstaande zin een
lijdend voorwerp missen; ze verwachten dat de zin bijvoorbeeld luidt: ‘De ambtenaar
heeft vertrouwelijke informatie gelekt.’ De woordenboeken bevestigen dat lekken
in deze betekenis een ‘overgankelijk werkwoord’ is (een werkwoord met lijdend
voorwerp). Toch blijkt uit de gegeven voorbeeldzinnen dat er lang niet altijd een
lijdend voorwerp bij staat (vergelijk Verschueren (1996): ‘hij heeft het plan gelekt’
met Koenen (1999): ‘de ambtenaar heeft gelekt’). Dat lijkt onjuist, maar is dat niet:
overgankelijke werkwoorden hóéven niet altijd een lijdend voorwerp bij zich te
hebben. Neem bijvoorbeeld het werkwoord eten; afhankelijk van de context kan dit
werkwoord met of zonder lijdend voorwerp voorkomen. Vergelijk de volgende zinnen:
- Mijn oma eet iedere dag om vijf uur een appeltje.
- Mijn oma eet iedere dag om vijf uur (een maaltijd).

In de eerste zin kan het lijdend voorwerp een appeltje niet weggelaten worden
zonder dat de betekenis van de zin verandert. Bij de tweede zin wordt een maaltijd
bij voorkeur wél weggelaten; het is zelfs overdreven volledig om het te laten staan.
Dat komt doordat de betekenis van (een) maaltijd in het werkwoord eten besloten
zit. Soms is er niet zo'n algemeen woord als (een) maaltijd dat we in gedachten
kunnen invullen, maar begrijpen we wel zoiets algemeens, bijvoorbeeld in ‘Ik lees
graag (boeken, kranten, tijdschriften, enz.).’ Lekken is hierin vergelijkbaar met eten
en lezen. Als het ‘lekmateriaal’ achterwege blijft, zit de aard ervan (‘vertrouwelijke
informatie’) blijkbaar voldoende in het werkwoord lekken vervat - althans in politieke
kringen, waarbinnen dit lekken is ontstaan. Maar het is niet vreemd dat menige
taalgebruiker er nog aan zal moeten wennen.

Vroegtijdig/voortijdig
? Is de zin ‘Hij is vroegtijdig met zijn opleiding gestopt’ correct, om aan te
geven dat iemand zijn opleiding heeft afgebroken?
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! Deze zin is wel mogelijk, maar beter is ‘Hij is voortijdig met zijn opleiding gestopt.’
Voortijdig betekent ‘voor het verwachte, gestelde of gewenste tijdstip komend of
plaatshebbend’ (Van Dale, 1999), met andere woorden: ‘te vroeg’. Vroegtijdig
betekent in de eerste plaats ‘vroeg, bijtijds’; alleen De grote Prisma Nederlands
(1997) verwijst bij vroegtijdig (ook) naar voortijdig. Van Dale vermeldt bij vroegtijdig
nog de betekenis ‘vroeg in verhouding tot het normale, eerder dan gewoonlijk
(komend)’. Het is wat ons betreft duidelijker om in de bovenstaande zin het
ondubbelzinnige voortijdig te gebruiken.

Gemonito(o)rd
? Volgens Koenen (1999) wordt het werkwoord monitoren (‘toezicht houden
op’) als volgt vervoegd: monitoorde - gemonitoord. Van Dale (1999) geeft
monitoren - monitorde - gemonitord. Wat is het nu?
! Wij zijn het met Van Dale eens; het Groene Boekje en de Spellingwijzer Onze Taal
vermelden het werkwoord helaas niet.
Dat Koenen een dubbele o in de vervoeging geeft, heeft met de uitspraak van
het werkwoord te maken: het woordenboek geeft aan dat monitoren (ontleend aan
het Engelse to monitor) met een lange o - als [moonietooren] - uitgesproken wordt,
en dat moet dan ook in de spelling tot uiting komen. Datzelfde zien we bijvoorbeeld
bij scoren (vervoeging: scoorde - gescoord); de spelling scorde - gescord zou de
onjuiste uitspraak [skorde - geskort] met zich meebrengen. Waarschijnlijk heeft de
redactie van Koenen geredeneerd naar analogie van een van de meervouden van
monitor: monitoren. Daarin valt de klemtoon op de tweede o, zodat die lang
uitgesproken wordt.
Volgens ons wordt het werkwoord monitoren echter meer op z'n Engels
uitgesproken, namelijk met de klemtoon op de eerste lettergreep, zodat de laatste
o geen lange o kan worden: [móónietorren - móónietorde - gemóónietort]. De dubbele
o is dan niet op zijn plaats; vandaar onze voorkeur voor de vervoeging monitoren monitorde - gemonitord.

Uitspraak van hygiëne
? In televisiereclames hoor ik vaak dat hygiëne uitgesproken wordt als
[hiegiejène]. Moet dat niet [hiegiejeene] zijn?
! Nee, dat hoeft niet; beide uitspraakvormen zijn gangbaar. Van Dale (1999) en
Koenen (1999) vermelden de uitspraak [hiegiejène]; Verschueren (1996) en het
Groot uitspraakwoordenboek van de Nederlandse taal (1974) geven [hieg(ie)jeene].
Voor beide uitspraken is wel wat te zeggen: [hiegiejène] komt het meest overeen
met de oorspronkelijke, Franse uitspraak, maar alleen [hieg(ie)jeene] sluit bij de
spelling van het woord aan. Een e met een trema wordt in het Nederlands immers
als een ‘gewone’ e uitgesproken, dat wil zeggen in open lettergrepen als [ee]:
industriële, diëten, appreciëren. Bovendien wordt de uitspraak [è] op schrift meestal
door een e met een accent grave weergegeven: carrière, blèren, enz.
Wij hebben de indruk dat [hiegiejeene] de gebruikelijkste uitspraak is, maar dat
de ‘Franse’ uitspraak meer ‘status’ heeft. Vandaar wellicht dat in tv-reclame vaak
van [hiegiejène] gesproken wordt.
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De studie van ‘kleine talen’
Taalonderzoek van Perzische poëtica tot Mixteekse
beeldhandschriften
Dirk van Delft - chef redactie Wetenschappen NRC Handelsblad
Er worden in Nederland heel wat ‘kleine talen’ bestudeerd, van
Oudijslands tot de gezongen poëzie van een moslimminderheid in
Tadzjikistan. Wat beweegt iemand om een etymologisch
woordenboek van het proto-Indo-Europees te maken?
Wie van talen houdt, kan alle kanten op. Wereldwijd zijn er naar schatting nog vijfà zesduizend - hun aantal is rap dalende - en nog geen tiende daarvan is fatsoenlijk
beschreven. De meeste talen kennen geen schrift en worden alleen gesproken.
Een geschreven taal is overigens niet beter dan een ongeschreven. De paar duizend
sprekers van het Hunzib, een ongeschreven Kaukasische taal die in Dagestan wordt
gesproken, kunnen zich net zo subtiel uitdrukken en net zo bloemrijk schelden als
Armeens-, Arabisch- of Nederlandstaligen. Bovendien: ook wie een geschreven taal
machtig is, communiceert in de meeste gevallen mondeling. En baby's en peuters
die hun moedertaal verwerven, doen dat eveneens zonder schrift.

Sleuteltalen
Grote talen of kleine talen, geschreven of ongeschreven: alle zijn volwaardig lid van
de wereldtalenfamilie. Toch zijn sommige talen meer gelijk dan andere, omdat ze
een aspect bevatten dat elders niet (meer) zichtbaar is. Door de ene taal te
bestuderen, begrijp je de andere opeens een stuk beter. De sprekers van zo'n
sleuteltaal leven niet zelden in afgelegen, moeilijk toegankelijke gebieden: een ver
dal in de Himalaya, een woeste bergtop in de Kaukasus, een stukje oerwoud in Irian
Jaya, een woestijn in Kenia. Dat is niet toevallig. Isolatie schermt die talen af van
degenererende invloeden van het Nepalees, het Russisch, het Indonesisch of het
Swahili. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ze zich niet ontwikkelen: onveranderd
blijven alleen de dode talen van de Babyloniërs, Hittieten of de oude Egyptenaren.
De taalbeschrijver moet dus tegen een stootje kunnen. Ver van huis en haard
trotseert hij barre omstandigheden en enge ziektes. Veldwerk is zwaar en vergt
improvisatietalent. Haast is geboden: ook in de uithoeken van de wereld rukt de
technologie op en soms treft de onderzoeker ter plekke niet meer dan een handjevol
sprekers aan, ziet hij ‘zijn’ taal voor zijn ogen van de aardbodem verdwijnen. Daar
valt weinig aan te doen; veel talen is dit lot beschoren. Als een andere taal meer
perspectief biedt, bijvoorbeeld omdat die in het onderwijs en in het economische
verkeer domineert, is het op termijn met de moedertaal gedaan. Maar vanuit
wetenschappelijk oogpunt is het doodzonde als vóór het tenietgaan niet eerst een
beschrijving op tafel komt, het liefst in combinatie met series geluidsopnamen.

Cultuurdragers
Talen mogen interessant zijn vanwege hun talloze werkwoordsvormen of hun aparte
klanken, tegelijk zijn het de dragers van culturen. Een sinoloog heeft geen Chinees
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gestudeerd maar is geschoold bij de Opleiding talen en culturen van China.
Daaronder

Menige kleinetalenonderzoeker was op het spoor gezet door erudiete
leraren, spannende zendingsverhalen, Karl May of intrigerende musea
voor volkenkunde.
vallen taal- en letterkunde, geschiedenis, filosofie en religie, maar ook de specialisatie
‘politiek en bestuur van het hedendaagse China’ en een zogeheten
managementvariant. Vergelijkbare opleidingen bestaan er voor Zuidoost-Azië en
Oceanië, Japan en Korea, India, het islamitische Midden-Oosten, Zuid-Amerika,
enzovoort. Samen met opleidingen als Slavistiek, Finoegristiek, Scandinavische
talen en culturen, Egyptologie en Fries vormen ze in academisch Nederland de
Kleine Letteren: vakgebieden met een relatief bescheiden wetenschappelijke staf.
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Illustratie: Hein de Kort

Wie lopen er zoal rond in de wijde wereld van de Kleine Letteren? Wat beweegt
hen? Wat is de aardigheid van studies als Afrikaanse taalkunde, Oudijslands of
Berber? Waarom Perzisch studeren als de kans groot is dat je voor academisch
onderdak naar het buitenland moet? Is het de liefde voor taal? Het vreemde achter
de horizon?
Om daarachter te komen heb ik in mijn in 1998 verschenen boek De wijde wereld
van de Kleine Talen vijfentwintig talenonderzoekers geportretteerd. Daarbij ging het
me zowel om de specifieke inhoud van hun onderzoek als om hun persoonlijke
drijfveren. Soms waren mensen via de grilligste paden - studie natuurkunde,
priesteropleiding - op hun positie beland. Menigeen was op het spoor gezet door
erudiete leraren, spannende zendingsverhalen, Karl May of intrigerende musea
voor volkenkunde. En altijd waren ze aangenaam bezeten van hun onderwerp.

OKW-taaldag ‘de gesel van Babylon’ over kleine talen
De K.L. Poll-stichting organiseert programma's op het gebied van onderwijs, kunst
en wetenschap voor een breed cultureel geïnteresseerd publiek. Een jaarlijks
terugkerend project is de OKW-Taaldag, die dit jaar gewijd is aan de zwakke positie
van kleinere talen. Sommige taalkundigen beweren dat van de zesduizend talen
die in de wereld gesproken worden, er in deze eeuw zo'n tweeduizend zullen
uitsterven. Als die verwachting reëel is, wat kan er dan gedaan worden om de kleine
talen te redden? En: is het wel erg dat er talen verdwijnen? Ook daar wordt
verschillend over gedacht. Tijdens de OKW-Taaldag op 4 maart zullen zeven
sprekers op deze problematiek ingaan; na een plenaire lezing van Pieter Muysken
volgen drie blokken van twee lezingen; de deelnemers kunnen per blok kiezen welke
lezing ze willen bijwonen. Onderwerpen die aan bod komen, zijn de kleine talen van
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Irian Jaya, het Berbice Nederlands, de taal van Popoloca-indianen in Mexico, de
talen van de Himalaya, en het Plautdietsch van mennonieten in Siberië.
De OKW-Taaldag vindt plaats op zaterdag 4 maart, van 14.15 tot 19.15 uur in
het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Toegangskaarten kosten f
95,- (inclusief koffie/thee en borrel na afloop). Voor meer informatie en aanmeldingen:
K.L. Poll-stichting voor OKW, Prinsengracht 583, 1016 HT, Amsterdam; tel. 020-623
54 51; fax 020-623 14 17; e-mail <verstigt@euronet.nl>.

Veldwerk
Om te beginnen heb je de taalbeschrijvers. Zij verzamelen data. Dat kan betrekking
hebben op het Korowai, dat in een ontoegankelijk moerasgebied in Irian Jaya wordt
gesproken door inboorlingen die uit angst voor koppensnellers hun hutten in
boomtoppen bouwen. Maar ook op een Canadese mengtaal die is opgebouwd uit
indiaans Cree en kolonisten-Frans, of op een Kroatisch dialect op het schiereiland
Istrië dat bestudeerd wordt in het kader van een project om het proto-Slavische
accent te reconstrueren. Dit veldwerk mondt uit in grammatica's, tekstvoorbeelden
en woordenboeken, waar andere onderzoekers op kunnen voortbouwen. Soms is
de uitkomst dat conclusies van anderen worden gelogenstraft. Zo was er een Duitse
indoloog die beweerde bij een volk in de westelijke Himalaya diverse Indo-Europese
oervormen te hebben ontdekt. George van Driem, autoriteit op het gebied van
Himalaya-talen, had er acht dagen lopen voor over om de spectaculaire vondst
persoonlijk te controleren: het bleek onzin. In die zin opereert de taalbeschrijver niet
anders dan de fysicus die het vreemde deeltje dat zomaar in een concurrerend
laboratorium opduikt graag in een eigenhandig controle-experiment bevestigd ziet.

Modernere onderwerpen
Dan is er de literatuur. De kamergeleerde die zich vol toewijding over oude
manuscripten buigt, om met degelijke kritische tekstedities zijn vakgebied vooruit
te helpen, is nog altijd springlevend. Wel is er een verschuiving gaande naar
modernere onderwerpen. Zo is C.J. Ruigh, die als hoogleraar Oudgriekse taalkunde
aan de Universiteit van Amsterdam een monografie van duizend bladzijden
publiceerde over het gebruik van het woordje te bij Homerus, na zijn emeritaat niet
opgevolgd. Maar in Leiden houdt Theo Maarten van Lint zich volop bezig met de
vraag hoe middeleeuwse Armeniërs omgingen met de Perzische poëtica. Filologen
als Ruigh en Van Lint hebben gezelschap gekregen van onderzoekers die zich ook
buiten bibliotheken wagen en, zonder de historische wortels te loochenen,
hedendaagse zaken oppakken. Zo stortte de sinoloog Maghiel van Crevel zich in
de bruisende wereld van de experimentele, ‘duistere’ poëzie van het moderne China.
De javanist Bernard Arps bestudeert in Indonesië de manier waarop het voordragen
en zingen van geschreven proza en poëzie, orale verhaalkunst, toneel en
wajangtheater zich manifesteren op radio, televisie en op geluidscassettes. Anderen
brengen in Tadzjikistan de gezongen poëzie van een moslimminderheid in kaart,
gaan in Korea op zoek naar sjamanistische rituelen, wonen tussen de Mixteekse
indianen om oude beeldhandschriften beter te kunnen interpreteren, of participeren
in Tamil-volkstheater in Zuid-India.
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Sinds 1992 genieten de Kleine Letteren aan de Nederlandse universiteiten speciale
bescherming. Die was dringend nodig. De bezuinigingsoperaties van de jaren tachtig,
omineus ‘Taakverdeling en Concentratie’ respectievelijk ‘Selectieve Krimp en Groei’
gedoopt, hadden vooral bij de talenstudies met relatief weinig studenten tot forse
afkalving geleid. Veel specialismen waren onder het bestaansminimum gezakt, een
aantal legde zelfs het loodje. Schrijnend was de sluiting, in 1987, van het Instituut
van de Kunstgeschiedenis en Archeologie van Zuid- en Zuidoost-Azië in Amsterdam.
Het drama trok internationaal sterk de aandacht, maar alle afkeurende reacties ten
spijt zette de universiteit de kapitaalsvernietiging gewoon door. Het was de sanskritist
en filosoof Frits Staal die in 1989 vanuit Berkeley de noodklok luidde. ‘Zo heeft een
klein rijk land in Europa zijn kleine culturele revolutie afgekeken van een groot arm
land in Azië en het daarenboven nog botgevierd op de culturen van Azië zelf’, schreef
Staal in een open brief aan toenmalig minister Deetman. Het hielp: in 1992 sloten
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de universiteiten een
convenant dat de Kleine Letteren tot op de dag van vandaag voor verdere aantasting
behoedt. ‘Een Nederlandse universiteit zonder Kleine Letteren is niet goed denkbaar’,
zei minister Hermans onlangs nog in het studentenmagazine Sum.

De inhoud van een Indo-Europees etymologisch woordenboek
Alexander Lubotsky, sinds 1980 verbonden aan de afdeling Indo-Europees van de
Leidse opleiding Vergelijkende Taalwetenschappen, is gek op talen. Geboren in
Rusland, waar hij algemene taalwetenschap studeerde, kwam hij in 1976 met zijn
ouders naar Nederland. Hij wierp zich op het Sanskriet en stapte vervolgens over
op het Indo-Europees. Tot die taalfamilie behoren het Nederlands en het Engels,
maar ook talen als het Armeens, het Keltisch, het Hettitisch en het Sanskriet. Alle
zijn ze terug te voeren op het proto-Indo-Europees zoals dat in het vierde millennium
voor Christus in de steppen van Zuid-Rusland werd gesproken.
De woorden die uit die prototaal stammen, wil Lubotsky in een Indo-Europees
etymologisch woordenboek bijeenbrengen. In tegenstelling tot een Nederlands
etymologisch woordenboek biedt de Indo-Europese variant complete informatie
over het verspreidingsgebied van een woord. Ieder lemma geeft de betekenis, de
woorden op grond waarvan de reconstructie tot stand kwam, grammaticale
eigenschappen, de oudste tekst waarin het woord is aangetroffen en bibliografische
gegevens. Niet alleen interessant voor taalwetenschappers, maar ook voor
bijvoorbeeld archeologen.
Om deze protowoorden te vinden, speurt Lubotsky samen met zijn medewerkers
naar woorden die er in de verschillende talen min of meer hetzelfde uitzien. In totaal
gaat het nieuwe woordenboek enkele duizenden lemma's bevatten. Nog geen kwart
daarvan betreft woorden die daadwerkelijk van proto-Indo-Europese origine zijn.
Lubotsky: ‘Neem het Nederlandse baard. In het Latijn is dat barba, in het
Oudkerkslavisch brada en in het Litouws barzda, terwijl het in de andere taalgroepen
niet voorkomt. Dat woord nemen we op, maar waarschijnlijk is het niet
proto-Indo-Europees. Het had geen a, en ook het beperkte verspreidingsgebied van
het woord maakt de zaak verdacht. Het kan zijn dat de Indo-Europeanen, toen ze
zich in de desbetreffende streken vestigden, sommige woorden uit de lokale taal
overgenomen hebben.’
Dat zulke substraatwoorden in het Indo-Europees etymologisch woordenboek in
de meerderheid zijn, vindt Lubotsky geen bezwaar. ‘Van de talen die in Europa te

Onze Taal. Jaargang 69

vinden waren vóór de Indo-Europeanen er binnentrokken, is bitter weinig bekend.
Alleen van het Baskisch weten we zeker dat het al aanwezig was. Wat we verder
aan kennis over die talen hebben, danken we aan ontleningen in Indo-Europese
talen. In de betekenissen van zulke substraatwoorden schuilt waardevolle informatie.
Dat de Germanen een woord als adel ontleenden aan de lokale taal, betekent dat
in het gebied waar ze zich vestigden al sociale structuren aanwezig waren, die
waarschijnlijk van een hoger plan waren dan hetgeen ze zelf in huis hadden.’
Het Leidse project ligt goed op stoom. Lubotsky: ‘In eerste instantie werken we
horizontaal: per taalgebied komt er een etymologische database. Die zetten we op
internet in de hoop op commentaar. Als alle witte vlekken zijn ingevuld, volgt de
laatste stap: het ineenschuiven van het verzamelde materiaal tot een elektronisch
Indo-Europees etymologisch woordenboek dat permanent kan worden aangepast.’
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Tamtam
Redactie Onze Taal
Taalberichten
Duitse pers hanteert eigen spelling
Ook Duitsland kreeg onlangs, in 1998, nieuwe spellingregels, en ook daar bestond
er veel weerstand tegen. Een belangrijk verschil is echter dat het daadwerkelijke
verzet in Duitsland na de invoering niet is weggeëbd. Zo besloten de gezamenlijke
Duitse persbureaus om per 1 augustus vorig jaar een eigen spellingregeling te gaan
hanteren.
De afwijkingen hebben vooral betrekking op vreemde woorden. In de officiële
Duitse regels is voor die woorden een voorkeursysteem ingevoerd. In de nieuwe
Duitse woordenlijst staan namelijk trefwoorden die op de klassieke manier gespeld
worden (Theater, Philosophie), die op de ‘eingedeutschte’ manier gespeld worden
(Telefon, kapriziös), die op beide manieren gespeld mogen worden (Bouquet/Bukett,
ciao/tschau, Sinfonie/Symphonie), en die op beide manieren gespeld kunnen worden
doch waarbij de ene vorm (‘Hauptform’, ‘Vorzugsvariante’) de voorkeur heeft boven
de andere (‘Nebenform’): Portmonee, Ketschup, schick, Grislibär, Coupé, Necessaire,
Myrrhe, Charme hebben de voorkeur boven Portemonnaie, Ketchup, chic, Grizzlybär,
Kupee, Nessessär, Myrre, Scharm.
In zijn opzet komt dit systeem grotendeels overeen met de Nederlandse
voorkeurspelling van voor 1996. In de praktijk blijkt het echter een ander effect te
hebben. Bij ons golden de voorkeurvarianten immers niet alleen als norm bij overheid
en onderwijs, maar ook bij de pers, en ten slotte ook bij het publiek. De
‘nakeurspelling’ was niet meer dan een theoretische mogelijkheid; feitelijk hadden
we - in Nederland althans - een uniforme spelling.
In Duitsland zien we een andere ontwikkeling. De gezamenlijke Duitstalige
persbureaus wijken hier en daar af van de officiële voorkeuren. De eigen regeling
verordineert namelijk
- dat als een ‘Fremdwort’ uit een levende taal komt, de spelling van die taal wordt
aangehouden. Dus Ketchup, Portemonnaie en niet de voorkeurvarianten Ketschup,
Portmonee;
- dat als een ‘Fremdwort’ uit een dode taal komt, de letters ph, th en rh worden
vervangen door p, t en r, voorzover een ‘Nebenform’ dit toelaat. Dus Megafon, Delfin,
Panter, quadrofon, Tunfisch, Myrre en niet de voorkeurvarianten Megaphon, Delphin,
Panther, quadrophon, Thunfisch, Myrrhe. Maar Philosophie en Theorie blijven
ongewijzigd, want die hebben in de woordenlijst geen ‘Nebenform’.
Dat onderscheid tussen herkomst uit een levende of een dode taal maakt de zaak
er niet eenvoudiger op, zeker niet voor leken en misschien evenmin voor
deskundigen. Bovendien bevat de regeling van de persbureaus nog een vervelende
uitzondering. Van ‘Fremdwörter’ die aan een dode taal ontleend zijn, wordt de
spelling namelijk niet gemoderniseerd als het termen uit een toegepaste wetenschap
(‘im Wissenschaftsbetrieb gebrauchte Fachwörter’) betreft. Uit de gegeven
voorbeelden blijkt dat onder meer Mammographie en Photosynthese hieronder
vallen. Maar waar liggen de grenzen van deze categorie?
De kans dat de spelling van de persbureaus ingang zal vinden bij de pers is groot,
want men wil daar natuurlijk alle spellingcheckers en zoekprogramma's ‘gelijkrichten’.
Dat geldt vooral voor de dagbladpers, waar nu eenmaal in grote haast moet worden
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gewerkt. De belangrijkste vraag blijft intussen: welke spelling zal de gunst van het
publiek winnen, die van de school of die van de krant?
(Harry Cohen)
Bron: IDS Sprachreport, 1999, nr. 4

Woorden van de eeuw
De voetballer van de eeuw, de auto van de eeuw, en zelfs de oorlog van de eeuw:
in december werden we overspoeld met alle mogelijke en onmogelijke lijstjes. Het
onderwerp ‘taal’ leek daarbij een beetje stiefmoederlijk bedeeld te zijn. Toch werd
er hier en daar een poging gedaan de ‘woorden van de eeuw’ in kaart te brengen.
Het Duitse tijdschrift Der Sprachdienst behandelde in zijn laatste nummer van de
vorige eeuw enkele ‘Wörter des Jahrhunderts’: Energiekrise, Entsorgung, Führer,
Holocaust, Inflation en Pille. En de eerbiedwaardige American Dialect Society
bepaalde dat jazz hét Engelse woord van de twintigste eeuw is. De vereniging koos
verder het woord van het jaar 1999 (Y2K ‘Year two Kilo’, dus het jaar 2000), van de
jaren negentig (web), en zelfs van het tweede millennium: she.
Bronnen: Der Sprachdienst, nov./dec. 1999; weblocatie American Dialect
Society (http://www.americandialect.org/)

‘De jaren nul’?
Het ene millenniumprobleem was nog niet achter de rug of het volgende diende
zich alweer aan. Vlak na de jaarwisseling rees opeens de vraag hoe we het zojuist
binnengetreden nieuwe decennium nu precies moeten gaan noemen.
Velen (waaronder nogal wat ‘media’) zochten houvast bij het Genootschap Onze
Taal, dat kon verwijzen naar een al in 1993 gehouden prijsvraag onder Onze
Taal-lezers. Daaruit kwamen allerlei originele benamingen naar voren (zoals
‘babyjaren’, ‘nieuwe-eeuwjaren’, ‘briljaren’ - vanwege o-o, de ‘brilstand’ - en ‘de
jaren voortien’), maar die waren te vaag, te gezocht of te oubollig. De meest voor
de hand liggende oplossing bleek het meest in de smaak te vallen: ‘de jaren nul’,
die ook als voordeel heeft dat ‘de jaren tien’ en ‘twintig’ enz. er naadloos op
aansluiten. Dat geldt ook voor ‘de nuller jaren’, maar daar valt weer tegen in te
brengen dat het, net als bijvoorbeeld ‘twintiger jaren’, een germanisme is.
De kans lijkt groot dat ‘de jaren nul’ het inderdaad gaat redden, ook al omdat het
tot nu toe de meest gebruikte aanduiding is.
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Woorden met een verhaal
Onder de pet houden
Ewoud Sanders
Weinig uitdrukkingen zullen in korte tijd zo algemeen bekend zijn geworden als
onder de pet houden. Dat komt doordat de lancering ervan gekoppeld was aan een
bericht dat Nederland even op z'n kop zette. Op 3 februari 1999 maakte M.J.
Augusteijn-Esser, lid van de parlementaire enquêtecommissie die de Bijlmerramp
onderzocht, bekend dat het neergestorte vliegtuig explosieven, gif, munitie, gassen
en brandbare vloeistof had vervoerd. El Al had dit meteen na de ramp aan de
verkeersleiding in Amsterdam laten weten. Maar de Israëli's hadden er ook op
aangedrongen hierover geen mededelingen naar buiten te doen. De verkeersleiding
had dat toegezegd, aldus Augusteijn-Esser. Een en ander was gebleken uit
bandopnamen van telefoongesprekken, banden die ondanks alle eerdere
onderzoeken nooit boven water waren gekomen. Volgens Augusteijn-Esser was er
gezegd: ‘Dat zullen ze niet van ons horen.’ En: ‘Die informatie moeten we onder de
pet houden.’ Wie dat laatste had gezegd, wilde zij niet kwijt.

Henk Wolleswinkel van de Rijksluchtvaartdienst: de bedenker van onder de pet houden?
Foto: ANP

Onweerstaanbaar
Een paar dagen later werden de transcripten van de banden vrijgegeven. De
uitdrukking onder de pet houden bleek te zijn gebruikt in een gesprek tussen T.
Polman, de dienstdoende chef van de verkeersleiders, en diens voorlichter G. Knook.
Het gesprek had plaats op 4 oktober 1992, een halfuur na de crash. Polman zei
letterlijk, aldus het eindverslag van de commissie:
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Zeg, eh... ga even op je stoel zitten, want die cargo... die bestond uit
explosieven, uit gif en gassen (...). Maar daar moeten we maar geen
ruchtbaarheid aan geven. En verder gewoon... [bedoeld wordt: gewone
vracht], dat zat er dus gewoon ook bij..., maar El Al bidt ons uiteraard
natuurlijk om dat onder de pet te houden.
De uitlatingen van Augusteijn-Esser, die volgens NRC Handelsblad ‘onnodig
onheilspellend’ werden gepresenteerd, zorgden voor enorme opschudding. Er had
gif en munitie in het vliegtuig gezeten, dit was al járen bekend, maar Nederlandse
ambtenaren hadden dit op eigen houtje onder de pet gehouden! En ze hadden ruim
zes jaar lang een belangrijke geluidsband achtergehouden.
Politici tuimelden over elkaar heen om hun verontwaardiging uit te spreken, en
premier Kok gaf op eigen houtje opdracht om de betrokken ambtenaren meteen op
non-actief te stellen. Dit zonder de conclusies van de commissie af te wachten, iets
wat veel irritatie wekte. Heel Nederland praatte over de zaak en binnen een paar
dagen leek het of onder de pet houden er altijd was geweest. Sterker nog: het
NOS-Journaal gebruikte de uitdrukking al de volgende dag in een bericht over een
heel ander onderwerp, in de betekenis ‘iets in de doofpot stoppen’.
Geen columnist kon er weerstand aan bieden en in het humorhoekje op de
voorpagina van de NRC verscheen het grapje ‘wat de een onder de pet houdt, gaat
de ander erboven’. Binnen een paar maanden doken er ook allerlei varianten op,
zoals onder de hoed of muts houden en onder de pet schuiven of proppen.
Aanvankelijk voorzagen de kranten de uitdrukking van aanhalingstekens, maar die
kwamen al snel te vervallen.

Schimmig
Zoals dat gaat bij taalgeschiedenis, werd langzaamaan steeds schimmiger hoe de
uitdrukking nu exact was gelanceerd. Bij de presentatie van de nieuwe editie van
de grote Van Dale, in september 1999, schreef het tv-programma Nova de uitdrukking
toe aan Augusteijn-Esser. Zij bevestigde dit voor de camera, zij het enigszins
schuchter, wat ook te maken zal hebben gehad met het feit dat de commissie zich
inmiddels herhaalde malen had geëxcuseerd voor de ‘sensationele’ presentatie van
de geluidsbanden.
Al eerder, in april, meende NRC-columnist Henk Hofland dat de uitdrukking was
verzonnen door Henk Wolleswinkel van de Rijksluchtvaartdienst. Hij schreef:

Misschien overkomt het een mens maar één keer in zijn leven. Dan is
het voor wie van zijn taal houdt ‘te mooi om waar te zijn’: de geboorte van
een uitdrukking, en niet alleen dit. De nieuwe uitdrukking blijkt in haar
levenskracht zo aanstekelijk dat ze van de ene dag op de andere in het
spraakgebruik wordt opge-
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nomen. Iedereen die de nieuwe woordcombinatie hoort, weet meteen wat
ermee wordt bedoeld. Deze aanwinst is het onder de pet houden,
gelanceerd voor de Parlementaire Enquêtecommissie door de heer H.
Wolleswinkel, op 5 februari 1999. Het klonk zo gewoon, zo natuurlijk dat
je niet eens besefte, bij een geboorte aanwezig te zijn. (...) Wat is er in
het hoofd van de heer Wolleswinkel omgegaan, die paar seconden waarin
hij nadacht over het antwoord op de vraag en toen plotseling de taal
verrijkte? (...) Heeft hij aan een uitdrukking met onder gedacht, maar niet
zo vlug het bijbehorende woord kunnen vinden? Razendsnel raadpleegden
zijn hersens hun eigen inventaris; vonden bij de P het woord pet. De
commissie wachtte op antwoord. Onder de pet, zei de ondervraagde.
Had de voorzitter niet zo onverbiddelijk zitten kijken, was het brein van
de heer Wolleswinkel een fractie van een ogenblik meer tijd gegund, dan
was het bij de R gekomen. Dan had hij gezegd: ‘Dat heb ik toen onder
de roos gehouden’ - en onze taal was onverrijkt gebleven. Is het zo
gegaan? Je zou dit fragment nog wel eens willen zien, vertraagd. Als ik
het bij het rechte eind heb, is dit een historisch ogenblik.
Hofland had het zeker niet bij het rechte eind, want zoals gezegd was de uitdrukking
al te horen op de bandopname uit 1992. Maar zij is nog ouder: al in 1977 schreef
Leonhard Huizinga in Adriaan met Olivier natuurlijk op bladzijde 18: ‘Adriaan...
fluisterde ik, in Godsnaam, hou het onder je pet...’. Vooralsnog is dit de vroegste
vindplaats van een uitdrukking die in 1999 vleugels kreeg.
Dit stukje staat ook in het boek De taal van het jaar van Ewoud Sanders,
dat vorige week verscheen bij uitgeverij Contact.
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Ouders waren vroeger vrienden
Over de noodzaak van het hertalen van oude taalkundige teksten
Nicoline van der Sijs
Het lezen van oude boeken over taal in hun oorspronkelijke vorm is
geen sinecure. Maar hoe kan een tekst toegankelijker gemaakt
worden? Alleen het verklaren van duistere passages, waar sommige
neerlandici voor pleiten, is niet genoeg, vindt etymologe Nicoline
van der Sijs. Een pleidooi voor het omspellen en hertalen van oude
taalkundige werken.
Al enige tijd werk ik aan heruitgaven van Nederlandse boeken over taal die in de
periode vanaf de zestiende eeuw, de Renaissance, tot begin twintigste eeuw zijn
gedrukt. De bedoeling van de serie is waardevolle werken die in de vergetelheid
zijn geraakt, toegankelijk te maken voor een algemeen publiek. Daarbij doet zich
de principiële vraag voor hoe een non-fictiewerk uit de zeventiende of achttiende
eeuw heruitgegeven moet worden. Kan een leek een dergelijke tekst zomaar lezen,
of moet die bewerkt worden? Voor literaire werken is die vraag allang beantwoord:
uitgaven voor een groot publiek zijn bijna altijd omgespeld of gemoderniseerd, en
als u denkt dat u Shakespeare, Voltaire, Vondel of Hooft leest zoals zij het zelf
hebben opgeschreven, dan vergist u zich.

Verwarrende overeenkomsten
Over de manier waarop oude werken over taal gepubliceerd moeten worden, bestaat
geen consensus. Sterker nog: er is voorzover mij bekend nooit een openbare
discussie over gevoerd. Tot nu toe werden dergelijke werken altijd met annotaties
(verklarende aantekeningen) uitgegeven in een kleine oplage en waren ze alleen
bedoeld voor taalwetenschappers. Tegenwoordig hebben dergelijke uitgaven echter
een grotere doelgroep, waartoe bijvoorbeeld de lezers van Onze Taal behoren.
Een aantal geraadpleegde neerlandici, met name taalkundigen, betoogden soms
zelfs emotioneel dat er niet aan de tekst gekomen mocht worden, omdat naar hun
mening uitgaven uit de zeventiende en achttiende eeuw zonder voorkennis zeker
leesbaar zijn, mits hier en daar voorzien van een annotatie bij een onduidelijke
passage. Anderen, vooral uit de literaire hoek, oordeelden dat bewerking ‘uiteraard’
nodig is. Onder die laatste groep schaar ik me.
Mijn stelling is dat de overeenkomsten tussen oude en moderne teksten het begrip
van een oude tekst bemoeilijken, omdat deze voor een deel berusten op schijn. Van
oude woorden die lijken op moderne, neem je automatisch aan dat ze dezelfde
betekenis hebben. Dus ben je er niet op bedacht dat gemeen vroeger ‘gewoon’
betekende, of plat ‘eenvoudig’, of dat schone handen ‘mooie handen’ waren en het
geduchte Opperwezen niet ‘gevreesd’ of ‘vreselijk’ was, maar ‘eerbiedwaardig’.
Iedereen weet wel dat de betekenis van woorden in de loop der tijden verandert,
maar wie buiten de specialist kent de oudere betekenis van een woord? Soms blijkt
uit de context wel dat de huidige betekenis niet kan gelden. Kijk bijvoorbeeld naar
het woord vrienden in de volgende tekst, die het verhaal van Oedipus vertelt:
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Werdt opgevoedt by de Koninck van Corinthen; by gheval te Thebas
ghekomen wesende, om dat hy geen van syne vrienden niet en kende,
hy doodde synen Vader, ende troude syn Moeder.
Toen ik dit las, dacht ik eerst dat er bedoeld was dat Oedipus geen vrienden had in
Thebe die hem konden waarschuwen. Ik hield dus aanvankelijk vast aan de huidige
betekenis van het woord vrienden; dat was onjuist: in de tijd dat deze tekst werd
geschreven (1620) betekende het ook ‘ouders’, en dat is wat hier is bedoeld.
Overigens geven niet alleen eeuwenoude teksten aanleiding tot dit soort
misverstanden. Toen Elseviers Weekblad in 1961 eens schreef over een ‘nauwelijks
discriminerend massapubliek’, bedoelde het een onkrítisch publiek, een betekenis
die in slechts veertig jaar volkomen in onbruik is geraakt. Vergelijkbare voorbeelden
van betekenisveranderingen zijn er legio, van de zestiende tot de twintigste eeuw.

Leesfouten
Er zijn echter nog veel meer horden te nemen bij het lezen van oudere teksten.
Neem gewoon het schrift. Vroeger drukte men vaak in meerdere schriften, waaronder
het gotische. De meeste Nederlanders zijn dat niet machtig. Zelfs als niet het gotische
schrift gebruikt werd, was er in het verleden een aantal afwijkingen van het huidige
schrift: zo leken de s en de f als twee druppels water op elkaar, werd er geen verschil
gemaakt tussen u en v of tussen i en j, en
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werd de w vaak als vv afgedrukt. Deze verschillen kunnen leiden tot leesfouten:
staat er nu ‘fijn’ of ‘sijn’, ‘roos’ of ‘roof’? Dat probleem kan natuurlijk opgelost worden
door de tekst in een moderne letter om te zetten en te kiezen tussen s/f, u/v, et
cetera - wat al een begin van bewerking voor de moderne lezer is.
En dan de oude spelling. Een uniforme spelling met spellingregels dateert pas
van eind negentiende eeuw. Tot die tijd gebruikte iedere auteur zijn eigen spelling,
die meestal regionaal of dialectisch gekleurd was, want er bestond toen geen
standaardtaal. Dat kan lastige problemen opleveren. Zo vinden we in het
Zuid-Nederlands in de zeventiende eeuw vaak e waar we momenteel a spellen,
bijvoorbeeld herte voor hart, keersse voor kaars. Je moet wel erg alert zijn om bij
lege afgrond of lege hut aan die regel te denken en onmiddellijk te begrijpen dat
hier lage bedoeld is!

Zinnen interpreteren
Een laatste en waarschijnlijk het lastigste probleem vormen de zinsstructuren. Er
werden vroeger veel ingebedde zinnen gebruikt, voorzetsels en voegwoorden
hadden een andere betekenis dan nu, en de voornaamwoorden werden op een
andere manier gebruikt. Bijvoorbeeld in de zin:

Pentheus was de sone van Echion ende van Agave, om dies wille dat hy
Bacchus sacrificien verachtede, werdt in stucken ghehouwen van syn
eyghen moeder, ende door syn suster ghetransporteert in de Bacchische
furie.
Ik neem aan dat de meeste mensen zullen lezen: ‘door zijn eigen moeder, en door
zijn zuster’. Maar zijn kon vroeger ook ‘haar’ betekenen, en in dit geval is het laatste
bedoeld; de hertaling luidt dan ook:

Pentheus was de zoon van Echion en van Agave. Omdat hij de offerdienst
aan Bacchus verachtte, werd hij door zijn eigen moeder in stukken
gehouwen en door haar zuster meegevoerd in de bacchantische razernij.
Mijn conclusie is: het lezen van oudere teksten in hun oorspronkelijke vorm is geen
sinecure. Hoe moeilijk het is, blijkt wel uit het feit dat zelfs specialisten de mist in
gaan. Zo stond in een recentelijk verschenen boek dat een bepaalde schilder zich
begin achttiende eeuw stoorde aan het gebruik van vreemde woorden. Volgens de
editeur bleek dat uit de volgende woorden van de schilder:

Nochtans zyn d'er veel schryvers, die al de terminus artis, dat 's te zeggen,
eige Konstwoorden, in haar taal overzetten, meenende hen wonderlyk
wel uitgesloofd te hebben; aks kaks om goed Hollands te spreeken, en
te toonen dat haar taal zo ryk van woorden is: het welke ik eer voor een
groote verwarringe en duisterheid, dan verlichtinge oordeel.
De schilder pleit echter juist vóór het gebruik van vreemde woorden, zie mijn
hertaling:

Er zijn evenwel veel schrijvers die alle terminus artis of vaktermen in hun
eigen taal omzetten, in de mening dat ze zich wonderwel uitgesloofd
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hebben; zogenaamd om goed Hollands te spreken en te tonen hoe rijk
deze taal aan woorden is - wat ik eerder beschouw als verwarrend en
onduidelijk dan als verhelderend.

Illustratie: Jaap Vegter

Als specialisten de plank al misslaan, hoe moet het leken dan vergaan?

Omspellen en hertalen
Oude teksten moeten dus bewerkt worden. Maar hoe kan een tekst toegankelijk
gemaakt worden? Alleen het annoteren van duistere passages, waar sommige
neerlandici voor pleiten, is niet genoeg, want voor de leek zijn álle afwijkingen van
het huidige Nederlands, in spelling, in betekenis en in zinsstructuur, duister en dus
dienen die verklaard te worden. Dat levert een onleesbare opeenstapeling van
voetnoten op.
Alleen door omspellen en/of hertalen kunnen naar mijn mening teksten die enkele
eeuwen geleden geschreven zijn, voor een groot publiek ontsloten worden.
Omspellen houdt in dat de woorden, volgens goed lexicografisch gebruik, geciteerd
worden in de moderne spelling; dus zeventiende-eeuws swert wordt zwart. Hertalen
betekent dat de tekst vertaald wordt naar modern Nederlands, dat wil zeggen dat
ook de zinsstructuur, woordvolgorde, voornaamwoorden en dergelijke aangepast
worden aan het moderne gebruik. Hertalen is eigenlijk gewoon hetzelfde als vertalen:
een tekst uit een andere taal of taalfase wordt omgezet naar een tekst van nu.
Ook hierover bestaat geen consensus. Sommige neerlandici vinden omspellen
nog net aanvaardbaar (hoewel zonde), maar hertalen, dát kan niet, want dat tast
het karakter van het origineel aan en er gaat veel te veel verloren. Als je deze
redenering doortrekt, betekent dat automatisch dat vertalen onmogelijk is: aangezien
er nooit een een-op-eenrelatie tussen talen
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en taalfasen bestaat, zul je altijd keuzes moeten maken, waarbij er nuances verloren
gaan en bij komen - het gaat erom dat het origineel en de vertaling als geheel per
saldo uiteindelijk op hetzelfde neerkomen. Dat dat kan, blijkt dagelijks weer uit de
honderden vertalingen die in en uit alle mogelijke talen verschijnen; slechts enkele
Nederlanders zullen Umberto Eco, Herder of De Saussure in het origineel hebben
gelezen; hebben al die anderen, die de tekst in vertaling tot zich genomen hebben,
dan nu minder begrip van hun teksten?
Een hertaling moet aan dezelfde eis voldoen als een vertaling: de boodschap van
de auteur moet de nieuwe lezers net zo duidelijk en volledig bereiken als de
oorspronkelijke lezers. Hertalen is net zo moeilijk als vertalen, nee: hertalen is
moeilijker. Want bij vertalen, tenminste van een moderne tekst, kun je bij twijfel een
native speaker raadplegen over de gevoelswaarde van een woord of uitdrukking;
bij oude teksten wordt dat wat lastig.

Verkeerde associaties
Het is een mythe dat ver- of hertalen het karakter van het origineel aantast, en dat
de boodschap van een auteur alleen in het origineel recht wordt gedaan. Een
hedendaagse Nederlandse lezer heeft nooit dezelfde associaties bij een tekst als
een lezer uit de tijd dat de tekst geschreven werd. Sterker nog: de huidige lezer
heeft de verkéérde associaties. Woorden en constructies die nu exotisch en bijzonder
lijken - en die volgens sommigen om die reden onaantastbaar zijn - waren dat vaak
niet in de tijd van de schrijver. De misvatting dat bepaalde woorden en uitdrukkingen
onmisbaar zijn voor de authentieke sfeer van de tekst, hetzij van een bepaalde
periode hetzij van een bepaald gebied, vinden wij bijvoorbeeld ook in de beoordeling
van Vlaamse teksten door Nederlanders: die Vlamingen kunnen het zo ‘smeuïg’,
zo ‘treffend’ zeggen. Wel, die Vlamingen hanteren gewoon hun eigen taal van
alledag. Met ouder Nederlands is het niet anders. Het líj́kt bijzonder doordat het van
een afstand - in tijd en ruimte - gezien onmiskenbaar Nederlands is, en toch anders.
Ik krijg de indruk dat sommige neerlandici denken dat wanneer het onderwerp
van een geschrift ‘taal’ is, er andere regels gelden dan wanneer het over iets anders
gaat, en dat bij het onderwerp ‘taal’ de noodzakelijkerwijs ín taal gestelde uitingen
óver taal, een extra betekenis of gelaagdheid aan de boodschap

Het is een mythe dat ver- of hertalen het karakter van het origineel aantast,
en dat de boodschap van een auteur alleen in het origineel recht wordt
gedaan.
geven. Dat is onzin: niemand gelooft toch dat de manier waarop een moderne
taalkundige zich uitdrukt, iets zegt over wát hij uitdrukt! Wat voor het heden geldt,
geldt ook voor het verleden.

De volgende tekst stamt uit de Woordenschat van Lodewijk Meijer,
vierde druk 1663. Wat staat er?
En wy Nederlanders, die in kunde van letteren en wapenen niemandt toegheeven,
zullen onze Moedertaal, die wy ten kóste van zo veel bloedts, manhaftelijk in oude
tyden verghooten, met onze vryheidt voor de inbreuk der Wereldtdwingende
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Romeinen onghekreukt verdaadight hebben, nu teghenwoordelijk lafhartigh, en met
de armen over elkaâr, van uitlandighe niet alleen laaten bezoedelen, maar zo ver
van 't spoor van onzer manhafte Voorouderen Heldendeughdt vervallen, dat'er onder
ons ghevonden zullen worden, die ze, daar zyze, schoon zy schuldigh was, hoorden
te ontschuldighen, ontschuldighlijk met de smet van onvolmaaktheidt te brandtmerken
zullen onderstaan.

In de vergetelheid geraakt
Het standpunt dat oude taalkundige teksten met slechts enkele annotaties te
begrijpen zijn, heeft tot gevolg gehad dat er bijna geen oude teksten meer worden
gepubliceerd: tot enkele decennia geleden verschenen er wel vaker geannoteerde
heruitgaven, maar die bleken onverkoopbaar te zijn. In plaats van dat de taalkundigen
zich bezonnen op de vraag hoe een groter publiek bereikt kon worden, droogde de
publicatiestroom op. Het in mijn ogen betreurenswaardige gevolg is dat personen
die veel voor de Nederlandse cultuur en wetenschap hebben betekend, totaal in de
vergetelheid zijn geraakt, zoals Noël van Berlaimont (auteur van een
wat-en-hoe-gidsje dat gedurende tweeëneenhalve eeuw meer dan honderdvijftig
drukken beleefde), Carolus Tuinman (die belangrijke werken over etymologie en
spreekwoorden publiceerde), en de taalkundigen Balthasar Huydecoper en Lambert
ten Kate. Juweeltjes van werken zijn onder het stof van eeuwen verdwenen.
Mijn hoop is dat dit stuk de taalkundigen ertoe brengt het stof weg te blazen en
hun kennis met anderen te delen door onbekende werken in hertaalde vorm voor
het voetlicht te brengen. Het hertalen is een hele klus, het dwingt tot (te controleren!)
keuzes en interpretaties (net als vertalen trouwens), maar dat alles is ook het mooie
en uitdagende. Anders dan bij annoteren kan aan problemen bij hertalen niet
stilzwijgend voorbijgegaan worden. Het bezwaar als zou hertalen niet
‘wetenschappelijk’ zijn en annoteren wel, is dan ook een mythe die ik hier wil
doorprikken.
Gezien de felle afkeer die sommige neerlandici tentoonspreiden wanneer het
hertalen van teksten ter sprake komt, lijken zij bijna te denken dat door hertaling
het origineel zou verdwijnen. Dat is natuurlijk niet zo: de originelen blijven gewoon
bestaan en zijn in de bibliotheek te raadplegen. Zeker, het zou mooi zijn als dat wat
vaker gebeurde; hertalingen kunnen daartoe ongetwijfeld bijdragen.
Met dank aan Jaap Engelsman.
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Geschiedenis op straat
Groest
Riemer Reinsma
De straatnaam Groest komt alleen in Hilversum voor, maar het is wel een van de
bekendste straten in deze plaats. Hilversum is er nooit helemaal in geslaagd zijn
oude plattelandskarakter af te leggen, en ook de naam Groest getuigt daarvan.
Groes of groeze is een oud woord voor ‘weiland’. Het is verwant met de woorden
gras, groen en groeien. Gras zelf is trouwens óók verwant met groeien, zoals blad
verwant is met bloeien. Gras - en de bijbehorende groene kleur - werd blijkbaar bij
uitstek geassocieerd met snelle groei.
De slot-t in Groest werd pas later aan de naam toegevoegd, misschien omdat het
woord daardoor wat meer nadruk kreeg (vergelijk bijvoorbeeld kijker-kijkerd). Maar
als we die slot-t even wegdenken, is de naam Groest helemaal niet uniek in
Nederland. Een Groes (of De Groes) is aan te treffen in vijf gemeenten. Nog twee
andere hebben een Groeze; onder andere Malden, dat op een kleine afstand ligt
van... jawel, Groesbeek.
Ook nu is nog te zien dat de Groest vroeger een weiland was, want de straat is
opvallend breed. A.H. Meijer meldt in zijn Straatnamenboek van Hilversum:

De Groest in Hilversum, omstreeks 1910
Foto: Goois Museum, Hilversum

Ten tijde van Jan van Beieren (1373-1425) lag in de omgeving van de
tegenwoordige Groest een moerassige vlakte, die later Groeze werd
genoemd. Er liep een groep (greppel) door, waardoor het overtollige
regenwater, dat bij stortbuien van de heuvels afstroomde, van het dorp
werd afgevoerd (...). Het overtollige water werd dan weer via de Spuisteeg
naar de Kampstraat ‘gespuid’.
Was de Groest in lang vervlogen tijden een dorpsplein, een brink misschien? Het
Woordenboek der Nederlandsche Taal merkt onder het trefwoord groeze op:
‘Onwillekeurig herinnert men zich bij groes ook De Groest (...), eene dorpsbuurt
(wellicht het voormalige dorpsplein, elders wel “het groentje” geheeten) te Hilversum.’
Het lijkt erop dat die veronderstelling - ‘wellicht het voormalige dorpsplein’ - onjuist
is. De Groest mag dan een weiland zijn geweest, het was zeker geen dorpsplein.
Als zodanig diende immers de brink, die Hilversum óók had: zo'n onbebouwde
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ruimte midden in het dorp, waar de herders de schapen verzamelden. Deze brink
lag een eindje verderop; de herinnering eraan leeft voort in de naam Kerkbrink.
Herders zullen er indertijd op de Groest dus niet veel geweest zijn. Het moet niet
prettig toeven geweest zijn op de doornatte Groest, als we bedenken dat deze
‘vanouds een reservoir moest zijn voor de opvang van de grote hoeveelheden water’,
zoals Meijer het uitdrukt. De Groest was dus niets minder dan de goot van Hilversum.

Ritselvrij
C. Kostelijk - Alkmaar
In het in 1998 verschenen boek Beatrix. Mens en majesteit van J.G. Kikkert trof ik
de volgende passage aan: ‘Wat zij [de Koningin] uiteindelijk voorlas werd haar bij
het betreden van de Ridderzaal op ritselvrij papier aangereikt door een
gereedstaande hoveling.’
De niet in de woordenboeken opgenomen term ritselvrij is ook in de papierbranche
vrijwel onbekend. Men kent daar wel ‘geruisloos papier’ en
‘programmaboekjespapier’, dat vanaf de achtste editie van Van Dale (1961) tot en
met de elfde editie (1984) als ‘geruisloos programmapapier’ wordt omschreven. In
de laatste twee edities van dit woordenboek zoekt men het tevergeefs. Is de
geruisloosheid van het papier de woordenboekredacteuren misschien tegengevallen?
Onlangs had ik een stukje Profili wit, 70-grams houtvrij opdikkend filtreerpapier
in handen - het papier dat presentatoren van het televisiejournaal voor zich hebben
liggen. Er zijn geen wonderen van te verwachten, maar de ‘geruisloosheid’ in de
zaal wordt wel degelijk bevorderd als men met z'n honderden een programmaboekje
van dergelijk papier hanteert.
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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.

Jongerentaal

Groepstalen kenmerken zich door woorden die voor buitenstaanders moeilijk te
doorgronden zijn, en dat geldt ook voor jongerentaal. Gigataal bevat een opsomming
van woorden die jongeren (onder wie gabbers, babbers, zwabbers, alto's, crusty's,
skaters, zippy's, bimbo's en himbo's) vandaag de dag zoal gebruiken, en die voor
het merendeel uit het Engels afkomstig zijn. De woorden zijn ondergebracht in
thematische hoofdstukjes (muziek, identiteit, mode, enzovoort), die steeds zijn
voorzien van een korte inleiding.

Gigataal. Stijlwoordenboek voor het nieuwe millennium van Frank Bierens
en Mo Veld is een uitgave van Prometheus en kost f 14,90. (97 blz.)
ISBN 90 5333 822 5

Dialectspelling

In Nederland worden vele dialecten gesproken. Een groot deel hiervan wordt door
lokale dialectsprekers vastgelegd om de woordenschat van het eigen dialect voor
het nageslacht te bewaren. Een probleem daarbij is de spelling. Omdat er geen
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regels zijn om bepaalde klanken in letters om te zetten, ontstaat er een diversiteit
aan notatiesystemen. Dit was voor de Stichting Brabantse Dialecten en het
Noordbrabants Genootschap aanleiding om voor de Brabantse dialecten een
‘referentiespelling’ op te zetten, waarnaar de lokale auteurs zich kunnen richten.
Het boekje waarin dit spellingsysteem nu is vastgelegd, bevat ook een aantal
voorbeeldteksten die in deze voorkeursspelling geschreven zijn, onder meer in het
Antwerps, het Brussels, het Mechels, het Roosendaals en het Tilburgs.

Hoe schrijf ik mijn dialect? Een referentiespelling voor alle Brabantse
dialecten is verschenen bij Acco en kost f 24,60. (80 blz.)
ISBN 90 334 4378 3

Liefde voor het Nederlands
Het boek O schone moedertaal geeft een overzicht van hoe het Nederlands de
afgelopen vijf eeuwen door dichters en schrijvers bezongen en verdedigd is. In
chronologische volgorde passeren de meningen van de groten en iets minder groten
uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur de revue, waarbij opvalt dat de geëtaleerde
taal-liefde niet zelden een uitgesproken nationalistisch karakter heeft. Alle
opgenomen werken en fragmenten worden in een historische context geplaatst met
een korte biografie van de schrijver en een beschrijving van de maatschappelijke
en/of politieke situatie waar zijn of haar werk een reactie op was, waardoor een
(ietwat fragmentarisch) beeld ontstaat van vijf eeuwen Nederlandse taaltrots.

O schone moedertaal. Lofzangen op het Nederlands 1500-2000, bezorgd
door A.M. Hagen, is een uitgave van Contact en kost f 29,90. (124 blz.)
ISBN 90 254 9677 6

Nieuwe betekenissen
Neologismen zijn vaak nieuwvormingen, maar kunnen ook bestaande woorden met
een nieuwe betekenis zijn. Het vijfde deel van de reeks ‘Taalcahiers’ bevat
vijfhonderd van dergelijke neologismen - van aanpikken tot Zwitserleven - die nog
niet ‘tot de woordenboeken zijn doorgedrongen’. De nieuwe betekenissen worden
met voorbeeldzinnen en citaten verduidelijkt.

Neologismen van Riemer Reinsma is een uitgave van Sdu/Standaard en
kost f 24,90. (180 blz.)
ISBN 90 75566 81 6

Nederlandse taalkunde
P.C. Paardekooper en W. Smedts stelden een bundel samen waarin ‘selectief,
kritisch en hedendaags’ de stand van zaken in 26 deelgebieden van de Nederlandse
taalkunde weergegeven wordt. Na drie ‘algemene’ hoofdstukken over bibliografieën,
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tijdschriften en elektronische hulpmiddelen wordt per deelgebied ingegaan op:
standaardwerken, inleidingen, tijdschriften, monografieën en proefschriften,
hulpmiddelen, belangrijkste onderzoekscentra en ‘leemtes’. Bij elkaar genomen
schetst al deze informatie een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in de
Nederlandse taalkunde van de laatste vijftig jaar.

De Nederlandse taalkunde in kaart, onder redactie van W. Smedts en
P.C. Paardekooper, is een uitgave van Acco en kost f 54,50. (288 blz.)
ISBN 90 334 4296 5

Trainingsterminologie
Sporters moeten trainen, en hoe hoger hun niveau, hoe wetenschappelijker de
training wordt aangepakt. De theorie die de trainingspraktijk ondersteunt, heet
trainingsleer, en houdt zich bezig met sociologische, psychologische, fysiologische,
biochemische, neurofysiologische en anatomische aspecten van trainingsmethoden.
Het is dus niet zo verwonderlijk dat er in de trainingsleer nogal wat specialistisch
jargon gebruikt wordt. Terminologie trainingsleer is een verklarend woordenboek
waarin een groot aantal van deze vaktermen (vooral op het gebied van sport,
anatomie en fysiologie) is samengebracht. De lemma's variëren in lengte van enkele
regels tot meerdere bladzijden. Van dit uit 1993 stammende boek is nu een tweede,
uitgebreide druk verschenen.

Terminologie trainingsleer. Sport - anatomie - fysiologie van A tot Z van
H.A. Bottenberg en P.G. Bottenberg is een uitgave van De Vrieseborch
en kost f 42,50. (333 blz.)
ISBN 90 6076 467 6

Spokanië

In het meinummer van Onze Taal uit 1998 weidde Rolandt Tweehuysen uit over de
taal van het door hem verzonnen land Spokanië. Maar er is veel meer over dit land
te vertellen, wat mag blijken uit het boek Uit in Spokanië - nooit weg (uit 1982) en
de reisgids voor het grootste Spokaanse eiland Berref, die onlangs in de bekende
Dominicus-reeks verschenen is. Deze reisgids wijst de aspirant-bezoeker de weg
naar de mooiste plekjes, dorpen en steden van Berref, en biedt een schat aan
informatie over de geschiedenis, de cultuur en de geografie van het eiland, alsmede
over de talen en de volksaard van de Spokaniërs.

Spokanië: Berref van Rolandt Tweehuysen is een uitgave van J.H. Gottmer
en kost f 34,90. (222 blz.)
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Databank Onze Taal
De Databank Onze Taal - samengesteld door Jac Aarts en Jacques Bennis, twee
actieve leden van het genootschap - is een eenvoudig hanteerbaar DOS-programma
met uitgebreide gegevens over alle artikelen vanaf 1995. Auteurs- en titelgegevens,
maar ook korte samenvattingen van de inhoud, overzichten per nummer, alsmede
de inhoud van de rubrieken ‘Reacties’ en ‘InZicht’. Bovendien zijn registergegevens
over oudere jaargangen (1985-1994) opgenomen. De inhoud wordt na elk nummer
bijgewerkt, zodat u bij ontvangst van de databank de beschikking hebt over de
recentste gegevens. De maandelijkse gegevens worden ook gepubliceerd in het
elektronische tijdschrift Neder-L (http://baserv.uci.kun.nl/~salemans).
De noodzakelijke software is bij de prijs inbegrepen, evenals een eenvoudige
maar praktische handleiding. Dit DOS-programma draait ook prima onder Windows.
U kunt de databank 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’. Meer informatie:
<j.aarts@chello.nl>.
Na ontvangst van uw betaling wordt de databank (twee diskettes) verzonden naar
het adres dat op de overschrijvingskaart is vermeld. Bij overmaking via girotel wordt
u dringend verzocht uw adresgegevens te vermelden. Dit geldt ook voor degenen
die in België wonen maar een Nederlandse girorekening hebben.

Uitspraakcursus
Uitspraak Nederlands is een uitspraakcursus voor niet-Nederlandstaligen die al
enige basiskennis van het Nederlands hebben. Behalve op een correcte uitspraak
richt deze cursus zich ook op intonatie en stijlverschillen: informeel Nederlands klinkt
tenslotte heel anders dan de geprononceerde uitspraak van een acteur of
nieuwslezer. Om met dit alles vertrouwd te raken moet er vooral veel geoefend
worden: het boek bevat slechts beperkte linguïstische informatie en daarnaast
voornamelijk oefeningen en voorbeelddialogen. Los van het cursusboek is een set
van zes cd's verkrijgbaar, waarmee alle oefeningen en dialogen te beluisteren zijn.
Uitspraak Nederlands. Tekst- en oefenboek van Ludo Beheydt, René
Dirven en Ulrike A. Kaunzner wordt uitgegeven door Acco en kost f 43,50.
(160 blz.) De zes cd's kosten ca. f 137,50.
ISBN 90 334 4284 1 (boek)
90 334 4298 1 (cd's)

Probleemoplossende discussies
Wat moeten we doen om een dreigend begrotingstekort te voorkomen? Hoe kunnen
we vader het best opvangen nu hij slecht ter been aan het worden is? Een van de
lastigste en meest onontkoombare dingen van het menselijk bestaan is het al pratend
gezamenlijk oplossen van problemen. Er is al heel wat afgeschreven over dergelijke
‘probleemoplossende discussies’, maar meestal behandelen zulke publicaties vooral
de sociale en psychologische kant van de zaak, en nauwelijks de talige. M.A. van
Rees doet dat laatste nadrukkelijk wél, in haar boek We komen er wel uit. Zij begint
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met een kritische bespreking van de literatuur over probleemoplossende discussies,
schetst haar theoretische uitgangspunten (de zogenoemde ‘pragmadialectische
benadering’ in combinatie met gespreksanalytische inzichten), en gaat in een aantal
hoofdstukken na hoe die theorie in praktijk kan worden gebracht. Van Rees is
verbonden aan de leerstoelgroep Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica
van de Universiteit van Amsterdam, en dat is aan het boek af te lezen. Door de
opzet en vooral ook de stijl waarin het boek geschreven is, zal het niet voor alle
buitenstaanders even toegankelijk zijn.

We komen er wel uit. Over rationaliteit in probleemoplossende discussies
van M.A. van Rees verscheen eind vorig jaar bij uitgeverij Boom en kost
f 42,50. (191 blz.)
ISBN 90 5352 560 2

Tijdschrift

Taal en Tongval, tijdschrift van de centra voor Nederlandse en Friese Dialectologie
(met als bekendste vertegenwoordiger het Meertens Instituut), werd in 1949
opgericht. De grote bloeiperiode van de Nederlandse dialectologie liep toen al op
zijn einde, en van meet af aan werd het bestaansrecht van een tijdschrift voor een
dergelijk klein vakgebied door sommigen in twijfel getrokken. Desondanks bestaat
het nog steeds.

Taal en Tongval bevat voornamelijk langere artikelen van wetenschappelijk gehalte
(die bij de lezer de nodige vakkennis veronderstellen) en uitgebreide
boekbesprekingen. De artikelen weerspiegelen de tweedeling in de studie van de
taalvariatie: enerzijds is er aandacht voor dialecten (kenmerken, verspreiding) en
anderzijds voor de studie van taalkundige en sociale factoren die de variatie in
taalgebruik binnen een taalgemeenschap bepalen.
Een jaargang Taal en Tongval bestaat uit twee reguliere nummers en een door
een gastredactie verzorgd themanummer, dat gewijd is aan het jaarlijkse Taal en
Tongval-symposium in Gent. Thema's die de laatste jaren in deze congresnummers
belicht werden, waren onder andere: stadsdialecten, dialectverlies en
regiolectvorming, en het Afrikaans. Waarschijnlijk doordat de inhoud van de
themanummers voornamelijk uit teksten van lezingen bestaat, zijn deze voor de
‘geïnteresseerde leek’ toegankelijker dan de reguliere nummers.
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Taal en Tongval staat onder redactie van J.B. Berns, J. Goossens, R.
van Hout, H. Niebaum, H. Ryckeboer, H. Scholtmeijer en J. Taeldeman.
Een jaargang kost f 35,-/Bfr. 650; voor studenten f 25,-/Bfr. 450.
Abonnementen Nederland: administratie Taal en Tongval, Meertens
Instituut, Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam. Tel. 020-462 85
07; fax 020-462 85 55. Abonnementen België: administratie Taal en
Tongval, Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Blandijnberg 2, 9000 Gent.
Tel. 09-264 40 75; fax 09-264 41 70.
ISSN 0039-8691
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Ruggespraak

Roep om actieve rol overheid bij kindermishandeling
Sp!ts
Jamon Iberico
De absolute top van de gedroogde hammen uit de wereld, in het wild
zijn de varkens gevoed door eikels, daarna 18 maanden gedroogd.
In smaak uniek.
Folder delicatessenwinkel.

Club Caresse
Zoekt dringend
CHARMANTE GASTVROUWEN
20-35 j. Inslaapmogelijkheid
Zeeuws-Vlaams Advertentieblad
‘Urine Assad in handen Mossad’
Reformatorisch Dagblad
Naar eigen zeggen heeft de opleiding haar aardig voorbereid op de
praktijk. Ze kent het vakjargon en vindt het geen probleem dat er niet veel
aandacht voor theorie is. Ze vindt wel dat de productie een
ondergesneeuwd kindje is.
Boekblad
ZAO in 2000
‘Wij gaan maximale wachttijden garanderen’
Informatieblad ZAO zorgverzekeringen
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Vuurwerk
In de hand houden en met gestrekte arm aansteken of in de grond steken.
Buiten gebruiken.
Verpakking vuurwerk
NIEUW IN UDEN:
KIPPEN VOOR IEDEREEN MET EN ZONDER AFSPRAAK
Zondagsnieuws

De vrouw van de Britse premier kreeg maandag een boete omdat zij
zonder kaartje de trein had genomen. Rechter Cherie Blair moest in Luton
een zaak bijwonen. Op het station in Londen bleek geen van de loketten
open te zijn en mevrouw Blair had niet genoeg losgeld bij zich voor de
automaat.
Trouw
We leven mee met de familie K., die binnen zeer korte tijd voor de tweede
keer naar het kerkhof moest gaan om hun geliefde vader te begraven.
De Zaaier
Meer aandacht voor onvruchtbare ouders
Metro
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Taalmythe
Er bestaan opvattingen over taal die zo hardnekkig zijn dat ze niet meer
bewezen hoeven te worden. ‘Kinderen kunnen tegenwoordig niet goed meer
lezen en schrijven’ is er een. Of: ‘Duits is een lelijke taal’. Of: ‘Nederlands is
heel moeilijk’. Sommige van deze stellingen bevatten een kern van waarheid,
andere zijn alleen gebaseerd op vooroordelen. In de serie ‘Taalmythen’
onderwerpen we een aantal van dergelijke populaire opvattingen aan een
nadere beschouwing.

De Nederlander minacht zijn taal
Bert Weltens en Peter-Arno Coppen - Katholieke Universiteit Nijmegen
De Nederlander heeft er geen probleem mee als het bedrijfsleven
steeds meer Engelstalig wordt, of als in het onderwijs het Nederlands
wordt ingeruild voor het Engels, of als er tijdens het nationaal
songfestival louter Engelstalige liedjes klinken. De Nederlander
minacht, kortom, zijn eigen taal. Althans, dat wil de algemene opinie.
Maar hoe juist is die eigenlijk? Nader onderzoek leidt tot verrassende
conclusies.
In elke discussie over taalzorg of taalpolitiek komt het onderwerp wel een keer ter
sprake: de spreekwoordelijke minachting van de Nederlander voor zijn eigen taal.
Nederlanders, aldus de algemene opinie, staan onverschillig tegenover de positie
van hun moedertaal. Ze hebben een uitzonderlijke voorliefde voor vreemde talen,
en bij de geringste aanleiding ruilen ze het Nederlands in voor een andere taal. In
het onderwijs wordt al vaak in het Engels lesgegeven, Nederlandse bedrijven kiezen
het Engels als omgangstaal voor zakelijke contacten, en Nederlandse emigranten
geven onmiddellijk hun moedertaal op voor de landstaal in hun nieuwe omgeving.
Een dergelijke houding zou voor Duitsers of Fransen ondenkbaar zijn!
De Nederlandse minachting voor de eigen taal mag dan spreekwoordelijk zijn,
hoe feitelijk is ze eigenlijk? Kunnen we die minachting inderdaad uit de genoemde
feiten afleiden? En zo nee: waar komt die opvatting dan vandaan? En ten slotte:
wie verkondigen haar?

Beleidsmakers
Een veelgehoorde bewering die de gevolgen van de Nederlandse onverschilligheid
ten opzichte van de eigen taal zou illustreren is de volgende: ‘Als de Nederlanders
in de 17de eeuw net zo'n taalbeleid hadden gevoerd in hun overzeese koloniën als
de Spanjaarden en de Engelsen, dan had nu de halve wereld Nederlands gesproken
in plaats van Spaans en Engels.’ Deze stelling suggereert dat het vooral de
beleidsmakers zijn, de politici, die de taal niet hoog genoeg in het vaandel dragen.
Inderdaad heeft de Nederlandse overheid in het verleden in de overzeese
gebiedsdelen geen agressieve taalpolitiek gevoerd. Ook onze voorvaderlijke
multinationals pasten zich in het buitenland over het algemeen aan de vreemde
landstaal aan. Maar mogen we hieruit concluderen dat de Nederlandse taal onze
staatslieden en beleidsmakers destijds niet ter harte ging?
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Over het officiële standpunt van de overheid is uit sommige stukken wel iets op
te maken. In 1674 schreef de Nederlandse ambtenaar Maetsuyker vanuit Indonesië:

Het voortsetten van de Nederlandse tale (...) hebben wy doorgaens
behertigt (...) doch tot nogh toe, soo het schynt, alles te vergeefs, alsoo
de Portugese tale daartegen aangroeyt ende genougsaam de overhandt
behout, meest door een dwaasheyt van onse eijgen Nederlanders, die
het voor soo groote eere houden een vremde taal te connen spreken (...).
Deze ambtenaar stelt het voor alsof de overheid weliswaar een positief taalbeleid
voert, maar dat het de doorsneetaalgebruiker is die zich erop laat voorstaan een
vreemde taal te spreken. Volgens hem is het dus juist de gewone Nederlander die
zijn eigen taal minacht, niet de politiek.

Ritzen
Een veelgenoemd voorbeeld van de politieke minachting voor de eigen taal is het
voorstel dat minister van Onderwijs Ritzen in 1993 deed om op universiteiten het
Engels als voertaal in te voeren. Maar Ritzen stelde natuurlijk niet voor om op de
universiteiten alléén maar Engels te spreken. En de beroering die er des-
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tijds ontstond, was wel degelijk ook politieke beroering: Ritzen verkondigde blijkbaar
niet de mening van ‘de politiek’ in het algemeen. Het huidige standpunt van de
overheid, beschreven in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2000, klinkt dan
ook aanmerkelijk genuanceerder, hoewel er niets anders beweerd wordt:

Illustratie: Frank Dam

De Onderwijsraad signaleert in zijn advies ‘Hoger onderwijs in
internationale context’ dat de rol van het Engels als voertaal in het hoger
onderwijs een steeds belangrijker plaats inneemt. (...) De Raad adviseert
de instellingen meer vrijheid te geven hun onderwijs aan te bieden in een
vreemde taal. Dit advies van de Onderwijsraad wordt overgenomen. (...)
Bij het hanteren van een vreemde taal blijft het evenwel van belang dat
er zorgvuldig met het gebruik hiervan wordt omgegaan, zowel vanwege
het culturele belang van de Nederlandse taal als vanwege de effectiviteit
van de kennisoverdracht. De WHW [Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek] voorziet daartoe in het hanteren van een
gedragscode door de instellingen bij het verzorgen van onderwijs in een
vreemde taal.
Een dergelijk compromis met respect voor de realiteit is typerend voor het
Nederlandse overheidsbeleid. Discussie over de effectiviteit van dit beleid is natuurlijk
mogelijk, maar we kunnen in elk geval niet concluderen dat het voortkomt uit
minachting voor de eigen taal. Integendeel, de overheid verkondigt steeds de
gedachte dat het Nederlands bedreigd wordt door de houding van de taalgebruikers
zelf. De opmars van het Engels in het onderwijs is geen ontwikkeling die door de
politiek in gang is gezet, maar een die zij met bezorgdheid constateert.

Zorgvuldigheid en waakzaamheid

Onze Taal. Jaargang 69

In 1997 omschreef de toenmalige staatssecretaris Aad Nuis in de cultuurnota Pantser
of ruggengraat in voorzichtige bewoordingen in feite hetzelfde standpunt:

De vanzelfsprekendheid van het gebruik van het Nederlands is aan slijtage
onderhevig. De dominantie van de omringende wereldtalen en de
economische noodzaak deze talen te gebruiken, worden vaak als oorzaak
aangevoerd. Wie daarin een argument vindt om deze ontwikkeling op zijn
beloop te laten, gaat eraan voorbij dat een taal meer is dan een vehikel
voor economische transacties. Zorgvuldigheid en waakzaamheid bij het
instandhouden en het gebruik van het Nederlands als bestuurs-, cultuuren omgangstaal is in het belang van de hele samenleving. Handhaving
van het Nederlands als de taal die in Nederland gebruikt wordt in het
onderwijs, het openbaar bestuur en de rechtspraak staat daarom voorop.
Het Rijk kan daar direct invloed op uitoefenen door middel van wetgeving
en door zorgvuldig taalgebruik. In de sferen van het bedrijfsleven, het
amusementsbedrijf en de consumenteninformatie zijn de mogelijkheden
echter veel kleiner. En dat zijn juist de sectoren waar het Nederlands de
meeste schade oploopt en waar het besef dat onze taal respect verdient
soms gering is. Daarom is het des te belangrijker dat het Rijk het goede
voorbeeld geeft.
De overheid voert een beleid dat gericht is op ‘zorgvuldigheid en waakzaamheid’,
maar onder de doorsneetaalgebruikers, in dit geval ‘het bedrijfsleven, het
amusementsbedrijf en de consumenteninformatie’ is ‘het besef dat onze taal respect
verdient soms gering’. Met andere woorden: de overheid doet er alles aan, maar
de gewone Nederlanders minachten hun eigen taal. Maar waar baseert de
staatssecretaris deze stelling eigenlijk op?
In 1989 lanceerde staatssecretaris van Onderwijs Ginjaar-Maas het Nationaal
Actieprogramma Vreemde Talen. Dat diende onder andere om de taalbehoeften
voor de toekomst te inventariseren. Daartoe vroeg men de mening van taalopleiders,
taalkundigen en werkgevers. Het standpunt van de doorsneetaalgebruiker bleef
buiten beschouwing. Het lijkt er dus op dat de overheid zich bij haar meningsvorming
voornamelijk baseert op de meningen van experts. Minachten dezen dan soms de
eigen taal?

De experts
Dat een heersende mening in feite niets meer is dan de mening van een culturele
bovenlaag is niet zo'n vreemde gedachte. Eind jaren tachtig werd in Frankrijk
algemeen verkondigd dat er onder de bevolking een grote angst leefde voor Engelse
invloeden op de Franse taal. De meerderheid van de Fransen zou het Engels als
een serieuze bedreiging voor het Frans beschouwen. Een taalsociologisch
onderzoek, waarin deze houding binnen verschillende bevolkingsgroepen getoetst
werd, liet echter weinig heel van deze gedachte. Het bleek dat alleen de culturele
elite (schrijvers, academici, politici) een negatieve houding ten opzichte van het
Engels had. Door deze echter te verkondigen als de ‘algemene opinie’ wist deze
kleine groep de rest van de wereld ervan te overtuigen dat ze namens de hele
Franse taalgemeenschap sprak.
Maar hoe staat het dan met de houding van de
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experts ten opzichte van het Nederlands? In 1883 verzuchtte een hoogleraar Indische
land- en volkenkunde:

Geen ander volk (...) neemt zozeer den schijn aan alsof het zijn eigen
taal minacht en slechts voor een ruwen onbeschaafden tongval houdt,
die de beoefening door vreemdelingen niet waardig is.
En in 1996 stelde de Leuvense hoogleraar Ludo Beheydt bij de aanvaarding van
de leerstoel Nederlandse taal en cultuur in Amsterdam:

De spreekwoordelijke Nederlandse onverschilligheid van de Nederlander
tegenover zijn eigen taal is misschien niet direct bedreigend, maar kan
wel leiden tot een gebrek aan weerbaarheid, vooral omdat die vaak
gepaard gaat met een onverholen bewondering voor de functionaliteit en
internationale uitstraling van het Engels.
Ook hier weer hetzelfde verhaal als bij de politici. De experts beklagen zich over de
‘spreekwoordelijke Nederlandse onverschilligheid’ - zijzelf zijn natuurlijk sterk begaan
met het lot van de eigen taal.

Verlegen met de moedertaal
Een van degenen die vinden dat Nederlanders hun taal minachten, is Eimert
van Middelkoop, Tweede-Kamerlid van het GPV. Samen met CDA-collega
Koekkoek diende hij een paar jaar geleden een wetsvoorstel in dat voorzag
in grondwettelijke bescherming van het Nederlands, een voorstel dat door het
parlement werd verworpen.
Eimert van Middelkoop
‘Niets is de natie vreemder dan de notie dat de Nederlandse literatuur bewaard,
beschermd en bevorderd moet worden’, aldus Abram de Swaan in de essaybundel
Het lied van de kosmopoliet. Deze stelling, die kan worden uitgebreid tot de taal, is
deels waar en deels niet waar. Het is mijn overtuiging dat de Nederlander hecht aan
zijn taal en cultuur, zij het dat zijn waardering gepaard gaat met enige achteloosheid
en slordigheid. Anders dan in veel andere landen wordt deze waardering ook niet
of nauwelijks gesteund door staatsmacht. Taalpolitiek is in Nederland een vreemd
en soms zelfs verdacht begrip. Zo bevat onze grondwet geen woord over de taal.
Pogingen om daar iets aan te veranderen ontmoetten slechts onverschilligheid of
kregelige onwil. Heel lang heeft de regering het aan de Vlaamse collega's overgelaten
om op te komen voor de gebruiksrechten van het Nederlands in de Europese
instellingen. De alertheid op dit punt is vooralsnog mager en plichtmatig en van
recente datum.
Met minachting heeft dit evenwel weinig te maken. Het is eerder een kwestie van
culturele bekrompenheid: de Nederlandse taal is voor onze nationale binnenkamer.
De wil om naar buiten toe op te komen voor de waarde en de schoonheid van het
Nederlands ontbreekt, en als het al gebeurt, gaat het gepaard met een gevoel van
gêne. Daarom ook altijd die domme verbazing van de Nederlander wanneer een
buitenlander vertrouwd blijkt te zijn met onze taal. Daarom ook altijd die onuitroeibare
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aandrift om bij de minste of geringste aanleiding over te stappen op
steenkolen-Engels.

Van Middelkoop: ‘Nederlanders lijden ten aanzien van hun taal aan een
minderwaardigheidscomplex.’
Foto: Fotopersburo Dijkstra B.V.

Nederlanders lijden ten aanzien van hun taal aan een minderwaardigheidscomplex.
Dat komt waarschijnlijk doordat ze nooit voor hun taalbezit hebben hoeven vechten.
Het is dat deel van ons cultureel erfgoed dat we altijd ‘gezellig’ onder onszelf hebben
gehouden. Het gaat een ander niets aan; we redden ons wel, desnoods met een
tweede taal als hulpmiddel. Een vreemd volk eigenlijk: het gaat prat op zijn
veeltaligheid, maar is verlegen met de moedertaal. Met deze paradox valt overigens
best te leven. Het is alleen jammer dat deze tweeslachtige houding ons er zo lang
van weerhouden heeft om de beheersing van de Nederlandse taal als voorwaarde
te stellen voor de inburgering van allochtonen.

Door de eeuwen heen
De Nijmeegse hoogleraar A.M. Hagen stelde in 1999 voor de Nederlandse Taalunie
een bundel samen met lofzangen op de Nederlandse taal door de eeuwen heen.
Daarin lezen we hoe de experts in het verleden over het Nederlands dachten.
Bijvoorbeeld de taalkundige Siegenbeek in 1810:

De Nederduitsche taal zal zich, bij een onpartijdig onderzoek, tevens als
rijk en als voortreffelijk aan ons voordoen, en dus in alle opzigten den
hoogsten lof blijken waardig te zijn.
Of de dichter van de Kleine gedigten voor kinderen, Hieronymus van Alphen, in
1782:

Zo ik de zaak wel doorzie, is onze Nederduitsche taal in den grond zo
geschikt voor de digtkunst, als eene der nieuwere taalen. Zij is zagt,
vloeiend, deftig, edel, rijk, kragtig, duidelijk, zinnelijk; in één woord, zij
heeft all die vereischten, welke noodig zijn aan eene taal (...).
Wetenschappers als Hendrik Laurensz. Spiegel en Simon Stevin pleitten al aan het
begin van de 17de eeuw voor het invoeren van het Nederlands als voertaal op de
universiteiten in plaats van het gangbare Latijn. En met succes: het toenmalige
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staatshoofd prins Maurits verordonneerde dat het onderwijs aan de Leidse
ingenieursopleiding voortaan in het Nederlands moest worden gegeven.
Toch maakte de dichter Vondel in 1650 de volgende kanttekening:

Deze spraeck [het zuivere Nederlands] wort tegenwoordigh in 's
Gravenhage, de Raetkamer der Heeren Staten, en het hof van hunnen
Stedehouder, en t' Amsterdam, de maghtighste koopstadt der weerelt,
allervolmaecktst gesproken, by lieden van goede opvoedinge, indien men
der hovelingen en pleiteren en kooplieden onduitsche termen uitsluite
(...).
Het gaat goed met het Nederlands, maar er zijn wel een paar bevolkingsgroepen
die ‘onduitsche termen’ gebruiken. Ditmaal zijn het de hovelingen, de advocaten en
de kooplieden. Vergelijk dat eens met het bedrijfsleven, het amusementsbedrijf en
de consumenteninformatie van Nuis. Wat blijkt? Mensen die zich in het openbaar
tot het publiek richten, staan gemakkelijk bloot aan kritiek van de experts. De experts
zelf dragen de zuivere landstaal hoog in het vaandel.
De conclusie moet dan ook zijn dat de experts het Nederlands in ieder geval niet
zélf minachten. Maar
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ook volgens hen bestaat er een spreekwoordelijke Nederlandse onverschilligheid
tegenover de eigen taal. Die moet dus liggen bij de doorsneetaalgebruiker. Bij
mensen zoals u en wij.

Onderzoek naar waardering
Om na te gaan hoe de ‘gemiddelde Nederlander’ aankijkt tegen de positie van het
Nederlands, heeft een groep onderzoekers aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
een vragenlijst voorgelegd aan 301 volwassen Nederlanders, met een gemiddelde
*
leeftijd van 38 jaar. Van deze informanten spraken er 113 van huis uit Nederlands,
45 Engels, 71 Duits en 72 Turks. Alle personen spraken in ieder geval ook
Nederlands. De onderzoeksvraag was ruimer dan de kwestie waarmee we ons in
dit artikel bezighouden. Die vraag was: wordt de positie van het Nederlands bedreigd
door een te lage waardering? Om die vraag te beantwoorden werd de houding
onderzocht van twee bevolkingsgroepen: autochtonen en allochtonen in Nederland.
De houding van bijvoorbeeld Turken of Engelsen die in hun eigen land wonen, of
die van geëmigreerde Nederlanders, bleef buiten beschouwing.
De vragen gingen onder meer over het belang van de eigen taal van de
informanten, over een mogelijke bedreiging van het Nederlands, maar ook over de

De Nederlanders vinden het net zo erg als Duitsers en Turken om hun
moedertaal te verliezen.
economische status van de verschillende talen. Als het Nederlands inderdaad
bedreigd zou worden door een te lage waardering van zijn sprekers, zou dat tot
uitdrukking moeten komen in relatief lage scores. De Nederlanders zouden
bijvoorbeeld meer zien in een internationaal dominante taal als het Engels, en de
in Nederland wonende buitenlanders zouden naar verwachting het nut niet inzien
van het leren van de Nederlandse taal. Ze zouden liever hun eigen taal blijven
spreken, of een taal met meer internationale status.
Geen enkele van deze verwachtingen kon door het onderzoek worden bevestigd.
Allereerst bleek dat alle buitenlandse proefpersonen het vanzelfsprekend vonden
om bij vestiging in Nederland de landstaal te beheersen. Ook al wordt vaak
verkondigd dat je je in Nederland overal met Engels kunt redden, de hier
ondervraagde proefpersonen erkenden allen de noodzaak om Nederlands te leren.
Met de status die het Nederlands bij buitenlanders heeft, is dus niets mis.

Loyaliteit en onverschilligheid
De interessantste vragen hadden betrekking op taal-loyaliteit. Het betrof varianten
op stellingen als ‘Ik vind mijn moedertaal een mooie taal’ en ‘Ik vind het belangrijk
dat mensen die mijn moedertaal spreken, ook de cultuur kennen.’ Het zijn juist deze
vragen die ons iets kunnen vertellen over de mogelijke Nederlandse onverschilligheid
tegenover de eigen taal. In figuur 1 staan de resultaten van dit deel van het
onderzoek uitgezet.
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Figuur 1: Belang van eigen taal en cultuur

De vergelijking tussen de bevolkingsgroepen is hier niet zo interessant, omdat
de Nederlanders in hun eigen land wonen en de anderen niet. Wat opvalt is dat bij
alle groepen de scores relatief hoog zijn. Op een schaal van 1 tot 5 scoren alle
bevolkingsgroepen rond de 4 (van 3,9 tot 4,4). Als een van de groepen de eigen
taal laag zou waarderen, dan zou dat tot uitdrukking moeten komen in een waarde
van 3 of lager. Maar niets daarvan. Op basis van deze resultaten kunnen we bij
Nederlanders dan ook geen minachting voor de eigen taal ontdekken.
Een verwante vraag is: ‘Hoe erg zou je het vinden om je moedertaal kwijt te
raken?’ Daarmee meet je niet zozeer de waardering voor de taal zelf als wel een
soort mate van onverschilligheid: als je onverschillig staat tegenover je eigen taal,
dan vind je het niet zo erg om deze kwijt te raken. Gezien de spreekwoordelijke
Nederlandse onverschilligheid zouden we ook hier weer verwachten dat de
Nederlanders laag zouden scoren. Maar weer niets van dat alles (zie figuur 2).

Figuur 2: Gehechtheid aan de eigen taal

De Nederlanders vinden het net zo erg als Duitsers en Turken (4,8) om hun
moedertaal te verliezen. Alleen de Engelsen lijken veel onverschilliger te staan
tegenover hun eigen taal (2,8) - een opvallend resultaat, maar het zegt natuurlijk
niets over de Nederlandse houding. Daarom laten we het hier rusten. Aandacht
verdient hier alleen de extreem hoge waarde 4,8. Daaruit blijkt dat de gehechtheid
aan de eigen taal flink hoger is dan de waardering ervoor. De hier onderzochte
taalgebruikers zullen hun eigen taal niet snel opgeven. Althans, daar is geen enkele
aanwijzing voor.

Status
Maar hoe zit het dan met de status van de verschillende talen? Als je de
taalgebruikers een lijstje laat maken van ‘belangrijkste talen’, waar zetten ze dan
hun eigen taal? Of, in het geval van de buitenlanders: waar staat de taal van het
land waar ze wonen? En waar staat de internationaal dominante taal? Als de
Nederlander zijn eigen taal minacht, moet dat dan ook niet betekenen dat hij andere
talen belangrijker vindt?
Ook deze verwachting wordt niet bevestigd. In
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figuur 3 staat voor iedere moedertaalspreker de favoriete volgorde van talen uitgezet.
Voor de Nederlanders staat het Nederlands bovenaan, en dan volgen Engels, Duits,
Frans, Spaans en Turks. Dat is misschien niet zo'n opvallend resultaat, maar het
weerlegt de stelling dat de gemiddelde Nederlander andere talen belangrijker vindt
dan zijn eigen taal. Het dominante Engels staat gewoon nog op de tweede plaats.

Figuur 3: Welke taal is voor u het belangrijkst?
Rang
1

Nederlanders Engelsen
Nederlands
Engels

Duitsers
Engels

Turken
Turks/Nederlands

2

Engels

Nederlands

Duits

Engels

3

Duits

Frans/Duits

Frans/Spaans Duits

4

Frans

Spaans

Nederlands

5

Spaans

Turks

Turks

6

Turks

Frans/Spaans

Interessant is ook de positie van het Nederlands in de voorkeurslijstjes van de
buitenlanders. Uiteraard gaat het om in Nederland wonende buitenlanders, dus het
Nederlands zal voor hen belangrijker zijn dan voor hun landgenoten die in hun eigen
land wonen. In elk geval blijkt voor de Engelsen en de Turken het Nederlands na
de eigen taal het belangrijkst. Alleen de Duitsers hanteren een andere volgorde,
maar zij plaatsen het Engels zelfs voor de eigen taal, hetgeen doet vermoeden dat
ze de vragen anders geïnterpreteerd hebben.

Economisch belang
Bij de tot nu toe besproken aspecten ging het om nogal emotioneel geladen vragen.
Het belang van de eigen taal wordt al snel gevoelsmatig beoordeeld. Daarom werden
er ook een paar stellingen aan de proefpersonen voorgelegd die betrekking hadden
op economische status: de kansen op werk als je een bepaalde taal spreekt, of de
mate van zakelijk succes. Misschien dat een lage waardering voor het Nederlands
vooral in zakelijk opzicht tot uiting komt. Ook dat is namelijk wat de experts en politici
beweren: de Nederlander minacht zijn eigen taal vooral op basis van economische
argumenten.

Figuur 4: Het economische belang van het Nederlands (rood) en het Engels (grijs)

Maar zelfs deze verwachting wordt niet door de resultaten van het onderzoek
bevestigd. In figuur 4 wordt de economische status van het Nederlands vergeleken
met die van het Engels. Omdat het Engels in internationaal verband de dominante
economische taal is, verwacht je een hogere zakelijke waardering voor het Engels
dan voor het Nederlands. Dat geldt inderdaad voor de oordelen van alle
buitenlanders: het Engels is volgens hen in zakelijk opzicht belangrijker dan het
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Nederlands. De Nederlanders erkennen zo te zien het zakelijke belang van het
Engels wel, maar zij vinden

De Nederlander heeft een gezonde waardering voor de eigen taal. En
ook in Nederland wonende buitenlanders kijken niet neer op het
Nederlands.
de eigen taal toch nog net zo belangrijk. Of deze houding afwijkt van die van andere
volkeren, kunnen we uit dit onderzoek niet afleiden; daarvoor zouden we ook de
buitenlanders die in hun eigen land wonen, moeten onderzoeken. In elk geval doet
voor de Nederlander zelfs in zakelijk opzicht de eigen taal nog steeds niet onder
voor het Engels. De Nederlander heeft een gezonde waardering voor de eigen taal.
En ook in Nederland wonende buitenlanders kijken niet neer op het Nederlands.

De mythe
Wat is nu de conclusie van deze speurtocht naar die ‘spreekwoordelijke Nederlandse
minachting voor de eigen taal’, waar iedereen de mond van vol heeft? In elk geval
dat noch politici, noch experts, noch ‘doorsneetaalgebruikers’ zichzelf een
onverschillige houding tegenover het Nederlands toedichten. Bovendien is de
waardering voor de eigen taal in Nederland zeker niet zo laag als verwacht. Toch
blijft de mythe hardnekkig rondwaren. De politici verkondigen haar met een beroep
op de experts, en de experts doen uitspraken over de publieke opinie die niet
bevestigd worden in empirisch onderzoek. En de gemiddelde Nederlander plaatst
de minachting voor de taal weer bij de ‘hoge heren’, die de taal zouden verkwanselen
en ons allemaal Engels willen laten spreken. Zo is de cirkel rond en wint alleen de
mythe.

Eindnoten:
* In een artikel in de bundel Perspectives on foreign language policy (geredigeerd door T. Bongaerts
en K. de Bot. Amsterdam, Benjamins, 1997, blz. 143-156) doen de onderzoekers Kees de Bot
en Bert Weltens uitvoerig verslag van dit onderzoek.
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Reacties
Ban
G.L. Slieker - Koog aan de Zaan
In het januarinummer van Onze Taal las ik een interessante bijdrage van Riemer
Reinsma over straatnamen die van het woord ban zijn afgeleid. Graag wil ik daar
het volgende aan toevoegen. Mijn vrouw is afkomstig uit de Zaanstreek, en toen ik
haar leerde kennen, gebruikte zij een aantal mij onbekende - Zaanse - uitdrukkingen,
waaronder ook ‘de ban in de rondte doen’. Dit betekent zoveel als ‘een tochtje, een
rondje doen door stad of streek’, en het wordt zo ook vermeld in het boek Deer hoor
ik je (1984) van Klaas Woudt, een beschrijving van de Zaanse streektaal. De
uitdrukking stamt uit de tijd dat de ban als rechtsgebied nog bestond, en is afgeleid
van de gewoonte van de rechtsheer om eenmaal per jaar met veel vertoon de ronde
te doen, onder meer om te controleren of de grenzen van het gebied nog intact
waren. Bovendien gaf de rechtsheer op die manier uiting aan het nog altijd bestaan
van zijn macht.
Het Engels kent overigens een vergelijkbare uitdrukking: ‘beating the bounds’
(met de betekenis ‘de grenzen van de parochie markeren’, volgens Van Dale
Engels-Nederlands). Deze uitdrukking gaat terug op een ritueel waarbij op Witte
Donderdag of op hemelvaartsdag de kinderen van de parochieschool langs de
grenzen van de parochie werden geleid of gedreven - een ritueel dat op het Engelse
platteland (sporadisch) nóg wel wordt uitgevoerd en dat waarschijnlijk teruggaat tot
de oude Saksische tijd, dus tot voor de ‘Norman Conquest’, de inval van de
Normandiërs in 1066.

Autochtoon en allochtoon
Kees Sorgdrager - Amsterdam
Net als Gé Raijmakers (in de rubriek ‘Taalergernissen’, januari 2000) kan ik slecht
uit de voeten met de termen autochtoon en allochtoon. Het zijn mijns inziens
bedenksels van ‘politiek-correcte’ notaschrijvers, die buiten het taalbereik van gewone
mensen liggen. Maar over Raijmakers' inboorling en uitboorling kan ik ook niet
geestdriftig worden.
Ik gebruik zelf al sinds jaar en dag - ook tijdens mijn vroegere werkzaamheden
als tv-presentator - tot volle tevredenheid de woorden inheems en uitheems. Mijn
Van Dale (uit 1984, 11de druk) zit daarbij geenszins in de weg: ‘uitheems (...)
buitenlands, vreemd: uitheemse zeden, gewoonten; uitheemse planten, dieren (...)’;
‘inheems (...) in het land zelf thuis behorende, niet van elders ingevoerd: inheemse
planten (...) een inheems gebruik (...)’.
Als er sprake kan zijn van uitheemse planten en dieren, waarom dan niet evenzeer
van uitheemse mensen? Wat is er tegen ‘uitheemse Nederlanders’ en ‘inheemse
Nederlanders’? Of zie ik ‘multiculturele’ gevoeligheden of andere bezwaren over
het hoofd? Zo ja, dan ben ik benieuwd die te horen.
Ik besef dat mijn alternatief als zelfstandig naamwoord vooral zijn diensten bewijst
in de meervoudsvorm (uitheemsen) en de vrouwelijke vorm (uitheemse), maar in
de praktijk is mij dat een overkomelijk bezwaar gebleken.
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Wegluis
Paul Buitenhuis - Apeldoorn
Guus Middag stelt in zijn rubriek ‘Woordenboek van de poëzie’ (Onze Taal november)
dat wegluis een benaming zou kunnen zijn voor de Fiat Topolino en de Fiat 500.
Maar ik herinner me dat de aanduiding ‘wegluis’ eind jaren vijftig, begin jaren zestig
algemeen was voor kleine, langzame autootjes die eigenlijk nauwelijks de naam
‘auto’ verdienden.
Zo was er de Messerschmitt - in 1952 ontworpen als eenpersoonsauto, in 1953
in productie genomen als tweezitter - die in plaats van een stuurwiel een soort
fietsstuur had. Instappen gebeurde via het ‘dak’, een koepel van kunststof die kon
worden opengeklapt. De eencilindermotor van 9 pk gaf het wagentje toch nog een
topsnelheid van 80 km/u. In 1955 bracht Glas de Goggomobil (ook leverbaar in
sportuitvoering) op de markt, waarin met moeite twee volwassenen (voorin) en twee
kinderen (op de achterbank) gepropt konden worden.
Andere wegluizen waren de Kleinschnittger F125 (een open tweepersoonsauto,
topsnelheid 65 km/u), de Italiaanse Vespa 400 (tweezitter, 13 pk), de Fuldamobil
(constructie van triplex en leerdoek, later aluminium en kunststof), de BMW Isetta
(tweepersoons, instappen via de deur aan de voorkant) en diens dubbelganger, de
Heinkel. In Duitsland werden deze voertuigen ‘Kabinen-Roller’ genoemd, in
Nederland heetten ze behalve ‘wegluis’ ook vaak ‘rijdende valhelm’. De laatste in
deze stoet van dwergen was de ‘reusachtige’ Fiat 500: hier konden wel vier personen
in plaatsnemen!

Nationalisme
Jaak Peeters - Olen, Vlaanderen
Guus Kroonen reageert in het januarinummer op een door Harry Cohen geschreven
artikel over taalpurisme. Kroonen schrijft: ‘Een van de meest gehoorde
tegenwerpingen tegen taalzuivering is die van het nationalisme.’ Ik ben daar erg
van geschrokken. Afgezien van het feit dat taalpurisme mijns inziens moreel gezien
neutraal is, maak ik vooral bezwaar tegen de negatieve lading die het begrip
‘nationalisme’ hier krijgt: nationalisme is eng. Maar die opvatting is niet terecht. De
Palestijns-Amerikaanse humanist Edward Said komt uitdrukkelijk op voor een eigen
staat voor zijn Palestijnse volk. Said is dus een Palestijnse nationalist. Toch wordt
hij terecht wereldwijd
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geprezen en kreeg hij onlangs de Spinoza-prijs. Door nationalisme zo lichtzinnig in
een kwaad daglicht te plaatsen, kwetst men velen die naar de ontvoogding van hun
volk streven.

‘Hun mogen dat niet’
Doretthe Janssens - Bergschenhoek
Het artikel ‘Taalkroniek van de twintigste eeuw’, in het novembernummer van Onze
Taal, vermeldt het oudste bericht (1911) over het gebruik van hun als onderwerp.
Daaraan wil ik het volgende toevoegen.
Mijn zoon van vijf en ik voeren een gesprek over de goedheiligman en zijn Zwarte
Pieten. Plotseling zegt hij: ‘Mama, maar hun mogen dat niet.’ Ik verbeter hem, maar
hij houdt vol: ‘Nee hoor mama, want als je zegt: “Zij mogen dat niet”, dan bedoel je
alleen maar dames!’

‘Wie schetst mijn verbazing’
Kees Rozema - Enschede
In de rubriek ‘Taalergernissen’ in het januarinummer stelt Irene Plokker-Hazelhof
dat het woord wat in de uitdrukking ‘Wat schetst mijn verbazing’ eigenlijk wie moet
zijn. Daar ben ik het niet mee eens, want ook wat is hier heel goed mogelijk. Als
iemand mijn verbazing schetst, dan verricht hij of zij een handeling die resulteert in
‘geschetste verbazing’: een gesproken tekst, een geschreven tekst of zelfs een
tekening van mijn verbaasde gezicht. Dit product geeft een beeld van (= ‘schetst’)
mijn verbazing, en kan dus worden aangeduid met wat.

Verdwijnende t's (en d's)
W.Z. Shetter - Bloomington, Indiana, Verenigde Staten
‘T-deletie’ is het verschijnsel dat in de uitspraak van woorden die eindigen op een
t deze slot-t wordt weggelaten. Ton Goeman schreef er een proefschrift over, wat
aanleiding was voor een interview in het decembernummer. De interviewer, Marc
van Oostendorp, stelt in een van zijn vragen: ‘Zwarte Amerikanen laten ook weleens
een t weg aan het eind van een woord. Zij zeggen ‘fin ‘i.p.v. “find”.’ Maar daarbij ziet
hij over het hoofd (en de heer Goeman even verderop ook) dat de slotletter van find
geen t is maar een d. Het is wel zo dat in de uitspraak van het Nederlands aan het
eind van een woord geen onderscheid wordt gemaakt tussen een t en een d (wint
en wind eindigen op dezelfde t-klank), maar het Engels - ook dat van zwarten maakt dit onderscheid wel degelijk (lent met een t, lend met een stemhebbende d).
Van Oostendorp en Goeman hebben zich door de situatie in hun moedertaal laten
misleiden.

Naschrift Marc van Oostendorp
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In het interview noemt Ton Goeman de reden waarom de klank t zo
gemakkelijk kan worden weggelaten: ‘Dat is een minimale medeklinker,
je maakt hem door even met het puntje van je tong tegen je gehemelte
te tikken.’ De d maak je op precies dezelfde manier, alleen trillen de
stembanden erbij. Het is dus niet verwonderlijk dat de d en de t met elkaar
vergeleken worden; dat gebeurt in Amerikaanse studies over het
verschijnsel ook altijd. Goeman vertelde me overigens dat een andere
klank die met het puntje van je tong gemaakt wordt - de s - in sommige
Engelse dialecten ook wegvalt: er zijn Engelstaligen die ‘he talk’ zeggen
in plaats van ‘he talks’.

Browser = webverkenner?
Ron Onrust - auteur IT-publicaties, nieuwsredacteur LanVision,
Amstelveen
De Taaladviesdienst bespreekt in het januarinummer 215 andere woorden voor
browser, en kiest uiteindelijk webverkenner als beste Nederlandstalige alternatief.
Maar wat is een browser nu eigenlijk? Volgens de Taaladviesdienst is het ‘een
combinatie van een wegwijzer, een rondneusprogramma en een zoekmachine’. Die
definitie is niet juist, want een browser is allerminst een zoekmachine. Het is alleen
maar een ‘doorgeefluik’ dat een zoekmachine kan weergeven. Bovendien geeft de
definitie slechts enkele functies van de browser weer. Ikzelf bijvoorbeeld gebruik de
browser vooral om webteksten te lezen, en ook zijn er toepassingen in ontwikkeling
die het mogelijk maken om de complete geautomatiseerde bedrijfsvoering via een
browser te benaderen. Rondneusprogramma en wegwijzer - maar ook webverkenner
- doen tekort aan deze functies. Naar de letter voldoet het gesuggereerde
(web-/net)kijker nog het best, want een browser is niets meer dan een programma
om door webservers gegenereerde pagina's te bekijken - en dan kan die webserver
best een zoekmachine zijn.
Het bevreemdt mij overigens dat een ander Nederlands alternatief - dat ik al vaker
op internet heb zien gebruiken - in het artikel ontbreekt, namelijk het vrij letterlijk
vertaalde bladeraar.

Naschrift Taaladviesdienst
Om met de laatste opmerking te beginnen: het woord bladeraar was al
genoemd in de oproep in het novembernummer, evenals bladerprogramma
(er werd bovendien bij vermeld dat deze woorden in Van Dale (1999)
staan). Het leek ons dat er wel iets creatievers te bedenken moest zijn.
Uiteraard is het vinden van een goed alternatief niet eenvoudig. Het ene
woord heeft een te brede betekenis, het andere is te beperkt. Wij hebben
de indruk dat de meeste computeraars hun browser gebruiken om op
internet te surfen; op die manier ontdekken ze regelmatig nieuwe
informatie, of ze nu naar iets op zoek zijn of niet. Een internetter - zo mag
worden aangenomen - kijkt op internet rond (rondneuzen), klikt hier en
daar eens (de koppelingen zijn hierbij de wegwijzers), en typt zo nu en
dan iets in. Hierbij is sprake van meer activiteit dan bij het bekijken van
pagina's, en wat ons betreft kan er dus wel degelijk worden gesproken
van ‘verkennen’.

Onze Taal. Jaargang 69

Zoals op elk voorgesteld alternatief, valt ook op webverkenner allicht wel
iets aan te merken. Dat een browser bijvoorbeeld ook buiten internet om
(‘off line’) wordt gebruikt om bedrijfsinformatie weer te geven, hadden we
ons niet gerealiseerd. Maar misschien kan er in die context van een
‘bedrijfsverkenner’ worden gesproken?
En wat de zoekfunctie betreft: in
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de nieuwste versie van enkele browserprogramma's is het mogelijk een
zoekopdracht in te typen in de zogeheten adresbalk (de balk waar het
adres van de bezochte pagina vermeld wordt). Een browser kan dus wel
degelijk als zoekmachine worden gebruikt.

Congo of Kongo?
Jef Boden - Brecht, België
Het januarinummer bevat een inventarisatie van fouten in het Groene Boekje. Daaruit
blijkt dat we Kongo (de eertijds Belgische kolonie die vanaf 1960 Kongo Kinshasa
heette, daarna Zaïre (sinds 1971), en nu, sinds 1997, weer Kongo) toch maar als
Congo moeten schrijven, om de eenvoudige reden dat de publicatie Buitenlandse
aardrijkskundige namen in het Nederlands (1996) ‘Congo Brazzaville’ (het voormalige
Frans Kongo) en ‘Congolees’ als juiste schrijfwijze vermeldt.
Als we kijken naar de geschiedenis van deze Belgische kolonie, dan is er in het
Frans steeds Congo geschreven, en in het Nederlands Kongo. Ook na de
onafhankelijkheid heette het land Kongo, totdat president Mobutu koos voor het
authentiekere Zaïre. Al die tijd werd, meen ik, ook consequent Kongo Brazzaville
geschreven. Zou het daarom niet logischer zijn om niet de Franstalige versie te
bewaren, maar om voor de beide landen Kongo te hanteren?

Naschrift Taaladviesdienst
Inderdaad had Kongo in het Nederlands de voorkeur voor beide
landnamen, in ieder geval sinds 1960, waarbij ter onderscheiding
gesproken werd van Kongo Brazzaville en Kongo Kinshasa. Bij
aardrijkskundige namen wordt echter onder invloed van de internationale
communicatie steeds vaker gekozen voor de spellingwijze die het land
zelf hanteert - een ontwikkeling die officieel wordt aangemoedigd door
de Verenigde Naties. Om die reden heeft de Nederlandse Taalunie in
haar publicatie Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands
gekozen voor Congo Brazzaville ter aanduiding van de République du
Congo, zoals de officiële naam van dit land nu luidt. Nadat in 1997 het
voormalige Zaïre ‘République Démocratique du Congo’ ging heten, leek
het logisch om aan de historische Nederlandse naam voorbij te gaan en
voor dat land de ‘eigen’ naam Congo Kinshasa te gebruiken.

Apostrof in Word [1]
Bennie Sloetjes - Doetinchem
René Hack heeft ons in de rubriek ‘Taalergernissen’ in het januarinummer een tip
aan de hand gedaan over hoe je kunt voorkomen dat je die vervelende
‘aanhalingstekens openen’ op je tekstverwerkingsscherm te zien krijgt, terwijl je een
apostrof wilde hebben (zoals bij 'k, 's, 't, 'n en 'm aan het begin van een woord of
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van een zin). Zijn methode met een sneltoets is goed bruikbaar, maar het kan nog
eenvoudiger, en wel door gebruik te maken van de ‘autocorrectie’-functie. In Word
2000 gaat dat als volgt: onder ‘Extra’ de functie ‘Autocorrectie’ aanklikken, en in het
tabblad ‘Autocorrectie’ de cursor in het vak ‘Vervangen’ plaatsen. Hier typ je het
gewone aanhalingsteken, gevolgd door de letter k, en vervolgens plaats je de cursor
in het vak ‘Door’, waarin je dan een apostrof gevolgd door een k intypt. Deze door
ons zo vurig gewenste apostrof krijg je door de Ctrl-toets in te drukken en tegelijkertijd
twee keer op de gewone aanhalingstekentoets te drukken. (Dit kan trouwens ook
buiten deze autocorrectiefunctie om, want dit is eigenlijk de sneltoets van Microsoft
voor het probleem waar we momenteel mee worstelen.) Tot slot druk je op ‘OK’ en
daarna doe je hetzelfde met de andere gewenste letters, jaartallen ('98, '99, '00),
en wat je verder nog meer wilt.
Wat gebeurt er vervolgens? Bij het intikken van de gewone aanhalingstekentoets
eerst nog niks; bij het intikken van de eropvolgende letter(s) ook nog niks, maar bij
de eerstvolgende spatie voltrekt zich het wonder: het vermaledijde aanhalingsteken
verandert vanzelf in een apostrof. Het grote voordeel boven de methode van René
Hack is, behalve dat je met een toetsaanslag minder toekunt, vooral dat je nergens
meer op hoeft te letten.
Want in de praktijk ben je meestal al weer veel verder voor je opmerkt dat het
weer eens mis is. De toetsaanslagen die je wint doordat je niet meer hoeft te
corrigeren, die tellen echt!

Apostrof in Word [2]
A.A. Canters - docent Frans en informatica, Venlo
Het aanmaken van een sneltoets voor het invoeren van de apostrof is volgens René
Hack een oplossing om te voorkomen dat de apostrof (het ‘negentje’) in woorden
als 's nachts wordt omgezet in een aanhalingsteken (een ‘zesje’). Er is echter een
eenvoudiger oplossing. Toets eerst twee keer het enkele aanhalingsteken in, en er
verschijnen een zesje en een negentje. Verwijder vervolgens met de delete- of
backspacetoets (waarom niet ‘wis’ en ‘linkswis’?) het eerste teken, het zesje, en
voilà - succes verzekerd - het negentje blijft staan.

Cornedbeef
Bert van Rijn - Nijmegen
In de uitleg van Wouter van de Bunt over de betekenis van corned in cornedbeef
(rubriek ‘Reacties’, januarinummer) miste ik de mijns inziens meest voor de hand
liggende verklaring. En ja hoor, in het Van Dale Groot Woordenboek
Engels-Nederlands wordt ‘verkorrelen, verkruimelen’ als tweede betekenis van to
corn genoemd. Dat is precies wat ik altijd al bij dat corned gedacht had. Er zit
ongetwijfeld een degelijk stuk koe in dat blik, maar dan wel helemaal tot graan- of
maisgrootte verkruimeld.

Naschrift redactie
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Inderdaad is cornedbeef een nogal korrelig product, maar geen enkel
Engels of Amerikaans naslagwerk geeft bij corned beef een andere
betekenis dan ‘gepekeld (en eventueel gekruid) vlees’.
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Tamtam
Redactie Onze Taal
Taalberichten
Erkenning streektalen omstreden
Vorig jaar juli heeft de Nederlandse Taalunie de Vlaamse regering geadviseerd het
Belgisch-Limburgs niet als streektaal te erkennen, zo ontdekte een programmamaker
van de Limburgse omroep L1 onlangs. Dat is opmerkelijk, want het
Nederlands-Limburgs - een tweede tak aan dezelfde boom - heeft in 1997 die
erkenning zonder problemen wél gekregen. Het gaat om een officiële erkenning op
grond van het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen van de Raad
van Europa. In Belgisch Limburg is men niet erg ingenomen met het advies van de
Taalunie, want behalve een bevestiging van de eigen culturele identiteit houdt
erkenning in dat er een beroep kan worden gedaan op Europese en nationale
subsidiepotten.
Vanwaar die verschillende houding tegenover beide Limburgse streektalen? De
Nederlandse regering heeft zich indertijd, toen de mogelijke erkenning van het
Nederlands-Limburgs aan de orde was, niet laten adviseren door de Taalunie, maar
door een werkgroep die zich baseerde op het oordeel van het Meertens Instituut
en de dialectoloog A. Weijnen. Die concludeerden op taalkundige gronden dat de
groep Limburgse dialecten in Nederland wel degelijk een streektaal vormen in de
zin van het Europees Handvest. De Taalunie stelt daarentegen eenvoudigweg dat
het Limburgs niet meer dan een dialect is, en dat het Nederlands-Limburgs dus
nooit officieel erkend had mogen worden - net zomin als het Nedersaksisch,
trouwens. Professor Weijnen verbaast zich hierover: ‘Ze hebben geen enkel
taalkundig argument.’ En professor J. Leerssen, voorzitter van de werkgroep die
het Limburgs destijds tot streektaal verklaarde: ‘De Taalunie is helemaal niet de
juiste instantie om hierover te adviseren. Die club wil de eenheid van het
Nederlandse-taalgebied bewaren.’ Zoiets valt ook op te maken uit de adviesbrief
die de Taalunie aan de Vlaamse regering stuurde. Algemeen secretaris Jaspaert
schrijft daarin: ‘Ik maak van de gelegenheid gebruik erop te wijzen dat erkenning
van de Limburgse en andere dialecten van het Nederlands als afzonderlijke streektaal
(...) gevolgen kan hebben voor de status en het gebruik van het Nederlands,
aangezien sprekers van erkende streektalen niet beschouwd kunnen worden als
moedertaalsprekers van het Nederlands.’
Op de Partij Nieuw Limburg (PNL, 6 zetels in Provinciale Staten van Limburg) lijkt
Jaspaerts brief weinig indruk te hebben gemaakt. De PNL is namelijk een procedure
begonnen om het Limburgs als officiële lándstaal erkend te krijgen. Fractievoorzitter
A. Zinken verwacht dat Provinciale Staten in juni met de officiële aanvraag akkoord
zullen gaan.
Maar hoe zal het nu verder gaan met het Belgisch-Limburgs? De Vlaamse regering
- die evenals de federale regering het Handvest zelfs nog niet eens ondertekend
heeft - zou het Taalunie-advies weleens kunnen opvolgen, want erkenning van het
Belgisch-Limburgs zou behalve voor de omvang van de
Nederlandse-taalgemeenschap ook gevolgen kunnen hebben voor de taalpolitieke
verhoudingen in België. In ieder geval heeft de Belgisch-Limburgse gedeputeerde
voor cultuur, Sylvain Sleypen, al aangekondigd de erkenning desnoods via de rechter
te zullen afdwingen.
En ten slotte zijn er waarschijnlijk ook gevolgen voor het Zeeuws, dat eveneens
de status van erkende streektaal nastreeft. De Nederlandse regering heeft namelijk
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laten weten dat zij bij een volgende aanvraag om erkenning eerst de Taalunie om
advies zal vragen.
Bronnen: Limburgs Dagblad, 8-2-2000; De Limburger, 9-2-2000; NRC
Handelsblad 12-2, 18-2 en 2-3-2000.

Taalunie gaat digitaal
De Nederlandse Taalunie heeft binnen korte tijd drie van haar uitgaven op taalgebied
stopgezet. Eind vorig jaar verscheen het laatste nummer van Taalschrift, het
viermaandelijkse gratis tijdschrift van de Taalunie met achtergrondartikelen, nieuws
en mededelingen. Vervolgens kregen de abonnees van de Knipselkrant Taal &
Letteren (een selectie uit het taal- en literatuurnieuws uit de Nederlandstalige
gedrukte media) te horen dat deze uitgave per 1 april stopgezet zou worden, en ten
slotte bleek dat ook de Taaladviesbank, een cd-rom die uiteindelijk 1500 taaladviezen
zou gaan bevatten, niet zal worden voltooid. In juli 1999 verscheen hiervan de eerste
update (750 adviezen) - er hadden er volgens plan nog drie moeten volgen.
De redenen? Een korte brief aan de abonnees van de Knipselkrant meldde dat
‘de relatief geringe belangstelling (...) in verhouding tot de kosten’ de uitgever, Sdu
Uitgevers, tot stopzetting noopte. En volgens een brief aan de abonnees van de
Taaladviesbank is de uitgave van een cd-rom niet langer wenselijk omdat er steeds
meer informatie op internet beschikbaar komt - een opmerkelijk argument, gezien
het grote aantal taalnaslagwerken dat dezer dagen op cd-rom verschijnt.
Betekent dit dat we voortaan verstoken blijven van de informatie die deze uitgaven
te bieden hadden? Nee, want de Taalunie heeft grootse plannen voor een
zogenoemde ‘portaalweblocatie’ - ‘Taalunieversum’ geheten - die alle websites over
de Nederlandse taal en literatuur in kaart brengt en met koppelingen bereikbaar
maakt. De bezoeker kan hier rondneuzen, maar kan ook schriftelijke vragen stellen,
die door een zogenoemde ‘intelligente zoekmachine’ beantwoord worden met
adressen van relevante weblocaties. Behalve een plattegrond van het labyrint van
de Nederlandse taal en literatuur op internet, zal deze weblocatie ook een
Taalunie-gedeelte bevatten, met het nieuws en de achtergrondartikelen die tot voor
kort in Taalschrift verschenen. De kans bestaat dat daar ook de knipselkrant en een
afdeling met taaladviezen een plaats zullen vinden.
Wie nieuwsgierig is naar het Taalunieversum, kan op 4, 5 en 6 mei terecht op de
Infobeurs in Gent (zie de rubriek ‘InZicht’, verderop in dit nummer), waar een eerste
presentatie van deze weblocatie op het programma staat.
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Vraag en antwoord
Taaladviesdienst

Dubbelgeklikt/gedubbelklikt
? Wat is het voltooid deelwoord van het werkwoord dubbelklikken (‘twee keer
achter elkaar met de muis klikken’): dubbelgeklikt of gedubbelklikt?
! Gedubbelklikt; de verleden tijd van dubbelklikken luidt dubbelklikte(n) (Van Dale
1999, Koenen 1999), niet klikte(n) dubbel.
Dubbelklikken is een zogenoemd onscheidbaar samengesteld werkwoord. Dit
betekent dat de delen van het werkwoord - dubbel en (een vervoeging van) klikken
- niet van elkaar gescheiden kunnen worden. In plaats van:
- Ik klik dubbel op dat icoontje.
- Je hoeft op dat pictogram niet dubbel te klikken.
zijn dus juist:
- Ik dubbelklik op dat icoontje.
- Je hoeft op dat pictogram niet te dubbelklikken.
Andere samengestelde werkwoorden met dubbel- zijn wel scheidbaar: dubbelvouwen
- vouwde dubbel - dubbelgevouwen (niet: gedubbelvouwd; ‘Ik vouw het A4'tje dubbel
tot A5-formaat’) en dubbelslaan - sloeg dubbel - dubbelgeslagen (niet:
gedubbelslaagd; ‘Ik heb mijn pannenkoek dubbelgeslagen’). Maar in deze
werkwoorden heeft dubbel- de betekenis ‘in tweeën’, terwijl het in dubbelklikken
‘twee keer achter elkaar’ betekent. Dubbelklikken is wat dat betreft dus niet te
vergelijken met dubbelvouwen en dubbelslaan. Qua betekenisopbouw is
dubbelklikken beter vergelijkbaar met onscheidbare werkwoorden als roerbakken
of zweefvliegen: in alle drie de werkwoorden beschrijft het eerste lid de manier
waarop de handeling uit het tweede lid uitgevoerd wordt.

Gedestilleerd/gedistilleerd
? Volgens de woordenboeken zijn destilleren en distilleren synoniemen.
Betekent dat dat ik in plaats van gedistilleerd (‘sterkedrank’) net zo goed
gedestilleerd kan gebruiken?
! Sterkedrank mág gedestilleerd genoemd worden, maar gedistilleerd komt veel
vaker voor en heeft dan ook de voorkeur.
Het Groene Boekje (1995), Van Dale (1999), Koenen (1999) en Verschueren
(1996) vermelden uitsluitend de ingang gedistilleerd, terwijl Kramers (1996) en De
grote Prisma Nederlands (1997) zowel gedistilleerd als gedestilleerd opgenomen
hebben.
De werkwoorden distilleren en destilleren zijn wel volledige synoniemen van
elkaar; ze betekenen ‘door verdamping en daaropvolgende condensatie zuiveren,
in het bijzonder sterkedrank stoken’. Dis-/destilleren is via het Franse distiller uit het
Latijn gekomen. In het Latijn bestonden er al twee vormen, namelijk distillare en
destillare. Deze werkwoorden zijn opgebouwd uit de- (‘neer’) + stillare (‘druppelen,
doen druppelen’). Vreemd genoeg komt in het Frans (het ‘tussenstation’) alleen de
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vorm met di(s)- voor, terwijl in het Nederlands ook de vorm met de(s)- is
terechtgekomen. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (deel III, ii, 1916)
vermeldt beide werkwoorden al; ze bestaan tot op heden naast elkaar.
Dat het Frans uitsluitend de vorm distiller kent, lijkt op het eerste gezicht een
goede verklaring voor het feit dat in het Nederlands gedistilleerd veel vaker voorkomt
dan gedestilleerd.
Deze redenering hoeft echter niet juist te zijn: in het Frans is het voltooid deelwoord
distillé niet als zelfstandig naamwoord ‘sterkedrank’ gaan betekenen. Dit proces
heeft zich in het Nederlands voltrokken, en de vorm met di(s)- heeft het gewonnen.

Kwalitatieve producten?
? Veel bedrijven prijzen tegenwoordig hun ‘kwalitatieve producten’ aan. Die
vorm is toch niet juist?
! Inderdaad, kwalitatieve producten is een vreemde combinatie. Kwalitatief betekent
‘de kwaliteit betreffend’. Kwalitatieve producten zijn dus letterlijk ‘producten die de
kwaliteit betreffen’, en daaraan is geen zinnige betekenis toe te kennen.
Kwalitatief kan als bijvoeglijk naamwoord of als bijwoord optreden. Voorbeelden
van het bijvoeglijk gebruik zijn een kwalitatief verschil en kwalitatieve analyse. Dit
kwalitatief wordt veelal gebruikt om het contrast met kwantitatief (‘volgens de
hoeveelheid of grootte’) aan te geven.
Kwalitatief kan ook als bijwoord bij een bijvoeglijk naamwoord fungeren. We
kunnen bijvoorbeeld spreken van kwalitatief inferieur werk, waarin kwalitatief het
erop volgende bijvoeglijk naamwoord nader bepaalt. Kwalitatief inferieur werk is
dus ‘werk dat de kwaliteit betreffend inferieur is’ oftewel ‘werk van inferieure kwaliteit’.
Op dezelfde manier kunnen ‘producten van hoogwaardige (of: goede) kwaliteit’
kwalitatief hoogwaardige (of: goede) producten genoemd worden, en dat is dan ook
het juiste alternatief voor kwalitatieve producten.
Waarom zijn sommige taalgebruikers dan geneigd hoogwaardige (of: goede) weg
te laten en kwalitatief als bijvoeglijk naamwoord te gebruiken? Omdat voor hun
gevoel het ‘hoogwaardige aspect’ al in kwalitatief besloten ligt. En dat is goed
voorstelbaar, als we een vergelijking maken met het zelfstandig naamwoord kwaliteit.
Kwaliteit heeft, net als kwalitatief, een neutrale betekenis: een product kan van
goede, maar ook van slechte kwaliteit zijn. Maar in samenstellingen als
kwaliteitsproduct en kwaliteitsprogramma krijgt kwaliteits- automatisch de betekenis
‘van hoogwaardige/goede kwaliteit’. Diezelfde positieve betekenis voelen sommigen
blijkbaar ook bij kwalitatief. Voorlopig is het echter alleen juist om te spreken van
kwalitatief hoogwaardige producten of kwalitatief goede producten.
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De tamtam van het morse is nog niet verstomd
Bij de afschaffing van een 155-jarige seintaal

Jan Erik Grezel
Officieel is het morse vorig jaar afgeschaft. Maar radioamateurs
houden deze 20ste-eeuwse tamtam nog in de lucht. Hoe werd het
morse gebruikt? En heeft het nog kans om te overleven in de wereld
van e-mail en gsm-verkeer?
Het is voor mij zo'n dertig jaar geleden: de dienstkeuring. Na de controle van lijf en
leden in de ochtend werd ik 's middags, samen met wat onwillige leeftijdgenoten,
door een oude adjudant een kamertje ingedreven. We kregen papier, potlood en
een gummetje. ‘Mannen,’ baste hij, hoewel wij nog maar jongens waren, ‘een lange
toon is een streep, een korte is een punt. Veel succes.’ Hij startte een bandrecorder,
de ruimte vulde zich met pruttelend gepiep. Ik begon driftig te schrijven, maar vooral
te gummen en was meteen de draad kwijt. Het duurde vijf minuten. Zelden ben ik
zó de mist in gegaan. Uitslag van de keuring: kerngezond, maar ongeschikt voor
de verbindingsdienst. Ik werd ingedeeld bij de geneeskundige troepen. Het morse
stond een mooie carrière in de communicatie in de weg.

Overbodig en afgeschaft
Nu is het morse dood. Althans als professioneel hulpmiddel. Vorig jaar ging het
laatste officiële morsebericht de aarde rond. De seintaal waarmee je alle uithoeken
van de wereld kunt bereiken, werd gewoonweg afgeschaft. Door de
satellietverbindingen voor fax en telefoon is het morse overbodig geworden.
Toch was het morse de afgelopen anderhalve eeuw voor miljoenen mensen van
levensbelang. De spoorwegen, landmacht en marine, de koopvaardij en ook het
eerste vliegverkeer waren afhankelijk van het morseapparaat. Op de
hoofdpostkantoren van de PTT waren ‘seinzalen’ ingericht, waar honderden
telegrafisten de hele dag niets anders deden dan berichten versturen en ontvangen.
Geen schip kon zonder seintoestel het zeegat uit.
‘Het morse werd op schepen ingevoerd om noodsignalen te kunnen uitzenden’,
vertelt oud-marconist J.A. van den Broek. Hij voer jarenlang als radiotelegrafist op
de koopvaardij voordat hij op de wal ging werken. ‘Maar al snel ging men “de radio”
(zoals de morsecommunicatie genoemd werd) ook gebruiken voor de berichtgeving.’
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Morse
Het morse dankt zijn naam aan de Amerikaanse schilderuitvinder Samuel Morse.
Toen midden vorige eeuw de overbrenging van elektrische energie door
stroomdraden mogelijk bleek, zag hij direct de praktische toepassingen. Met het
lang of kort sluiten van de stroomkring had hij een middel in handen om taal te
coderen. Morse construeerde zijn eigen alfabet. Hij stelde voor elke letter een
codering vast van korte en lange ‘klikjes’. In 1844 seinde hij de eerste
morseboodschap van Washington naar Baltimore. ‘What hath God wrought?’ (‘Wat
heeft God gewrocht?’), vroeg hij de ontvanger retorisch.
Aanvankelijk gingen de boodschappen door kabels, maar na de uitvinding van
de radio door Marconi was het zenden niet meer aan landlijnen gebonden. Rond
1900 deed het morse z'n intrede in de scheepvaart. Morse werd toen voor ‘de verre
berichtgeving’ gebruikt. Als je over grote afstanden iets wilde overbrengen, had je
morse nodig, omdat de telefonie nog niet ver genoeg ontwikkeld was.

Tovenarij
Het principe van de morsetechniek is simpel. De telegrafist gebruikt voor het zenden
een seinsleutel, een klein toestel dat nog het meest weg heeft van een stempel.
Door de knop langer of korter in te drukken - het gaat om fracties van seconden ontstaan er langere of kortere verbindingen. De ontvanger hoort dan lange of korte
fluittonen. Die worden op papier weergegeven als strepen en punten.
‘Het leek voor buitenstaanders echt tovenarij’, zegt Van den Broek. ‘Dat ene
fluittoontje onderscheiden tussen vier of vijf andere tonen op dezelfde frequentie
en dat omzetten in een boodschap. De berichten waren in telegramstijl, maar ik
werkte dat meteen uit. Je moet zeer geroutineerd zijn om vier of vijf woorden achter
het seinschrift aan te zitten; normaal volg je het op de voet, dan zit je er één letter
achter.’
Marconisten waren dan ook de buitenbeentjes aan boord: ‘Voor het beroep was
minimaal mulo-B vereist; dat gold voor geen enkele andere functie. We moesten
vreemde talen kennen. Morse maakt internationaal gebruik van het Engels. Maar
in het Suezkanaal was het altijd Frans. De opleiding tot radio-officier - zoals de
marconist officieel heette - was pittig
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en duurde anderhalf jaar.’ Een speciale aanleg had je niet nodig om marconist te
worden, al komt een goed gevoel voor ritme wel van pas. ‘Ook moest het seinen
soepel gebeuren, vanuit de pols. Anders kreeg je “tikkramp”, vergelijkbaar met wat
je nu RSI of een “muisarm” noemt.’

Foto: Tom Kroeze. Stichting Historisch Materiaal Radio Holland.

Er bestond voor telegrafisten een beroepsgeheim, en ze werden officieel beëdigd.
‘Afluisteren of opschrijven wat niet voor jou bestemd was, was verboden. Er waren
speciale stations die dat controleerden. Toen er nog geen vliegverkeer was, maakten
zakenmensen veel gebruik van passagiersschepen. Als die mensen een telegram
lieten seinen en de inhoud ervan werd bekend bij de concurrent, kon dat grote
financiële gevolgen hebben. Maar het belangrijkst waren toch de persberichten, het
weerbericht en de waarschuwingen. Ik heb nog de tijd van de drijvende mijnen
meegemaakt. Zagen we zo'n mijn, dan moesten we dat uitseinen, met onze exacte
positie.’

Duikboten
De zweem van spanning en mysterie die het morse omgeeft, gebruikte de
striptekenaar Hergé in het Kuifje-avontuur De Blauwe Lotus uit 1946. De Homerus
van het beeldverhaal laat zijn held al op de eerste bladzijde een geheimzinnige
morseboodschap opvangen... en het avontuur kan beginnen.
Dat mysterieuze van het morse zit hem niet alleen in de punten en streepjes die
een schat aan informatie blijken te bevatten. Vooral in tijd van oorlog of bij gevaarlijke
transporten werd een codering in het kwadraat gebruikt. Van den Broek: ‘Rederijen
hadden voor de kapitein een codesysteem van vijf letters. Aan boord was een boek
waarmee “die ouwe” de codeberichten kon ontcijferen. In de oorlog hadden Duitse
duikboten codeboeken met een loden band. Als een duikboot in handen van de
vijand viel, moest dat boek snel overboord. Toch hebben de geallieerden al in het
begin van de oorlog zo'n boek te pakken gekregen. De Duitsers hebben daardoor
lange tijd met een code geseind die al gekraakt was. Dat heeft ze heel wat duikboten
gekost.’
Op zee kan men morse ook met seinlampen overbrengen. Dat werd in de oorlog
veel toegepast. Het bereik was uiteraard beperkt tot de horizon, maar het
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Seinen met morse lijkt anno 2000 op rekenen met een telraam in de tijd
van de zakjapanner. Toch biedt het morse meer dan nostalgie of de ‘kick’
van de techniek.
was veiliger dan radioverkeer, dat altijd afgeluisterd of gestoord kon worden.
Het morse over de radio mag dan ‘onveiliger’ zijn, je kunt er in principe de hele
wereld mee bereiken. ‘Ik voer een keer op de Waterman, een groot emigrantenschip.
Toen we buitengaats kwamen bij Rotterdam, nam ik een telegram aan voor
Nieuw-Zeeland. De eerste die op wacht was, zei: “Dat lukt je nooit, doe maar pas
na het Panamakanaal.” Maar ja, dat duurde nog veertien dagen. Dus ik probeerde
het toch en in het Kanaal hier had ik het tegenstation al te pakken.’
Morse is minder onpersoonlijk dan het lijkt. Elke telegrafist heeft zijn eigen
‘handschrift’. De lengte van de strepen en punten is variabel. ‘Ik kon sommige
collega's herkennen. Die gaven een persoonlijk tintje aan hun sein, bijvoorbeeld
door de derde punt van de s iets meer te spatiëren. De telegrafisten van
Scheveningen Radio - met de roepletters PCH - hadden de gewoonte de eerste
streep van de c lang aan te houden. Dat was hun kenmerk, een aardigheidje.’
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Niets toegevoegd
Morse is een hulpmiddel, net als braille voor blinden. Spreken in morse gaat niet,
hoewel marconisten onder elkaar nog weleens met ‘da-da-da-dut’ beginnen als ze
iets willen zeggen dat niet voor ieders oren bestemd is. Verder mist het morse de
dynamiek die eigen is aan natuurlijke talen. Hoe vliegensvlug de transmissie van
de codes ook moge verlopen, het morse zelf blijft statisch. Aan de
standaarduitdrukkingen (zie kader) is vrijwel nooit iets toegevoegd. Ingehaald door
de techniek is het officiële morse een vroege dood gestorven.
Maar de liefhebbers berusten daar niet in. Via e-mail en gsm mag communicatie
dan sneller verlopen, radioamateurs gebruiken liever morse. Waarom? Ze proberen
met zo weinig mogelijk middelen zo groot mogelijke afstanden te overbruggen. Dat
is voor hen een sport. Een sport met een rijke geschiedenis. Zo zijn ze nog steeds
trots op de rol die ze speelden tijdens de watersnoodramp van 1953. Het hele civiele
netwerk was uitgeschakeld, en de amateurs die met hun zender ‘boven het water’
zaten, verzorgden de berichtgeving.
Seinen met morse lijkt anno 2000 op rekenen met een telraam in de tijd van de
zakjapanner. Toch biedt het morse meer dan nostalgie of de ‘kick’ van de techniek.
Voor mensen met een zware lichamelijke handicap kan het een uitkomst zijn. Wie
geen toetsenbord meer kan bedienen, is soms nog wel in staat om morse te seinen
en te ontvangen. Maar dan moet men het wel eerst leren. Dat kan nog steeds. Via
weblocaties bieden enthousiaste amateurs - niet te verwarren met de mannen van
de bakkies - morsecursussen aan die voorbereiden op het examen. Als u het er
een stuk beter van afbrengt dan ik indertijd, mag u zich erkend radiotelegrafist
noemen. Dan ligt de kleine, maar grenzeloze wereld van het morse voor u open.

Drieletterzinnen van het morse
Het morsealfabet gebruikt ongeveer veertig tekens: de gewone letters van het
Latijnse alfabet, de cijfers en de leestekens. Elk teken heeft een vast patroon. De
s bestaat uit drie punten, de o uit drie strepen, de v komt overeen met de eerste
vier tonen van Beethovens ‘vijfde’.
Het morse kent een lijst van ongeveer honderd veelgebruikte uitdrukkingen
waarvoor codes van drie letters zijn vastgesteld, de zogenoemde Q-codes. Voor
een marconist waren dat de standaardfrasen van zijn taal. Communicatie verliep
veelal uitsluitend in die codes. Ze variëren van QTR (‘Hoe laat is het precies?’) tot
QUS (‘Hebt u overlevenden gezien of het wrak waargenomen? Zo ja, in welke
positie?’). Verder waren er onofficiële afkortingen in gebruik, gebaseerd op het
Engels: gm (‘good morning’) en om (‘old man’, de vaste aanspreekvorm voor het
tegenstation).
Iedereen kent het SOS, maar alleen een zeeman weet dat daar geen punten
tussen horen, en dat het niet zoiets als ‘save our souls’ betekent. Het signaal is voor
telegrafisten direct herkenbaar tussen alle andere signalen, zoals een sirene in het
stadsverkeer.

Definitief een punt achter mr.
Mr. G.A.J. Tijbosch - Zoetermeer
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Al vele jaren is het onduidelijk of er na een afgekorte titel al dan niet een punt moet
worden geplaatst. Met de komst van het nieuwe Groene Boekje in 1995 leek er een
einde aan de discussie te zijn gekomen. Zowel de Leidraad als de Woordenlijst van
het Groene Boekje geven expliciet aan dat er na afgekorte titels - zoals mr. - een
punt moet worden geplaatst. Desondanks houden tegenstanders van de punt na
afgekorte titels (dit zijn vooral juristen) sinds jaar en dag vast aan de aanduiding mr,
dus zonder punt. Zij hadden met de tekst van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (de WHW) een belangrijke troef in handen. In de
artikelen 7.20 en 7.22 van de WHW, die voorschriften geven over titels, kwamen
inderdaad expliciet de ‘inkortingen’ ir, mr, drs en dr (zonder punt) voor - waarvan
de laatste letter van de verkorte aanduiding ook de laatste letter van het volledige
woord is - naast de afkortingen ing. en bc. (met punt), die dat kenmerk niet hebben.
Omdat de WHW als formele wet juridisch van een hogere orde zou zijn dan het
Spellingbesluit, zou de officiële afkorting van de titel ‘meester’ mr moeten zijn.
Voorstanders van de punt na afgekorte titels hebben deze opvatting altijd
bestreden. De WHW heeft niet de bedoeling om de schrijfwijze te regelen, maar
regelt (in dit verband) slechts het recht om bepaalde titels te mogen voeren. De
artikelen 7.20 en 7.22 van de WHW zijn op het punt van de punten niet toegelicht
en tijdens de totstandkoming van de wet is geen aandacht besteed aan de schrijfwijze
van de afkortingen. Bovendien komen op diverse plaatsen in de WHW wel (met
punt) de afkortingen nr. (‘nummer’) en Stcrt. (‘Staatscourant’) voor.
Sinds kort is de puntenstrijd definitief beslecht. Op 18 januari 2000 is namelijk de
tekst van de WHW opnieuw in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2000, 11). Daarbij
is de tekst van de wet aangepast aan de voorschriften van het Groene Boekje en
zijn er punten geplaatst achter de afgekorte titels. Hiermee is definitief een einde
gekomen aan de verwarring rond de punt achter afgekorte titels.
Theoretisch zouden de tegenstanders van de punt achter afgekorte titels nog
kunnen stellen dat het slechts om een herplaatsing gaat en niet om een nieuwe wet.
Dit argument snijdt echter geen hout. Immers, juridisch is de herplaatsing van de
WHW wel degelijk relevant, omdat het de wetgever zelf is geweest die in 1997 bij
de Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie (Stb. 1997, 117) de opdracht
tot herplaatsing heeft gegeven. In die wet heeft hij bepaald dat de WHW opnieuw
in het Staatsblad moet worden geplaatst ‘en overgebracht in de geldende spelling’.
De nieuwgeplaatste tekst van de WHW is daarom nu de rechtens geldende tekst.
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Taalcrypto
Gineke van der Putten
Horizontaal
2 Boom van een letter. (2)
5 Recht van zinnen zoals geleerd wordt. (8)
8 Gooi richting kinderen. (4)
9 Neus voor volkstaal. (5)
11 Journalistieke kat. (4)
14 Hulpmiddel bij het lezen? (7)
16 Bij zo'n training gaat het vanzelf. (8)
17 Letter die zich makkelijk voegt. (2)
19 Hulpmiddel waarmee me taal aangepakt wordt om te bewerken. (9)
21 Doekje dat vreemd uit de doos komt. (6)
22 Aanleg hebben om vloeiend te bekken. (5)
23 Taal van Kuitenbrouwer? (5)
25 Vroeger eufemisme dat het goed doet. (13)
28 De snoep van de poëzie. (7)
29 Stopwoordje van de slaap? (3)
31 Hoeveelheid aanhalingstekens bij Kousbroek? (18)
38 Groen tijdschrift. (4)
39 Door de platte uitspraak maar net een voldoende. (6)
40 Familielid dat zinnen produceert? (9)
42 Kern met potentie. (3)
44 Draad vol vuur. (4)
45 Gericht woord. (9)
46 Pijnlijke letter. (3)
49 Hoorbare verwantschap. (11)
51 Persoonlijk voornaamwoord dat het eerst gebruikt wordt. (2)
52 Prettig palindroom. (3)
53 Door verkorting aantrekkelijk zijn. (7)
56 Een hoop mondeling. (4)
58 Uit verveling je mond opendoen. (5)
59 Genoemd voor doven. (10)
60 Wees er als de kippen bij. (3)
61 Lied aan de riem. (4)
62 Eerlijk Engels. (4)

Verticaal
1 In dat gebied spreekt men achter-de-horizontaal? (12)
3 Ontredderd zonder spraak. (11)
4 De mooiste afsluiting van een zin. (7)
6 Heertje. (2)
7 Schat (m/v). (7)
10 Vette taal? (5)
12 Werktuig dat in de grond voor verfijning zorgt. (2)
13 Vruchtbaar opfrissertje van het Spaans. (7)
15 Geld dat men niet te familiair wordt. (7)
17 Negatief onbepaald voornaamwoord. (3)
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18
20
24
25
26
27
28
30
32
33
34
35
36
37
41
43
47
48
50
54
55
57

Leegte van de spraak. (9)
Liefde voor de Roma. (4)
Taal van het stripverhaal? (11)
Conflict over een andere volgorde in de zin. (16)
Zo sterk kan een naamwoord zijn. (11)
Franse kreet. (3)
Het gebruik van verkleinwoorden in het Engels? (9)
Minder bomen. (5)
IJzig figuur. (4)
Werkend in een relatie. (3)
Fantastisch telwoord. (3)
Uitroepteken? (4)
De rest bevindt zich in het midden. (2)
Zure journalisten? (11)
Signaal van welluidendheid. (4)
Geschrift dat regelmatig terugkeert met commentaar. (6)
Noord-Hollander die veel k's gebruikt? (7)
Zo vervelend als een letter op proef. (6)
Vruchtbaar blanco dat een bouwstof is. (5)
Oude grappenmaker. (3)
Lidwoord dat meetelt. (3)
Die houdt de letters gevangen? (4)

Uw (complete) oplossing kunt u voor 23 april sturen naar Onze Taal, Laan van
Meerdervoort 14a, 2517 AK Den Haag, e-mail:
<onzetaal@onzetaal.nl>, onder vermelding van ‘taalcrypto’. Onder de inzenders
van de goede oplossing wordt een boekenbon van f 50,- verloot.
De oplossing van de januaricrypto is:
Horizontaal: 4 geestigheid; 9 roe; 10 amoreel; 12 cao; 13 kam; 15 enkel; 16
gearmd; 18 evenwichtszin; 21 mare; 23 relativiteitsbegrip; 24 tt; 25 leenwoordenboek;
29 ramp; 31 tongenworst; 33 bijbel; 34 war; 36 email; 37 bladroller; 39 ballon; 41
tien; 42 ompraten; 43 liedje.
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Verticaal: 1 getrouw; 2 viola; 3 letterzetterij; 5 trek; 6 ge; 7 denken; 8 naamval;
11 moderato; 12 crème; 14 metselbij; 17 sporttaal; 19 netto; 20 Chinees; 22
leesplankje; 23 roepnaam; 26 weerrijm; 27 riooltaal; 28 kabelnet; 30 memo; 32 tw;
33 braille; 35 abt; 38 roem; 40 lei.
De boekenbon is gewonnen door Martin Mulder uit Hardenberg.
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De beste en slechtste nota's
Een beleidsnotawedstrijd met opvallende inzendingen
Rob Neutelings - Technische Universiteit Delft
Daniël Janssen - Universiteit Utrecht
De talrijke beleidsnota's die ons land structuur moeten geven, worden
- als ze al gelezen worden - niet zelden als mistig en onleesbaar
gekwalificeerd. Toch zijn er wel degelijk gunstige uitzonderingen,
zo bleek uit een landelijke beleidsnotawedstrijd.
Nederland wordt in belangrijke mate door nota's vormgegeven. Alle belangrijke
wetten en infrastructurele projecten worden door minstens één beleidsnota
voorafgegaan, en soms zelfs door een hele stapel. Zo is er over de Betuwespoorlijn
meer dan twee meter nota's en rapporten beschikbaar, en gaf de gemeente Utrecht
46 miljoen gulden uit om de nu al ruim tien jaar durende discussie over de renovatie
van het stadshart te voeden met nota's, studies en adviezen. Beleidsnota's passen
blijkbaar goed in ons poldermodel. De ambtenaar schrijft de plannen op, en iedereen
mag ze vervolgens bekritiseren. Maar dan moeten ze wel eerst gelezen worden.
En daar wringt de schoen, want de leesbaarheid van nota's laat te wensen over.
Veelgehoorde klachten betreffen de structuur (mistig), de formuleringen (warrig en
onduidelijk) en de plannen zelf (vaag). En die klachten zijn niet van vandaag of
gisteren.

Geen rijksnota's
Vraag Tweede-Kamerleden naar de kwaliteit van nota's en hun mening blijkt naadloos
aan te sluiten bij die van gewone lezers. Warrig, wollig, gezwollen, brallerig,
Lubberiaans, droog, onbegrijpelijk en onsmakelijk Nederlands zijn kwalificaties die
spontaan worden geuit na het noemen van het woord beleidsnota. Terecht?
Om te zien of het echt zo slecht gesteld is met de beleidsnota is er afgelopen jaar
een beleidsnotawedstrijd georganiseerd. Iedere Nederlander kon nota's insturen
voor de prijs voor de beste en slechtste nota. Voor de categorie ‘beste nota’ waren
er ongeveer dertig inzendingen. Opvallend genoeg was daar geen enkele rijksnota
bij; blijkbaar roepen de producten van provincies, gemeenten en stichtingen bij de
Nederlandse burger meer enthousiasme op. Vaak ten onrechte: enkele nota's die
werden ingestuurd als kandidaat voor de ‘beste nota’, zouden in de categorie
‘slechtste nota’ heel kansrijk zijn geweest. Zo dacht een notaschrijver de trofee in
de wacht te slepen met een nota die de volgende zin bevatte: ‘Overgaan tot de
volgende wijzigingen van het beleid inzake verstrekking van premies t.b.v.
arbeidsinschakeling c.a. aan bijstandsgerechtigden c.s. van de gemeente, teneinde
het beroep op het gemeentelijke scholings- en activeringsfonds (Wet inschakeling
werkzoekenden) structureel op jaarbasis met f 700.000,- te beperken, alsmede ter
invoering daarvan de noodzakelijke maatregelen te (laten) nemen (zoals wijziging
van de Premie en vrijlatingverordening).’ De jury dacht er het zijne van.

De jaarlijkse papierberg van een Tweede-Kamerlid
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- 27.539 kopieën van de reprodienst
- 50.000 pagina's regeringspost
- 40.000 pagina's andere post

Veel hiervan gaat ongelezen het ‘ronde archief’ in, en van de inhoud van de rest
wordt zelden meer dan een kwart echt gelezen.

Top-drie van winnaars
De prijs voor de beste beleidsnota ging naar de gemeente Den Haag voor de nota
Masterplan mensenwerk. De nota heeft een zeer duidelijke samenvatting en biedt
een helder overzicht van speer- en actiepunten. Het taalgebruik is helder en wervend.
De meeste burgers zullen geen enkele moeite hebben om deze nota te lezen en te
begrijpen. De lay-out is schitterend. Toch had de jury ook wat kritische noten op zijn
zang: het formaat is zeer onhandig (42 bij 23 cm), de nota is hier en daar langdradig,
en heeft soms te lijden van een geitenwollensokkentoon.
De gemeente Stadskanaal eindigde met Stadskanaal in 2010 op de tweede plaats.
De nota is erg concreet en toegankelijk. De tekst geeft een zeer duidelijk beeld van
de plannen, en de uitvoeringsplannen zijn goed. Men spreidt vanuit de moeilijke
noordelijke positie een grote ambitie tentoon. De nota is mooi vormgegeven en,
misschien wel het allerbelangrijkste, hij is goed leesbaar. Kan er nog iets aan
verbeteren? Natuurlijk: een nota die voor de eerste prijs in aanmerking wil komen
moet een samenvatting heb-
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ben, en daarnaast vond de jury de begroting en de evaluatieopzet onder de maat.
De derde prijs was voor Ruimte voor cultuur. De cultuurnota Zeist 1999-2003 van
de gemeente Zeist. De jury vond dat hier sprake was van een beleidsnota met een
duidelijke doelstelling. De nota beschrijft op een heldere manier wat er in Zeist op
cultureel gebied allemaal gaat gebeuren. Met name hoofdstuk 8 over acties,
tijdplanning en financiën verdient navolging. Had de jury dan geen kritiek? Jawel,
de formulering is hier en daar wat houterig en de vormgeving van de tekst is matig
- in tegenstelling tot die van de kaft.

De zeven hoofdzonden van de notaschrijver
1
2
3
4

Onleesbare, onbegrijpelijke formuleringen
Mistige structuur
Veel geschreeuw, maar weinig wol
Geen hulpmiddelen voor de selectieve lezer, zoals een inhoudsopgave of een
samenvatting
5 Vage plannen zonder onderbouwing, financiering en visie op de uitvoering
ervan
6 Misleidende omschrijvingen en bewuste vaagheden
7 Vormgeving die niet tot lezen uitnodigt

De slechtste nota
Helaas was het aantal inzendingen voor de slechtste beleidsnota te klein om de
prijs uit te reiken. Er waren wel twee ‘eervolle’ vermeldingen. De gemeente

‘Voor het alternatief van de dwangsom mag echter niet worden gekozen
als, gelet op het belang dat geschonden wordt door overtreding van het
betreffende wettelijk voorschrift, het risico van voortzetting of herhaling
van de overtreding - ondanks de dwangsom - nog aanwezig is.’
Enschede schreef een nota die duidelijk maakt waarom beleidsnota's zo'n slechte
naam hebben. Hoewel de tekst slechts anderhalf kantje beslaat, staat hij boordevol
overbodige informatie, irrelevante uitweidingen en ondoorgrondelijk proza. De
feitelijke inhoud kan op de achterkant van een luciferdoosje. Wat nu precies het
voorstel is, wordt pas na enig speurwerk duidelijk: een rookverbod voor alle
werkruimtes. Maar in plaats van dat gewoon voor te stellen, weidt de schrijver eerst
anderhalve pagina lang uit over randvoorwaarden, eerder beleid en de relatie met
wetgeving.
De tweede ‘eervolle’ vermelding was voor de gemeente Maasdriel. Die
produceerde een nota waarin schoolvoorbeelden staan van formuleringen zoals je
ze in nota's verwacht, maar waarvan je steeds weer hoopt dat ze er niet in zullen
staan: ‘Voor het alternatief van de dwangsom mag echter niet worden gekozen als,
gelet op het belang dat geschonden wordt door overtreding van het betreffende
wettelijk voorschrift, het risico van voortzetting of herhaling van de overtreding ondanks de dwangsom - nog aanwezig is.’ Op dit soort overtredingen tegen de
leesbaarheid zou eigenlijk een dwangsom moeten staan.
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Vorig jaar verscheen van Rob Neutelings en Daniël Janssen het boek
Beleidstekstwijzer (Sdu Uitgevers). ISBN 90 12 08560 8

Illustratie: Jaap Vegter

Formaat prullenbak
Nota's wórden ook slecht gelezen. Mr. Jacob Kohnstamm (voormalig
Tweede-Kamerlid en staatssecretaris voor D66) vertelde ooit een anekdote die het
lot van menige nota goed beschrijft. Na een dag van zwaar vergaderen trof hij op
zijn bureau de post aan: een halve meter papier met daarin zeker twaalf nota's. Hij
nam zijn post mee de trein in om die op weg naar huis te kunnen schiften. Een nota
over de bestrijding van illegalen in de prostitutie: ‘nou die kan wel weg’. Een nota
over de aanschaf van nieuwe gevechtshelikopters: ‘hup in de prullenbak’. Een notitie
over de arbeidsvoorwaarden bij de NS: ‘niet mijn portefeuille, dus weg’. Thuis
aangekomen was van de halve meter nog zo'n tien centimeter over die hij wél zou
lezen. De volgende dag werd hij gewekt door een telefoontje van een journalist die
hem vroeg waarom de arbeidsvoorwaarden van het NS-personeel hem niet
interesseren. Kohnstamm begon een betoog waarin hij zei dat het NS-personeel
goed beloond dient te worden en sloot af met de vraag: ‘Waarom denkt u eigenlijk
dat ik geen interesse heb in de arbeidsvoorwaarden van NS'ers?’ ‘Nou,’ zei de
journalist, ‘schoonmakers vonden uw exemplaar van de Notitie Arbeidsvoorwaarden
NS in de prullenbak van de trein. Wilt u hier nog iets aan toevoegen?’. ‘Nee, eigenlijk
niet. Nou, hoewel... nu ik u toch aan de lijn heb, weet u waar u eens in moet duiken?
De afmetingen van de prullenbakken in de trein. Die zijn veel te klein.’
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Waarom is wit niet groen?
De verschillen tussen de Spellingwijzer Onze Taal en het Groene
Boekje
Corriejanne Timmers en Toon Vandenheede - redactieleden
Spellingwijzer Onze Taal
Op een toegankelijke en consequente manier de nieuwe
spellingregels uitleggen én toepassen, dat was het doel van de
Spellingwijzer Onze Taal. Die aanpak leidde tot bepaalde verschillen
in spelling met het ‘officiële’ Groene Boekje. Twee redacteuren van
de Spellingwijzer leggen uit hoe groot die verschillen zijn en waarom
het zover kwam.
In oktober 1998 verscheen de Spellingwijzer Onze Taal, als resultaat van een poging
om de regels van de nieuwe spelling goed uit te leggen en toe te passen. Volgens
het omslag is de Spellingwijzer - ook wel het Witte Boekje genoemd - gebaseerd
op de officiële spellingregels. Dit betekent echter niet dat alle opgenomen woorden
net zo zijn gespeld als in het Groene Boekje. Over die verschillen meldt de
Spellingwijzer in het ‘Ten geleide’: ‘Ten behoeve van de gebruikers die zich aan de
niet-officiële spelvormen in het Groene Boekje willen of moeten houden, is met de
aanduiding GB aangegeven waar wordt afgeweken van spelvormen in het Groene
Boekje.’ Om hoeveel afwijkingen gaat het, zijn dat inderdaad ‘niet-officiële
spelvormen’, en waarom week de redactie in die gevallen af van de schrijfwijze in
het Groene Boekje?

Wat is officieel?
De Spellingwijzer bevat circa 30.000 trefwoorden, in veel gevallen gevolgd door
een of meer voorbeelden. Het totale aantal opgenomen woorden - uitsluitend
woorden met een of meer benoembare spellingproblemen - komt hierdoor op circa
45.000. In ruim 4.000 gevallen zijn bovendien ‘trends’ aangegeven. Zo staat direct
onder het trefwoord moslim: ‘moslimcultuur, enz. 64’. Dit betekent dat alle
samenstellingen met moslim op dezelfde manier worden gevormd, wat wordt
toegelicht in regel 64. Mede dankzij deze opzet heeft de Spellingwijzer een bereik
van honderdduizenden woorden.
Van ten minste 221 woorden wijkt de schrijfwijze af van die in het Groene Boekje.
Hierbij gaat het in de eerste plaats om ‘niet-officiële spelvormen’ - een kwalificatie
die enige toelichting verdient. Wat de ‘officiële spelling’ precies inhoudt, staat in het
Spellingbesluit van 19 juni 1996. Dit besluit beperkt zich tot ‘de schrijfwijze van
bastaardwoorden en van tussenklanken in samenstellingen (...) volgens hetgeen
daaromtrent is gesteld in de leidraad en de woordenlijst’. De woordenlijst die hier
wordt bedoeld, is niet die van het Groene Boekje, maar een beperkte lijst van
ongeveer 16.000 woorden die als bijlage bij het Spellingbesluit was opgenomen.
Voor alle woorden die hierbuiten vallen, is er dus helemaal geen ‘officiële schrijfwijze’.
En dan zijn er nog andere woorden die in de Spellingwijzer afwijken, een soort
grijs gebied. Hieronder vallen de woorden waarvan de juiste schrijfwijze niet vaststaat,
bijvoorbeeld doordat de regels in de leidraad van het Groene Boekje verschillende
interpretaties toelaten of door onvolkomenheden in de woordenlijst van het
Spellingbesluit.
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Als queuen al een trema zou moeten hebben, zou het moeten worden
gespeld als queueën; maar dat is net zo vreemd als te beweren dat het
meervoud van groente niet groenten is maar groenteën.
De 221 afwijkende spelvormen zijn als volgt onder te verdelen:
- 33 woorden, waaronder question(n)aire, die onder het Spellingbesluit vallen;
- 77 woorden, waaronder entre-deu(x)tje, S/sisyfusarbeid en sensitivity(-)training,
die misschien wel, misschien niet onder het Spellingbesluit vallen;
- 111 woorden, waaronder op z'n jan(-)boerenfluitjes en bakzeil( )halen, die niet
onder het Spellingbesluit vallen.
Hieronder en in het kader bij dit artikel worden van elke groep enkele voorbeelden
gegeven. De complete lijsten staan op de weblocatie van Onze Taal en zijn voor
niet op internet aangesloten belangstellenden op te vragen bij het genootschap.
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Question(n)aire
Alle bastaardwoorden vallen onder het Spellingbesluit. De redactie van de
Spellingwijzer meent dat zes ervan in het Groene Boekje niet correct gespeld zijn.
Zo heeft zij een n gewist in questionnaire (Leidraad: na -io wordt de n niet verdubbeld,
behalve vóór een toonloze e). Het woord tamboer-maître beschouwt de redactie
niet als bastaardwoord, maar als (samengesteld) vreemd woord, vandaar de
schrijfwijze tambour-maître in de Spellingwijzer. Ter vergelijking: tamboer-majoor
is wél een bastaardwoord (<tambour-major), met een dubbele vernederlandsing.
Het woord skister staat wel in het Groene Boekje, maar niet in de officiële woordenlijst
van 16.000 woorden. Deze schrijfwijze is echter onjuist, op grond van de regel
volgens welke -ie- wordt gespeld in afleidingen met een Nederlands achtervoegsel.
De Spellingwijzer spelt dit woord dan ook als skiester - en zo stond het al in het
oude Groene Boekje van 1954.
Ook alle samenstellingen met een tussenklank vallen onder het Spellingbesluit.
In acht gevallen wijkt de redactie af van het Groene Boekje, ook ditmaal omdat zij
meent dat de daarin gegeven schrijfwijzen onjuist zijn. Zo spelt de Spellingwijzer
niet paardenvijg maar paardevijg (volgens de uitzonderingsregel ‘we schrijven geen
n als het eerste deel van een samenstelling een dierennaam is en het tweede deel
een plantkundige aanduiding’), niet gildenbroeder maar gildebroeder (op grond van
het dubbele meervoud gilden/gildes) en middenklassenauto, enz. (op grond van ook volgens het Groene Boekje - het enkele meervoud middenklassen). De redactie
heeft in de woordenboeken waarop ze zich gebaseerd heeft niet alleen een dubbel
meervoud aangetroffen van gilde, maar van nog 17 andere zelfstandige
naamwoorden eindigend op een ‘toonloze e’, zoals agave en catacombe, die volgens
het Groene Boekje uitsluitend een meervoud hebben op -(e)n. Dat heeft uiteraard
gevolgen voor mogelijke samenstellingen met deze woorden; agavevezel zou in
het Groene Boekje agavenvezel worden. Een ander voorbeeld is het woord dille,
dat volgens ons geen meervoud heeft - vandaar dillesaus, enz. - maar dat in het
Groene Boekje het meervoud dillen krijgt, wat zou leiden tot dillensaus, enz.

Fouten komen in de beste spellinggidsen voor
Ton Majoor - Soest
In het januarinummer staat een inventarisatie van fouten in het Groene Boekje. Een
nuttig overzicht, en leerzaam bovendien: volgens de Taaladviesdienst zou balkenbrij
eigenlijk balkebrij moeten zijn, omdat een van de samenstellende delen (balk komt
van balg ‘maag’) van het woord niet (meer) als afzonderlijk woord in de
oorspronkelijke betekenis herkenbaar is. Maar hoort arrenslee dan ook niet arreslee
te zijn? Want het eerste deel is nu niet meer herkenbaar als verbastering van nar.
(De narreslee werd zo genoemd naar de pluimen op de kop van het paard en naar
de rinkelbelletjes aan hoofdstel en leidsels, wat deed denken aan een nar.)
Zeker zo interessant is de vraag of de Taaladviesdienst op dezelfde minutieuze
wijze aandacht gaat besteden aan fouten en onvolkomenheden in de Spellingwijzer
Onze Taal, een naslagwerk waarvan deze dienst zelf mede-auteur is. Zo trof ik bij
spruiten ‘spruiten, spruitte, gespruit’ als vervoeging aan, en wordt newfoundlander
(de hond) op grond van spelregel 54 met een kleine letter geschreven, terwijl
Shetlander (de pony) op grond van spelregel 53 een hoofdletter krijgt. En zo zullen
er wellicht meer opmerkingen te maken zijn.
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Entre-deu(x)tje
Van 77 woorden is het niet helemaal duidelijk of ze wel echt onder het Spellingbesluit
vallen. Bij zes woorden gaat het om het trema, dat volgens de redactie van de
Spellingwijzer - in verband met de uitspraak - overbodig en dus onjuist is in
bijvoorbeeld maïs en maïzena. Het trema is echter wel noodzakelijk - ook in verband
met de uitspraak - op de i van judaica, maar weer niet in het meervoud van extraneus.
Immers, volgens de Leidraad krijgen ‘de Latijnse en Franse uitgangen -ei, -eus,
-eum en -ien (...) geen trema’. Toch blijft het Groene Boekje het woord extranei
spellen met een trema op de i.
Een eigenaardig trema vinden we in het Groene Boekje in het meervoud van
queue: queuën, in de Spellingwijzer gespeld als queuen. Als dit woord al een trema
zou moeten hebben, zou het toch moeten worden gespeld als queueën; maar dat
is net zo vreemd als te beweren dat het meervoud van groente niet groenten is maar
groenteën.
Bij drie verkleinwoorden doet het Groene Boekje iets merkwaardigs: de laatste
(niet uitgesproken) medeklinker verdwijnt, zoals in entre-deux - entre-deutje, dat de
Spellingwijzer ‘gewoon’ spelt als entre-deuxtje.
Over het gebruik van de apostrof geeft de Leidraad duidelijke regels. Volgens de
redactie van de Spellingwijzer is de apostrof onjuist in bepaalde meervouden, zoals
andante's, maar is die ten onrechte weggelaten in bijvoorbeeld sordinos.

Illustratie: Hein de Kort

In het Groene Boekje en de Spellingwijzer staat een bijna identieke omschrijving
van de uitspraakvariatie bij oorspronkelijk Engelse werkwoorden, maar beide zijn
zo vaag - met termen als soms, sommige (taalgebruikers) en in zulke gevallen - dat
je er alle kanten mee uit kunt. Dit heeft geleid tot verschillende resultaten in de twee
boekjes. Eén voorbeeld ter illustratie. Bij het werkwoord surfen geeft het Groene
Boekje alleen de vormen surfte, gesurft, en vergeet daarmee de eigen regel toe te
passen: ‘In briefen en
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golfen zeggen sommigen een /f/, anderen een /v/. In zulke gevallen zijn beide
vervoegingen mogelijk: leaste/leasde, gegolft/gegolfd.’ De Spellingwijzer voegt hier
de variant surfde, gesurfd aan toe, maar doet dat vervolgens weer niet bij
sneeuwsurfen (sneeuwsurfte, gesneeuwsurft) en windsurfen (windsurfte,
gewindsurft).

Verschillen tussen het Groene Boekje en de Spellingwijzer Onze Taal
Bij de volgende 62 woorden wijkt de Spellingwijzer Onze Taal af van de ‘officiële’
woordenlijst van 16.000 woorden. De officiële spelling beperkt zich echter tot de
bastaardwoorden en de tussenklanken in samenstellingen: de eerste 7 woorden in
de onderstaande lijst. Van de overige 55 woorden staat niet ondubbelzinnig vast of
ze onder het Spellingbesluit vallen.
Groene Boekje

Spellingwijzer Onze Taal

uitheemse woorden
(zich) apelazerus

apelazarus

questionnaire

questionaire

seksshop

sexshop

tamboer-maître

tambour-maître

tussenklank
apebroodboom

apenbroodboom

(naar) hartelust

(naar) hartenlust

paardenvijg

paardevijg

trema
judaica

judaïca

maïs

mais

maïzena

maizena

hoofdletter of kleine letter
apache

Apache

azteek

Azteek

hun (nomade)

Hunnen

kelt

Kelt

maya

Maya

noorman

Noormannen

polak

Polak
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semiet

Semiet

sikh

Sikh

viking

Viking

zoeloe

Zoeloe

Farizeeën

farizeeën

Indo

indo

Utopia

utopia

Indo-europees

Indo-Europees

oriënt

Oriënt

plejaden

Plejaden

vervolg
Croesus

croesus

Thomas

(een ongelovige) thomas

Apollinisch

apollinisch

Dionysisch

dionysisch

Gargantuesk

gargantuesk

Augiasstal

augiasstal

Midasoren

midasoren

Pyrrusoverwinning

pyrrusoverwinning

Salomonsoordeel

salomonsoordeel

Sisyfusarbeid

sisyfusarbeid

Tantaluskwelling

tantaluskwelling

Wankelmotor

wankelmotor

rota

Rota

rotary

Rotary

rotaryclub

Rotaryclub

Silurisch

silurisch

Messiaans

messiaans
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Götterdämmerung

götterdämmerung

Hüttenkäse

hüttenkäse

Übermensch

übermensch

led

LED

x-benen

X-benen

los, aaneen of met een streepje (samenstelling/woordgroep)
Ave Maria
Ave-Maria
all in

all-in

all risk

all-risk

boogie woogie

boogiewoogie

bungee jumping

bungeejumping

bric à brac

bric-à-brac

extra-ordinair

extraordinair

laisser-aller

laisser aller

sensitivity-training

sensitivitytraining

steeple-chase

steeplechase

jiujitsu

jiu-jitsu

popart

pop-art

sitdownstaking

sit-downstaking

Sensitivity(-)training
De overige woorden die de Spellingwijzer anders spelt dan het Groene Boekje,
vallen dus formeel niet onder het Spellingbesluit. Hierbij gaat het in de eerste plaats
om het gebruik van hoofdletters bij eigennamen. Volgens het Groene Boekje laten
de hiervoor in de Leidraad gegeven regels ‘enige vrijheid, omdat men van mening
kan verschillen over de vraag of de persoonsnaam [resp. aardrijkskundige naam]
nog als zodanig fungeert’. Daarnaast verschillen de twee naslagwerken nogal eens
van mening als het gaat om de schrijfwijze van samenstellingen: aan elkaar of met
een streepje. Van deze woorden staan er 55 in de lijst bij het Spellingbesluit,
waaronder Sisyfusarbeid en jiujitsu, in de Spellingwijzer gespeld als sisyfusarbeid
en jiu-jitsu.
De schrijfwijze van oorspronkelijke Duitse woorden (wel of niet met een hoofdletter)
wordt niet beregeld in de Leidraad. Heel wat van die woorden staan echter wel in
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de wettelijke lijst van 16.000 woorden, zoals Hüttenkäse en Übermensch versus
schnitzel en streber (Groene Boekje); deze Duitse leenwoorden
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beginnen in de Spellingwijzer allemaal met een kleine letter. Ook voor de schrijfwijze
van oorspronkelijk Engelse samenstellingen geeft de Leidraad geen regels. Zo
konden er verschillen ontstaan als boogiewoogie en sensitivitytraining, in het Groene
Boekje gespeld als boogie woogie en sensitivity-training.

Ook met de Spellingwijzer Onze Taal zijn we er nog niet...
Mr. R.W. Asser - Amstelveen
Hebt u, net als ik, een blij en dankbaar gevoel gekregen toen u de Spellingwijzer
Onze Taal voor het eerst inzag en gebruikte? Helder geformuleerde regels, een
duidelijke indeling, goed verzorgd uitgegeven - daarmee zou een einde komen aan
alle onzekerheden en ergernissen! Zoals de uitgever het op de achterzijde zegt:
‘(...) hét handboek voor de spelling van het Nederlands’ en ‘dé oplossing voor alle
problemen met de nieuwe spelling’. Voor minstens één probleem blijkt dat niet het
geval.
In Onze Taal van december 1998 vinden we op bladzijde 325 een spellingquiz
als voorbereiding op het Groot Dictee der Nederlandse Taal onder de titel ‘Groot
Dictee-test’. Ik voelde twijfel, raadpleegde de Spellingwijzer, en vond bij spelregel
65 (blz. 80): ‘Een uitzondering vormen driedelige samenstellingen waarvan de eerste
twee delen een naam vormen. Deze krijgen een streepje: Eerste-Kamerlid, (...)
Onze-Taallezer’ en zag daarin de oplossing. Ik schreef aan de redactie en de
Taaladviesdienst dat het volgens deze regel toch ‘Groot-Dicteetest’ moest zijn. Uit
het antwoord op mijn brief citeer ik:

Bij de Spellingwijzer waren (...) verschillende organisaties betrokken; dit
betekende dat er af en toe compromissen gesloten moesten worden. (...)
De redactie van het blad Onze Taal en de Taaladviesdienst zijn het met
de voorbeelden op bladzijde 80 eens als het gaat om ingeburgerde
samenstellingen. Maar in gelegenheidssamenstellingen als Groot
Dictee-test (...) heeft het onze voorkeur om de naam intact te laten (dus
met hoofdletter en een spatie) en de rest van de samenstelling hieraan
te verbinden door middel van een koppelteken. Zo wordt de eigennaam
duidelijker afgebakend.
Ik vind deze uitleg niet overtuigend. Wat moeten we aan met een uitzondering op
spelregel 65 inhoudende dat gelegenheidssamenstellingen anders gespeld moeten
worden dan ingeburgerde samenstellingen? En: wat jammer dat juist Onze Taal
ons het houvast van die spelregel 65 ontneemt!

Naschrift Taaladviesdienst
De heer Asser haalt slechts een deel van de tekst van spelregel 65 aan:
het rijtje woorden dat met Eerste-Kamerlid begint, is wat ons betreft een
beperkte categorie. Het voorbeeld Groot Dictee-test scharen wij liever
onder de regel die daarboven vermeld wordt: ‘Een meerledige naam in
een combinatie behoudt eventuele spaties: Van Goghtentoonstelling,
(...)’. Toegegeven: het verschil tussen deze twee categorieën - dat al niet
erg eenduidig is - wordt er door deze zin niet duidelijker op.
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Samenstellingen met Eerste/Tweede Kamer en met Rode Kruis krijgen
volgens de Leidraad (bladzijde 32) en de Woordenlijst van het Groene
Boekje een streepje tussen het eerste en het tweede deel van de naam.
Gelegenheidssamenstellingen met een meerledige naam worden in de
praktijk echter bijna altijd met een spatie tussen de delen van de naam
geschreven. Het streepje tussen de eigennaam en het woord dat erop
volgt, is facultatief: zowel Groot Dictee-test als Groot Dicteetest is juist.
De regel die de heer Asser citeert, had beter anders kunnen luiden,
bijvoorbeeld: ‘Een uitzondering vormen enkele ingeburgerde drieledige
samenstellingen waarvan de eerste twee delen een naam vormen:
Eerste-Kamerlid (enz.), Tweede-Kamerzitting (enz.), Rode-Kruispost
(enz.)’. Wat ons betreft vallen Onze Taal-lezer en Groot Dictee-test niet
onder deze categorie. In de vierde druk van de Spellingwijzer Onze Taal,
waarin de echte fouten uit de eerdere drukken gecorrigeerd zijn (zie
onderstaand kader), is het voorbeeld Onze-Taallezer dan ook verwijderd.

Bakzeil( )halen
Van de resterende afwijkende woorden, waarvan de schrijfwijze als het ware ‘vrij’
is doordat ze niet onder het Spellingbesluit vallen en al evenmin zijn opgenomen in
de bijbehorende woordenlijst, is voor 92 woorden de correcte spelling wel min of
meer af te leiden uit de regels in de Leidraad. De redactie van de Spellingwijzer
kiest bijvoorbeeld voor een kleine letter aan het begin van woorden als Hitleriaans
en Oscaruitreiking en voor kleine letters in UFO, en acht een streepje onnodig in
woorden als co-assistent, dandy-achtig, oud-papierhandel en (op z'n)
jan-boerenfluitjes.
Dan zijn er nog enkele woorden over, die we eigenlijk allemaal mogen spellen
zoals we zelf willen. Deze afwijkende schrijfwijzen van de Spellingwijzer zijn
gebaseerd op analogie, corpusonderzoek of op wat andere woordenboeken en
woordenlijsten vermelden. In deze categorie vallen onder meer de spellingen a-kant,
instandhouden en bakzeil halen uit het Groene Boekje, in de Spellingwijzer gespeld
als A-kant, in stand houden en bakzeilhalen.

Samenwerking
Het ‘Witte Boekje’ spelt meer dan tweehonderd woorden, waarvan er 33 echt onder
het Spellingbesluit vallen, anders dan het Groene Boekje, en houdt zich daarbij in
de meeste gevallen beter aan de officiële spellingregels dan het Groene Boekje.
Het Groene Boekje wijkt in 5 - niet-toegelichte - gevallen (afterpil, Batavier, Latino,
prinzipienreiterei, Stehgeiger) af van de woordenlijst van het Spellingbesluit; de
Spellingwijzer in 62 - toegelichte - gevallen.
Het Groene Boekje en de Spellingwijzer Onze Taal zijn wellicht beide aan een
herziene druk toe. Wat zou het mooi zijn als de makers konden samenwerken bij
de voorbereiding daarvan!

Correcties Spellingwijzer
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Eind december 1999 is de vierde druk van de Spellingwijzer Onze Taal verschenen.
In die druk is gebruikgemaakt van de gelegenheid om correcties aan te brengen.
De lijst met deze correcties is te vinden op de weblocatie van Onze Taal
(www.onzetaal.nl); op verzoek kan het secretariaat u per post een kopie toesturen.
Voor een eventuele uitgebreide en herziene druk vraagt het redactieteam de
medewerking van gebruikers. Graag ontvangen wij op- en aanmerkingen over de
ervaringen die u hebt opgedaan bij het gebruik van de Spellingwijzer Onze Taal.
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Onze talen [2]: Berbers
‘Een koe bind je vast aan haar poot, een man aan zijn tong’
Gaston Dorren
Bij ‘onze taal’ denkt niet elke Nederlander meteen aan het Nederlands.
Naast het aloude Fries en de dialecten hebben ook talen als het
Turks, het Berbers en het Hindi hier wortel geschoten. Gaston Dorren
belicht in de serie ‘Onze talen’ deze weinig bekende nieuwelingen.
In deel twee: de Tilburgse taalwetenschapper Abderrahman El Aissati
over zijn moedertaal, het Berbers.
Marokko is lid van de Arabische Liga. Krachtens de in het Arabisch geschreven
grondwet is het Arabisch de officiële taal. De steden hangen vol Arabische
opschriften. Arabisch is de enige voertaal in het parlement, en de koning heet
Mohammed. Marokko is, kortom, een Arabisch land.
‘Maar ik ben geen Arabier’, zegt de Marokkaanse taalkundige Abderrahman El
Aissati, die toch onmiskenbaar een Arabische voor- en achternaam heeft. ‘Ik ben
een Berber.’ En dat zou niet alleen voor hem gelden, maar voor vele miljoenen
Noord-Afrikanen.
Het is een rebels standpunt, want ‘de eenheid der Arabische natie’ is een groot
goed voor alle Arabische regimes, van Marokko tot Oman. Maar El Aissati staat niet
alleen in zijn opvatting. ‘In Algerije zijn er nu aardig wat mensen die zeggen: “Ik ben
geen Arabier”, en die dit zelfs ook opschrijven en publiceren. In Marokko hoor je
het nog maar weinig, maar het begint te komen.’

Hannibal en Augustinus
De Berbers zijn de oorspronkelijke bewoners van de Maghreb, dat wil zeggen
Noord-Afrika met uitzondering van Egypte. Een eigen staat hebben ze nooit gehad,
met uitzondering van enkele koninkrijken vóór het begin van onze jaartelling. De
eerste krachtige staten die in het gebied ontstonden, werden gesticht door
kolonisatoren uit het noorden (Romeinen) en oosten (Feniciërs, Arabieren). De
Berbers brachten wel Grote Mannen voort - zoals veldheer Hannibal, kerkvader
Augustinus en Tarîq, veroveraar van Spanje namens de islam - maar zij gingen de
geschiedenis in als Carthager, Romein of Arabier. In de dertien eeuwen die
verstreken zijn sinds de islam de Maghreb veroverde, is het gebied steeds Arabischer
geworden, deels door immigratie, en grotendeels door (vrijwillige) assimilatie van
de autochtone bevolking. Maar dit gebeurde niet overal. In de zee van het Arabisch
hebben zich een aantal kleine en grote Berberstalige ‘eilanden’ gehandhaafd. Het
Noord-Marokkaanse Rifgebergte is er zo een. Ook Midden-Marokko, Zuid-Marokko
en Noord-Algerije kennen ‘berberofone’ gebieden, elk met miljoenen inwoners. Ruw
geschat zijn er al met al zo'n twintig miljoen sprekers.

Politieke discussies
Zoals de meeste Marokkanen in Nederland komt El Aissati uit het Rifgebergte. Het
Riffijnse dialect van het Berbers is zijn moedertaal. Ook letterlijk: ‘Mijn moeder
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spreekt niets anders. Ze was laatst een poosje over uit Marokko. Ik vond het heerlijk
om weer eens helemaal in die taal ondergedompeld te worden. Zelf voer ik niet zo
vaak meer gesprekken in het Berbers, want mijn dochtertje van drie verstaat het
wel, maar

“Als ik Berbers spreek, is dat vaak in politiek getinte discussies. Maar
voor mijn moeder is het de taal van het dagelijks leven, zij leeft echt in
een Berberse wereld.”
praat Nederlands terug, en mijn vrouw is Engelstalig. Als ik Berbers spreek, is dat
vaak in politiek getinte discussies. Maar voor mijn moeder is het de taal van het
dagelijks leven, zij leeft echt in een Berberse wereld. Ze vertelde allerlei fantastische
traditionele verhalen. En ze gebruikt echt Berberse spreekwoorden. Bijvoorbeeld:
“Een koe bind je vast aan haar poot, een man aan zijn tong.” Zoiets als “een man
een man, een woord een woord”. Maar voor mij staat tong hier ook voor “taal”, want
ook met je eigen taal heb je een band.’
Als hoogopgeleide Marokkaan - hij studeerde in zijn vaderland aan diverse
universiteiten en doceert nu in Tilburg - spreekt El Aissati vloeiend Arabisch. In twee
varianten zelfs: de Marokkaanse spreektaal
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en het sterk daarvan afwijkende Standaardarabisch, dat in de hele Arabische wereld
als schrijftaal en formele spreektaal dienstdoet. Hij spreekt bovendien Frans, Spaans,
Engels en (goed) Nederlands. Maar toch: ‘Het Berbers is het meest “eigen”. Als
taalkundige, als fonoloog, vind ik alle talen mooi, ook het Arabisch, ook het
Nederlands. Maar het voelt goed om Berbers te spreken, net zoals het goed voelt
om in gezelschap van mijn familie te zijn. Vandaar dat ik blij en trots ben dat iemand
als Ahmed Ziani in Amsterdam zulke prachtige Berberse gedichten schrijft.’

Tqfl
Bij alle verschillen vertoont het Berbers toch ook overeenkomsten met het Arabisch.
Een deel daarvan dateert uit een grijs verleden: beide talen behoren tot de
Afro-Aziatische taalfamilie, net als het Hebreeuws en de talen van Ethiopië. Deze
gezamenlijke herkomst uit zich bijvoorbeeld in de woordvorming. Waar het
Nederlands woorden vormt en buigt door klinkerverandering (spreek, sprak, spraak,
spreuk, sprookje) en met voor- en achtervoegsels (spreekt, inspraak, sprakeloos),
ontstaan Arabische en Berberse woorden uit zogeheten wortels van meestal drie
medeklinkers. Als voorbeeld noemt El Aissati de wortel zdm. Die drie letters worden
‘aangekleed’ met klinkers en (in mindere mate) medeklinkers ervoor, erachter en
ertussen: azdam is ‘het sprokkelen’, azeddam ‘de sprokkelaar’ en tazzedamt ‘de
sprokkelaarster’ of ‘het gesprokkel’.

Abderrahman El Aissati: ‘In de Berberstalige streken kun je in het Berbers een computer
kopen, maar geen postzegel.’
Foto: Wilco van Herpen

Het hele werkwoord ‘sprokkelen’, zdm (in dit geval dus gelijk aan de wortel),
vertoont een typisch Berbers trekje: het heeft geen klinkers. In de meeste talen moet
elke lettergreep ‘gedragen’ worden door een klinker, of toch op zijn minst door een
klankrijke medeklinker, zoals de m of de l (denk aan het Engels little, uitgesproken
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als [litl] of [lidl]), of desnoods de r (zoals in de naam van het Kroatische eiland Krk).
Een z als ‘dragende klank’ voor een lettergreep, zoals in het tweelettergrepige z-dm,
is al behoorlijk uitzonderlijk. ‘Het Berbers gaat zelfs nog verder’, zegt El Aissati. ‘We
hebben een tweelettergrepig woord, tqfl, dat “zij heeft gesloten” betekent. Die q is
een soort k. Dat een medeklinker zo klankarm als de q een lettergreep moet dragen,
dat is behoorlijk uniek in de talen van de wereld.’
Ook het Marokkaans-Arabisch heeft geen moeite met woorden zonder klinkers,
dit in tegenstelling tot het Standaardarabisch. Dat verschil is niet toevallig. Het
Marokkaans-Arabisch is geworden wat het is onder invloed van het Berbers, dat in
Marokko voordien de spreektaal was. Allicht liet dat zijn sporen na in de uitspraak
van de ‘nieuwe’ taal.
Ook in woordenschat vertonen de twee talen overeenkomsten. Voor het grootste
deel komt dit doordat het Berbers duizenden Arabische woorden heeft overgenomen
- ‘wel een derde deel van onze woorden komt uit het Arabisch’, zegt El Aissati.
Omgekeerd heeft het Marokkaans-Arabisch honderden lokaal getinte woorden op
terreinen als landbouw en fauna overgenomen.

Riffijns in de Nederlanden
Van de Marokkanen in West-Europa heeft zo'n zeventig procent een Riffijns dialect
als moedertaal. Dat is meer dan in Marokko, waar nog niet de helft van de bevolking
van huis uit Berbers spreekt; Riffijns spreekt slechts een op de tien Marokkanen. In
Nederland gaat het om meer dan 150 duizend mensen, in Vlaanderen (zonder
Brussel) om zo'n 30 duizend. Omdat de meeste ouders het Berbers laag aanslaan,
kan het hun weinig schelen of hun kinderen het goed leren. Liever willen ze dat hun
kinderen Standaardarabisch leren, de taal van de koran - die ze zelf amper
beheersen. Het Berbers lijkt dan ook weinig toekomst te hebben in Europa, temeer
omdat het media-aanbod in deze taal beperkt blijft tot wat nieuwsuitzendingen op
de radio. Pas sinds kort is er enkele uren per dag (dure) betaal-tv te zien, uitgezonden
vanuit Frankrijk.

IJslanders
De woordenschat is in meerdere opzichten de achilleshiel van het Berbers. Het
ontlenen van woorden aan het Marokkaans-Arabisch is zo'n gewoonte geworden
dat het intussen de enige manier lijkt te zijn om nieuwe begrippen van een naam te
voorzien. Althans, er zijn wel puristen die ze verzinnen, maar die bereiken nooit de
gewone sprekers, zoals El Aissati's moeder. Op de vraag of er nog nieuwe, echt
Berberse woorden bij komen, verzinkt El Aissati in gepeins, om ten slotte weifelend
te antwoorden: ‘Ik denk het wel. Maar ik moet erover nadenken. Veel zijn het er
niet.’
De woordenschat verschilt bovendien sterk van dorp tot dorp en van streek tot
streek. Deels gaat het om regelmatige variatie, net zoals die in Nederland voorkomt:
heet hopen in het ene dialect ‘haupe’ en in een ander ‘hoopm’, dan zijn de
equivalenten van lopen en kopen voorspelbaar. Maar daarnaast bestaan er
verschillen van het type ham versus hesp (Vlaams) versus sjink (Limburgs). ‘Riffijnen
kan ik goed verstaan,’ zegt El Aissati, ‘ook als ze een ander dialect spreken dan het
mijne. Ook met de taal van de Kaby-
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len uit Noord-Algerije lukt het behoorlijk. Bij mensen uit het noorden van
Midden-Marokko kost het me al meer moeite, en hoe zuidelijker je dan komt, des
te minder versta ik ervan.’ De Toearegs in de Sahara zijn voor het Berbers wat de
IJslanders voor de Germaanse talen zijn: geïsoleerd levend hebben zij hun
woordenschat behoorlijk puur gehouden - en zijn daarmee onverstaanbaar voor
mensen als El Aissati.
Een derde probleem met de Berberse woordenschat is zijn beperktheid. De taal
heeft amper een schriftelijke traditie en heeft nimmer dienstgedaan als middel van
landsbestuur, onderwijs of geschreven literatuur. Alles wat mensen in het leven van
alledag tegen elkaar zeggen, valt in het Berbers prima uit te drukken. Maar aan
begrippen als vergunningverlenende instantie of middelpuntvliedend heeft nooit
behoefte bestaan, en dus ontbreken de woorden ervoor. Natuurlijk is het mogelijk
ze alsnog te verzinnen, zoals de reeds genoemde puristen bewijzen. Maar ze zullen
zich pas verbreiden als het Berbers voertaal wordt in bestuur, onderwijs en andere
maatschappelijke domeinen.

Gelijke rechten
Dat is dan ook precies wat El Aissati bepleit. Marokko moet zijn tweetaligheid
erkennen, vindt hij, net als België, Canada en vele andere landen. ‘Het Berbers
moet een officiële status krijgen. Sowieso in de Berberstalige streken. Daar bestaat
nu een rare situatie: je kunt er in het Berbers alles doen, behalve als je met de
overheid te maken hebt. Je kunt in het Berbers een computer kopen, maar geen
postzegel. Daarnaast zijn er veel tweetalige steden. Tot nu toe moeten de Berbers
zich daar aanpassen en Arabisch leren. Ik zou willen dat het Berbers gelijkberechtigd
wordt als landstaal. Alle Berbers moeten Arabisch leren, want dat is een belangrijke
taal. Maar alle Arabischtalige Marokkanen zouden ook Berbers moeten leren.’
Onder druk van de talrijke Berberse culturele verenigingen heeft de Marokkaanse
overheid kleine stapjes naar de gelijkberechtiging van het Berbers gezet. Er zijn
tegenwoordig nieuwsuitzendingen in het Berbers - hoorbaar vertaald uit het Arabisch,
dat wel. En onlangs heeft een staatscommissie geadviseerd het gebruik van Berbers
in het onderwijs toe te staan - opdat de kinderen sneller Arabisch leren. ‘Mooi hè?’,
zegt El Aissati sarcastisch. ‘Onze eigen taal blijft dus een hulpmiddeltje om een
andere taal te leren. Erg teleurstellend.’
Maar hoe erg is dat? Is het niet veel handiger - gemakkelijker, goedkoper - als
de hele bevolking één taal goed leert? ‘Het Berbers is nu eenmaal de taal van die
kinderen,’ antwoordt El Aissati, ‘de drager van hun cultuur. Ik ben vóór Arabisch als
tweede taal, hoor. Maar je moet altijd beginnen met kinderen hun eigen taal en
cultuur bij te brengen. Het is voor mij zo vanzelfsprekend dat het Berbers in Marokko
behouden moet blijven... Het is moeilijk uit te leggen. Het draait om het verschil
tussen wat je kunt en wie je bent. Ik kán Arabisch spreken. Maar ik bén een Berber.’

Geschreven Berbers
De Berberse schriftelijke traditie is zó zwak dat er zelfs nog geen overeenstemming
is bereikt over het te gebruiken alfabet. Het lijkt voor de hand te liggen om het
Arabische schrift te gebruiken, maar daar zijn nadelen aan verbonden: voor een

Onze Taal. Jaargang 69

aantal Berberse klanken bestaan geen Arabische letters. Dat nadeel heeft het
Latijnse schrift in beginsel ook, maar dit staat het toevoegen van (diakritische) tekens
en nieuwe letters gemakkelijker toe. Zoals in Noord-Europa de å en de
aan het
alfabet zijn toegevoegd, zo hebben sommige Berber-auteurs de Griekse gamma
(ɣ) en epsilon (ɛ) geadopteerd, alsmede het liggend streepje dwars door letters als
t en h: ŧ en ħ. Het Latijnse schrift is gangbaar bij taalwetenschappers, maar ook bij
veel culturele verenigingen, zelfs in Marokko.
Er is nog een derde kaper op de kust. Het Berbers kent namelijk een eigen alfabet,
tifinagh geheten, meer dan tweeduizend jaar oud en levend gehouden door de
Toearegs. Ook het Riffijns wordt daar tegenwoordig wel in geschreven. De
afgebeelde tekst luidt: ‘Tafunast tteqqen zeg uðar, argaz itteqqen zeg iles’, de
oorspronkelijke versie van het spreekwoord ‘Een koe bind je vast aan haar poot,
een man aan zijn tong.’ ‘Het Latijnse alfabet lijkt meer aanhang te hebben dan het
Arabische’, zegt El Aissati. ‘Het tifinagh wordt vooral veel gebruikt voor korte
ceremoniële teksten. Op twee Algerijnse universiteiten waar je Berbers kunt studeren,
staat de naam van het instituut in tifinagh boven de ingang, naast de Franse en
Arabische versie.’ En ook op grafstenen wordt het schrift wel gebezigd.

Taal in beeld

De Burgemeester Pabstlaan in Hoofddorp.
De foto is van C.A.S. Bakmeijer, die een boekenbon van f 50,- ontvangt.
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Talen met pech
Streektalen op zoek naar een standaard
Marc van Oostendorp
Steeds meer Nederlandse streektalen krijgen officiële erkenning.
Volgens sommigen betekent de stap van dialect naar taal ook een
verplichting om tot een interne standaardisering te komen. Het eerste
obstakel is dan vaak de Nederlandse drang om eindeloos te
discussiëren over de spelling.
Wat is het verschil tussen een taal en een dialect? Een van de kortste definities
komt van de Groningse taalkundige Siemon Reker. Volgens hem is een dialect een
‘taal met pech’. Sommige taalvarianten krijgen op een bepaald moment voldoende
macht en prestige om standaardtaal te worden - bijvoorbeeld doordat vermogende
en invloedrijke mensen ze spreken. Andere varianten, die niet minderwaardig zijn
maar die minder geluk hebben, worden ‘dialecten’ en raken veroordeeld tot een
marginaal bestaan.
Twee groepen dialecten, het Limburgs en het Nedersaksisch, hebben dit marginale
karakter inmiddels achter zich gelaten. Dat heeft alles te maken met de Europese
Unie en haar inzet voor het behoud van het Europese culturele erfgoed. Daar vallen
ook streektalen onder. Het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen
biedt streektalen de mogelijkheid tot erkenning, wat dan kan leiden tot extra steun.
Zo werd in 1995 het Nedersaksisch als streektaal erkend, en een jaar later het
Limburgs. Een en ander werd begin dit jaar weer actueel, toen bleek dat de
Nederlandse Taalunie niet zo gelukkig was met de erkenning van deze twee
streektalen (zie de rubriek ‘Tamtam’ in dit nummer) en het Limburgs als niets meer
dan een dialect van het Nederlands bestempelde.

Wie een Friese gemeente binnenrijdt, ziet de plaatsnaam daar ook in het Fries.
Foto: Binne Kramer

Ook in Zeeland werd de vraag wat het verschil is tussen een taal en een dialect
begin dit jaar actueel. Enkele mensen in en rond het Zeeuwse provinciale bestuur
proberen voor het Zeeuws dezelfde officiële status te verkrijgen die de Taalunie
achteraf liever aan het Limburgs en het Nedersaksisch onthouden had. Voor zo'n
erkenning is het echter nodig te bewijzen dat het Zeeuws een zelfstandige taal is
en geen dialect van het Standaardnederlands: dat is een van de eisen die worden
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opgelegd door het Handvest. De streektaal moet zich los van de standaardtaal
hebben ontwikkeld, zij moet een eigen structuur hebben en ten slotte moet er ook
een demografisch en cultureel draagvlak voor bestaan.

Plaatsnaambordjes
Maar hoe maak je nu een streektaal van je dialect? In Nederland is het antwoord
meestal: volg het voorbeeld van het Fries. Die taal heeft al sinds langere tijd veel
meer rechten dan alle andere streektalen, en in de ogen van veel streektaalijveraars
komt dit doordat het Fries een betere infrastructuur heeft. Voor het Fries bestaat
een officiële spelling, en daarover woedt bij tijden een heftig spellingdebat; de taal
mag gebruikt worden in contacten met de overheid en justitie; wie een Friese
gemeente binnen komt rijden, ziet de plaatsnaam daar (ook) in het Fries. Nu is de
strijd voor het Fries al veel langer aan de gang. De andere streektalen hebben dus
nog het een en ander in te halen.
Waar te beginnen? In Limburg heeft men onder andere gekozen voor een Lies
van Limburgse plaats- en gemeintenamen. De lijst is in opdracht van de Provincie
Limburg samengesteld door Veldeke Limburg - ongeveer de tegenhanger van het
Genootschap Onze Taal voor het Limburgs. De lijst bevat voor alle gemeenten en
alle dorpen in Nederlands Limburg een voorstel voor een officiële naam: Roermond
heet ‘Remuunj’, Maastricht ‘Mestreech’ en het dorpje Sint Geertruid ‘Se-Gietere’.
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Wat is de bedoeling van zo'n lijst met plaatsnamen? De voorzitter van Veldeke
schrijft in zijn (in twee talen afgedrukte) voorwoord bij de lijst: ‘Het is niet aan ons,
Veldeke Limburg, te bepalen wat een gemeente op haar naambordje zet. Maar
mogen wij een wens koesteren? Als u uw plaatsnaam in het Limburgs wilt gaan
schrijven, dan vragen we u om eerst een blik in deze lijst te werpen.’ Het streven
lijkt dus dat alle plaatsnaambordjes in Limburg - net als in Friesland - tweetalig
worden.
De lijst, die werd samengesteld door de dialectoloog Frens Bakker, is gebaseerd
op de manier waarop de bewoners de naam van hun dorp of stad zélf uitspreken,
en is gesteld in de zogenoemde Veldeke-spelling, een gemeenschappelijk
spellingsysteem voor alle Limburgse dialecten. Veldeke is overigens zeer voorzichtig
met de eigen spelling: men noemt het geen ‘standaardspelling’, maar
‘voorkeurspelling’. Waarschijnlijk is dat een wijze beslissing, omdat er in ons deel
van de wereld vrijwel onmiddellijk een enorm gekrakeel opstijgt zodra het over
spelling gaat. De streektalen vormen hierop geen uitzondering. De pogingen om tot
een vorm van ‘gemeenschappelijk Nedersaksisch’ te komen werden onlangs ook
al een tijdlang vertraagd doordat men het niet eens kon worden over de vraag of
het woordje na nu als ‘nao’ of ‘noa’ moet worden gespeld.

Tot mislukken gedoemd
Ook in Brabant pakt men de spellingkwestie uiterst omzichtig aan. In het onlangs
verschenen boekje Hoe schrijf ik mijn dialect? (zie de rubriek InZicht in het
februari/maartnummer van Onze Taal) wordt niet gesproken van een
‘voorkeurspelling’, en al helemaal niet van een ‘standaardspelling’, maar alleen van
een ‘referentiespelling’. ‘Iedere poging om tot spellingeenheid te komen door lokale
dialectschrijvers te doen afzien van bepaalde ingesleten aspecten van hun eigen
spellingsysteem, is immers bij voorbaat tot mislukken gedoemd’, schrijven Mira
Ficq-Weijnen en Jef De Keyser namens de betrokken organisaties in het voorwoord.
Het is ook maar de vraag of er wel behoefte is aan een strenge, van bovenaf
opgelegde standaard voor de Nederlandse streektalen. Dialectschrijvers zullen hun
dialect over het algemeen waarschijnlijk vooral willen gebruiken om iets eigens uit
te drukken en zullen daarom niet gemakkelijk geneigd zijn zich van de ene
(Nederlandse) standaardnorm aan de andere (streektaalnorm) over te geven. Want
voor een taal met pech zou een eindeloos spellingdebat weleens de doodsteek
kunnen zijn.

Verse woorden
Vreemde woorden
Ton den Boon - hoofdredacteur grote Van Dale
Een woordenboek is nooit af. Op het moment dat er een nieuwe editie
in de winkel ligt, is die alweer verouderd - de woordenschat verandert
immers dagelijks. In de serie ‘Verse woorden’ gaat Van
Dale-hoofdredacteur Ton den Boon tweemaandelijks in op de nieuwe
woorden die de redactie van Van Dale zoal tegenkomt, en op de
overwegingen om ze al dan niet op te nemen in een volgende editie.
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Een woord dat nieuw is in het Nederlands, bestaat soms al jarenlang in een andere
taal. Zo'n leenwoord duikt soms opeens een aantal malen in de Nederlandse media
op. Wanneer het de benaming van een relatief nieuw verschijnsel is, dat bovendien
uit het buitenland is geïmporteerd, ligt het voor de hand om in eerste instantie een
‘vreemd woord’ te gebruiken: er is simpelweg nog geen goed Nederlands woord
voor. Neem het woord e-tailer. Deze Engelse benaming voor de uitbater van een
webwinkel was in het laatste kwartaal van 1999 een aantal malen in Nederlandse
kranten te vinden. Weliswaar hebben we sinds midden 1999 ook het Nederlandse
alternatief webwinkelier, maar dat is blijkbaar nog niet zo algemeen dat het als
equivalent voor het Engelse woord geaccepteerd wordt. Toch kan het alle kanten
uit met zo'n leenwoord: het raakt na verloop van tijd ingeburgerd, of het verdwijnt
weer - vaak zelfs samen met de zaak waarnaar het verwijst - of het wordt allengs
vervangen door een Nederlandse tegenhanger. Voor woordenboekmakers blijft het
een lastige vraag: op welk moment raakt een vreemd woord zo ingeburgerd dat het
als leenwoord in een Nederlands woordenboek moet worden opgenomen?

Set-top-box
In 1994 verschenen in de krant berichten over digitale, interactieve televisie oftewel
webtelevisie. Daarin figureerde een aantal malen het woord set-top-box (in allerlei
spellingen), een soort decoder. Het ding en de mogelijkheden ervan leken destijds
nog toekomstmuziek: ‘Wie over een speciale Set Top Box beschikt, kan in de verdere
toekomst de via de Ster aangeboden produkten bestellen’, schreef Het Parool op
30 juni 1994. Maar was dit leenwoord daarmee nu ook meteen rijp voor het
woordenboek?
Technische ontwikkelingen worden vaak geïntroduceerd met een naam die soms
al snel weer wordt vervangen. Set-top-box werd in de krant aanvankelijk bestempeld
als ‘jargon’ - het is dan ook een complex en niet erg tot de verbeelding sprekend
woord - en dat pleit doorgaans niet voor de levensvatbaarheid ervan in de algemene
taal. Verder was het de vraag of de set-top-boxen alleen in een ver buitenland in
gebruik zijn of ook hier, in het eigen taalgebied. Als dat laatste het geval is, wordt
een vreemd woord waarschijnlijk veel eerder gewoon Nederlands, vooral als het
apparaat ook nog eens met dezelfde naam op de markt is.
Hoewel set-top-box ook aan het einde van de jaren negentig nog weleens wordt
gepresenteerd als vreemd woord - het staat cursief of met zogeheten ervoor in de
krant, terwijl het vaak ook nog direct wordt verklaard - raakt het woord samen met
het verschijnsel meer en meer ingeburgerd. Dat blijkt onder meer uit een toename
van het aantal keren dat het in de krant voorkomt. Dit betekent dat dit vreemde
woord pas een jaar of drie, vier nadat het voor het eerst in een Nederlandse krant
had gestaan, aan een aantal randvoorwaarden voldeed om een serieuze kanshebber
voor een Nederlands woordenboek te zijn.

Functional food(s)
Maar het kan ook anders. In het midden van de jaren negentig verscheen de vaste
verbinding functional food(s) in de media, de benaming voor voedingsmiddelen
waaraan vitamines, mineralen en andere supplementen zijn toegevoegd. Deze
producten wonnen in de jaren
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negentig aan populariteit en werden zelfs een trend. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat er al snel Nederlandse alternatieven kwamen, namelijk functionele
voeding(smiddelen) en functioneel voedsel. Eind jaren negentig kwamen de Engelse
en de Nederlandse woorden gebroederlijk naast elkaar voor in Nederlandse teksten,
en dat betekent dat de Engelse benaming waarschijnlijk niet als trefwoord in een
Nederlandstalig woordenboek wordt opgenomen. De Nederlandse variant wordt
bovendien steeds interessanter voor een woordenboek, want de verbinding spreekt
niet voor zichzelf, ze behoeft een verklaring. Daarom is functionele voeding - in
tegenstelling tot functional food(s) - inmiddels genoteerd als mogelijke aanvulling
in het woordenboek.

Challenge of uitdaging?
En dan zijn er natuurlijk ook nog Engelse taalvormen die opeens in het Nederlands
worden gebruikt terwijl er allang een goed Nederlands woord was. Zoals challenge,
dat in de jaren negentig behoorlijk populair werd: een nieuwe baan, een tweede
huwelijk, een derde kind - het was geen uitdaging meer, welnee, het was voortaan
allemaal een ‘challenge’. En niet alleen in spreektaal, want ook in de krant bleek
uitdaging geduchte concurrentie van zijn Angelsaksische pendant te ontmoeten: zo
werd in Vrij Nederland van 17 mei 1997 een Nederlandse arts geciteerd over
zwakbegaafde kinderen: ‘Ik zag het als een challenge om ze uit hun isolement te
halen.’ Is het vreemde woord daarmee ook Nederlands geworden? Nee - en
misschien gaat hiervoor de volgende redenering op: als het woord niet langer
‘vreemd’, niet exotisch meer is maar ‘gewoon’ Nederlands, dan is het waarschijnlijk
niet meer aantrekkelijk voor wie graag vreemde woorden gebruikt. Daarom zijn
modewoorden zoals challenge doorgaans geen serieuze kanshebbers voor een
Nederlands woordenboek. Ze spelen een rol in het Nederlands bij de gratie van hun
vreemde karakter - en dat moet misschien ook maar zo blijven.

Onlangs genoteerd
epazote

benaming voor de welriekende
ganzenvoet (Chenopodium
ambrosioides), onder meer gebruikt als
keukenkruid in de Mexicaanse keuken

hoax

via het internet verspreide
nepwaarschuwing, met name voor een
computervirus

internettijd

op internettoepassingen gehanteerde
tijdsindeling waarbij een etmaal wordt
onderverdeeld in 1000 eenheden van
86,4 seconden

lawinepieper

zendertje waarmee onder de sneeuw
bedolven slachtoffers van een lawine
kunnen worden gelokaliseerd
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m-commerce

benaming voor internethandel met behulp
van mobiele telecommunicatieapparatuur

mediation

systeem van conflictbemiddeling waarbij
de strijdende partijen onder leiding van
een bemiddelaar over een oplossing van
het conflict onderhandelen

nieuwetijdskinderen

benaming voor hyperactieve, vaak
overgevoelige kinderen met een sterke
intuïtie of een paranormale begaafdheid

russisme

de kenmerkende Russische levensstijl
en -houding

tae-bo

vorm van fitness waarbij op muziek stooten trapbewegingen worden gemaakt in
de richting van een denkbeeldige
tegenstander

vlinderbom

zeker zwaar knalvuurwerk dat met een
lont tot ontploffing wordt gebracht

wappen

(van wireless application protocol)
informatiediensten raadplegen via
mobiele telecommunicatiemiddelen

Gratis oude nummers Onze Taal
In juni gaat het secretariaat van het genootschap verhuizen. Dat is onvermijdelijk
ook een moment waarop de medewerkers oude voorraden tijdschriften opruimen.
Onze Taal heeft in totaal nog duizenden exemplaren van oude nummers beschikbaar.
Die bieden we gratis aan voor groepen, scholen, instellingen en bedrijven die op
uitgebreide schaal kennis willen maken met Onze Taal of gebruik willen maken van
het tijdschrift voor lessituaties of soortgelijke doelen. Als u ons meldt wat voor soort
onderwerp u zoekt, waarvoor u de nummers wilt gebruiken, welk aantal u nodig
hebt en waar ze naartoe moeten, sturen wij u een verzameling oude maar nog
actuele nummers van Onze Taal toe.

Jaarvergadering Onze Taal
De algemene ledenvergadering van het genootschap over 1999 zal dit jaar
plaatsvinden op donderdagavond 15 juni, vanaf 19.30 uur in Sociëteit De Witte in
Den Haag. De agenda voor de vergadering zult u aantreffen in het meinummer van
Onze Taal.
De statutaire zittingstermijn van twee bestuursleden loopt in juni ten einde. Het
bestuur heeft voor de vervulling van de vacatures kandidaten en zal die ter verkiezing
voordragen.
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Woordenboek van de poëzie
Cimbel
Guus Middag
Dit is het begin van een kerstliedje:
't Is geboren het godlijk kind!
Komt, herders, speelt op uw
feestschalmeien!
Ik hoor het altijd graag. Of de tekst precies klopt, weet ik niet, en ook niet hoe het
verder gaat, maar dat doet er ook niet zoveel toe. Ik hum links en rechts wat mee,
in afwachting van wat voor mij het terugkerend hoogtepunt van het lied is: deze
twee refrein-regels, bekroond met het woord feestschalmeien. Mooi woord, en het
bevindt zich op een mooi punt in de melodie. Maar wat is een schalmei? Een
muziekinstrument zou ik denken. Laatmiddeleeuws, voor mijn gevoel. Er zit iets van
schallen en galmen in, en vanwege de uitgang op -ei lijkt het al bij voorbaat vrolijke
en onbekommerde muziek te kunnen voortbrengen; maar wat is het: een
snaarinstrument, een toeter, een trommel of iets om op te tokkelen?

Kakkebus en snorrebot
Ik moet het meer dan eens hebben opgezocht, maar de betekenis ontschiet mij elk
jaar weer, en dat geldt eerlijk gezegd voor wel meer namen van muziekinstrumenten.
Gamba en piston, klaret en kornet, hakkebord en hommel, bombardon en tamtam,
kakkebus en snorrebot: de namen alleen al klinken als muziek, maar ik zou niet
weten met welk lichaamsdeel en/of hulpstuk ze bespeeld moeten worden. En wat
was ook alweer een cimbel? Ik kwam hem tegen in een bijbelcitaat, uit een van de
psalmen, in de vertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde, te midden van
allerlei andere instrumenten:

Het cimbaal dat in Hongaarse en Roemeense zigeunerorkesten wordt gebruikt.
Foto: Tom Haartsen. Uit: R.J.M. van Acht, Volksmuziek en volksinstrumenten in Europa.
Den Haag, Gemeentemuseum 1982.

Looft hem met de stoot op de ramshoorn,
looft hem met harp en met cither,
looft hem met handtrom en reidans,
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looft hem met snaren en fluit.
Looft hem met slaande cymbalen,
looft hem met klinkende cimbels.
En wat was ook alweer, zie de laatste twee regels, het verschil tussen een cimbel
en een cymbaal? Hadden we hier met slagwerk van doen (‘slaande cymbalen’),
met blaasinstrumenten misschien (‘klinkende cimbels’) of kon er eventueel ook wel
op gestreken of getokkeld worden? En in hoeverre waren cimbel en cymbaal nog
familie van klavecimbel en klavecimbaal?
De zaak bleek ingewikkelder dan aanvankelijk gedacht. Volgens de Winkler Prins
is een cimbaal of cimbalom (ook cymbalom of cymbalum) een vooral in
zigeunerorkesten gebruikt Hongaars snaarinstrument, waarvan de snaren door
middel van twee, aan één uiteinde omwoelde, klepelvormige stokken worden
aangeslagen. Ik zag het nog niet meteen voor me. In de tweede helft van de
negentiende eeuw schijnt het apparaat in Boedapest een modernisering te hebben
ondergaan: sindsdien is het een trapeziumvormig instrument, staande op vier poten,
en voorzien van een of meer pedalen ter bediening van het dempingsmechanisme
- een kruising tussen een breimachine en een barbecue-grill dus. Daarbij is de
cimbaal ook nog eens de opvolger van het achttiende-eeuwse hakkebord.
Verwarrend genoeg is cimbaal volgens de Winkler Prins intussen ook weleens de
benaming voor de cymbala, en ook weleens voor de cymbale antique. Bij de cymbala,
ook wel ‘tintinnabula’ of ‘nolae’ geheten, moeten we denken aan middeleeuwse
muziek, meer in het bijzonder aan zes tot acht kleine klokjes, aan een staaf
opgehangen en gebruikt bij elementair muziekonderricht en als begeleiding bij zang,
soms samen met orgel. De cymbale antique is een klein bekken dat gestemd kan
worden, in tegenstelling tot het gebruikelijke bekken. Helaas stonden er geen plaatjes
bij. Wat is het nu waarmee in de psalmen muziek gemaakt wordt: een of ander
vioolachtig geval met klepelstokken, een trapeziumvormig hakkebord op vier poten,
een rinkelstaf of een gestemd minibekken?

Pannendeksels
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) meent dat cimbaal (ontleend aan
het Franse cymbale) en cimbel (aansluitend bij een Grieks-Latijns cymbalum) twee
woorden voor hetzelfde zijn. Dat is mooi, maar wat is het nu? Is het een ‘zeker thans
onbekend snaarinstrument’, te weten ‘een driehoekig snaar-speeltuig met vyf ringen
die men met een yzer roedje slaat’? Veiligheidshalve voegt het WNT eraan toe dat
er bij dat woord ‘wellicht door dichters ook nog aan een ander (...) instrument gedacht
kan zijn’. Zijn het de al eerder genoemde klokjes, al dan niet in de vorm van een
halve bol, of gaat het om een ‘zeker koperen of bronzen muziekinstrument, bestaande
oorspronkelijk uit twee halve bollen, later uit twee in het midden gewelfde schijven,
die tegen elkaar worden geslagen’, bij leken als ik ook wel bekend als

Onze Taal. Jaargang 69

111
‘pannendeksels’? Bij deze betekenis geeft het WNT de regels uit de Psalmen die
eerder al mijn aandacht trokken, maar dan in een andere vertaling. Statenbijbel,
psalm 150, vers 5. Geen onderscheid tussen cimbel en cymbaal:
Looft hem met hel-klinckende cymbalen:
Looft hem met cymbalen van vreughden-geluyt.
Van Dale sluit zich bij het WNT aan en maakt zelfs helemaal geen verschil meer
tussen cimbel (‘verouderd, literaire taal’) en cimbaal, en laat ze ook op hetzelfde
woord teruggaan (Frans cymbale, Latijn cymbalum, Grieks kumbalon).
Maar waarom gebruikten Gerhardt en Van der Zeyde dan twee verschillende
woorden? In het boek met hun psalmvertalingen blijkt hun keuze verantwoord te
worden, met deze curieuze voetnoot: ‘“cymbalen” of “cimbels” - waarvan er kennelijk
twee soorten zijn: een met een zwaar en donker, een met een lichter en helder
geluid. De vertaling tracht dit klankverschil te behouden.’ Het is een vreemde
formulering, die lijkt te suggereren dat er toch twee verschillende muziekinstrumenten,
cymbaal en cimbel, bestaan. Of moeten we hieruit afleiden, in weerwil van wat
bijvoorbeeld de Statenvertaling suggereert, dat de oorspronkelijke bijbeltekst hier
toch twee verschillende woorden gebruikt? Desondanks verzekerden de deskundigen
mij dat daar twee keer achter elkaar hetzelfde woord staat: het Hebreeuwse woord
voor een muziekinstrument dat wij nu cimbaal noemen, of cimbel.
Noteren wij in het woordenboek van de poëzie: ‘cimbel, muziekinstrument, in het
algemeen hetz. als cimbaal, zie aldaar, maar voor de aandachtige luisteraar toch
licht verschillend in klank; wie goed luistert, hoort de cimbaal een zwaarder en
donkerder geluid voortbrengen dan de lichte en heldere cimbel: waar de cimbaal
“slaat”, daar zou men bij de cimbel eerder van “klinken” moeten spreken. Zie ook
(kleine) bekkens, klankbekkens en pannendeksels.’
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Het proefschrift van...
Tina Cambier: spreektempo
Marc van Oostendorp
Een lezer kan akelig in verwarring gebracht worden door een zin als ‘De jongens
begluurden het meisje met de verrekijker.’ Gebruikten de jongens nu een verrekijker
om het meisje te zien? Of liep er een meisje met een verrekijker rond, naar wie de
jongens al dan niet met het blote oog spiedden? Wie de zin hoort uitspreken, weet
meestal wél meteen welke betekenis bedoeld is. Door de toon af en toe omhoog of
omlaag te laten gaan en vooral ook door bij bepaalde woorden te vertragen, kan
een spreker de dubbelzinnigheid uit zijn zinnen halen.
Elk alledaags gesprek is zo bezien een klein wonder. Een luisteraar pikt
gedachte-nuances moeiteloos op uit de manier waarop zijn gesprekspartner zijn
zinnen uitspreekt. Wie wil weten hoe taal werkt, moet daarom ook dat soort
subtiliteiten bestuderen. De manier waarop sprekers en luisteraars kleine
vertragingen in spreektempo gebruiken, is het onderwerp waarop de Leidse fonetica
Tina Cambier-Langeveld eind februari is gepromoveerd.

Een luisteraar pikt gedachtenuances moeiteloos op uit de manier waarop
zijn gesprekspartner zijn zinnen uitspreekt.

Rododendron
Volgens Cambier gebruiken we vertragingen in ons spreektempo onder andere om
de grenzen van woordgroepen te laten horen. Het laatste woord van een woordgroep
wordt altijd wat langzamer uitgesproken dan de andere woorden. Een langzaam
begluurden duidt erop dat de zin begrepen moet worden als ‘(De jongens begluurden)
(het meisje met de verrekijker)’: de verrekijker is van het meisje. Een vertraagd
meisje verdeelt de zin daarentegen als volgt: ‘(De jongens begluurden het meisje)
(met de verrekijker)’: de verrekijker wordt gebruikt om te gluren.
Om deze stelling te bewijzen liet Cambier een aantal proefpersonen onder andere
het woord rododendron in een drietal zinnen uitspreken:
1 Piet wil die rare rododendron, plantengek als hij is.
2 Piet wil die rare rododendron planten, gek als hij is.
3 Piet wil die rare rododendronplanten, gek als hij is.

In de eerste zin staat rododendron vlak voor het einde van een zinsdeel, in de
tweede zin staat het midden in een zinsdeel en in de derde is het deel geworden
van een samengesteld woord. Die verschillen bleken inderdaad nauwkeurig overeen
te komen met variaties in tempo. Vrijwel iedereen sprak rododendron in zin 1 het
langzaamst uit en in zin 3 het snelst. De grenzen tussen woorden zorgden voor het
sterkste effect: het verschil tussen zin 2 en zin 3 was veel groter dan dat tussen 1
en 2.

Honderdsten van een seconde
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Dat mensen de informatie over versnellingen en vertragingen ook gebruiken als ze
naar anderen luisteren, liet Cambier in een ander experiment zien. De zinnen die
ze in het eerdere experiment had opgenomen, bewerkte ze met een
computerprogramma, zodat alle informatie die de luisteraar misschien ook had
kunnen helpen de zinnen te onderscheiden, zoals toonhoogteverschillen, werd
verwijderd. De op die manier gemanipuleerde zinnen legde ze voor aan een aantal
nieuwe proefpersonen die moesten aanwijzen welke zin er kennelijk bedoeld werd.
Ze bleken daar vrij goed in te slagen, al was het verschil tussen zin 2 en 3 een stuk
makkelijker te horen dan dat tussen 1 en 2.
Ook de grootste verlengingen duurden overigens nooit langer dan een paar
honderdsten van een seconde. Kennelijk kunnen we onze spraakorganen zo
nauwkeurig aansturen en kunnen onze oren zo nauwkeurig luisteren dat dit soort
minimale verschillen een belangrijke rol in de informatieoverdracht kunnen spelen.

Nadruk
Daar komt nog bij dat we tempoverschillen niet alleen gebruiken om de grenzen
van woordgroepen af te bakenen, maar ook om nadruk te geven: rododendron is
langer in de zin ‘Ik wil rododéndronplanten, geen yúccaplanten’ dan in de zin ‘Ik wil
rododendronplánten, geen rododendrontákken.’ De subtiele duurverschillen die
nodig zijn om dit verschil uit te drukken, bleken Cambiers proefpersonen gemakkelijk
te kunnen produceren. Ook hebben mensen geen enkele moeite dit soort verschillen
te horen.
De woorden die aan het eind van de zin staan én klemtoon hebben, duren het
langst. Nooit wordt rododendron langzamer uitgesproken dan in de zin ‘Ik wil geen
yucca, maar een rododendron!’ Wel is de totale verlenging van het woord
rododendron minder groot dan de simpele optelsom van verlenging voor het eind
van de zin en verlenging voor extra nadruk. Kennelijk is er een soort maximale extra
verlenging die we aan een woord kunnen geven.
Fonetisch onderzoek zoals dat van Cambier helpt niet alleen te begrijpen hoe
menselijke communicatie werkt. Het kan ook helpen computers te bouwen die op
een natuurlijke manier kunnen spreken. Nu spreken veel computers nogal monotoon
omdat ze niet weten waar ze precies moeten vertragen of versnellen. Het onderzoek
kan bovendien ook helpen computers te maken die menselijke taal beter verstaan.
Ook die computers worstelen met de dubbelzinnigheid van de zin ‘De jongens
begluurden het meisje met de verrekijker.’ Elke aanwijzing over de werkelijke
betekenis kan daarbij helpen. Pas als computers net zulke nauwkeurige luisteraars
worden als wij, begrijpen ze misschien wat wij bedoelen.
Tina Cambier-Langeveld: Temporal Marking of Accents and Boundaries.
HAG, Den Haag. ISBN 90 5569 115 1
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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.

Uitspraakwoordenboek
Iedereen weet wat er met ABN bedoeld wordt, maar bijna niemand weet hoe het
precies klinkt. Ook het recentelijk verschenen Uitspraakwoordenboek geeft daar
geen uitsluitsel over. Het boek is volgens het voorwoord ‘het resultaat van observatie,
en niet van de wens tot voorschrijven’, en geeft enkel informatie over de uitspraak
- van ruim 80.000 woorden - zoals die door de meeste Nederlandstaligen in de
dagelijkse conversatie gebezigd wordt. Voor de fonetische notatie van de uitspraak
is gebruikgemaakt van een internationaal erkend notatiesysteem, waarbij elke klank
(foneem) door één teken (grafeem) wordt weergegeven. Uiteraard wordt bij elk
woord ook de plaats van de klemtoon aangegeven, en bovendien worden eventuele
gangbare uitspraakvarianten in het Nederlands en het Belgisch-Nederlands vermeld.
In een uitgebreide inleiding wordt ingegaan op de klemtoonregels en de belangrijkste
uitspraakkenmerken van het Nederlands, mede omdat daaruit de uitspraak van
niet-opgenomen woorden kan worden afgeleid.

Het Uitspraakwoordenboek van Josée Heemskerk en Wim Zonneveld
wordt uitgegeven door Het Spectrum en kost f 105,-. (857 blz.) ISBN 90
274 4482 X

De taal van het recht
Juridische vaktaal is voor gewone burgers vaak moeilijk te volgen. Dat komt niet
alleen door het jargon (vaktermen, Latijnse en archaïsche woorden en
woordgroepen), maar ook door de ondoorzichtige structuur en de ambtelijke stijl:
indirecte rede, tangconstructies, passieve zinnen, dubbele ontkenningen en
voorzetselstapelingen. Joris Gerets, docent Rechtstaalbeheersing aan de Universiteit
van Antwerpen, beschrijft in Betere taal: meer recht hoe het anders kan, maar stelt
ook dat er in de eerste plaats een mentaliteitsverandering nodig is: juridische teksten
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zijn niet alleen bedoeld voor juristen, maar ook om met de burger te ‘communiceren’.
Gerets behandelt alle genoemde aspecten van juridisch taalgebruik (jargon, stijl,
structuur), en geeft vooral met voorbeelden van herschrijvingen aan hoe een tekst
duidelijker kan worden. Waar nodig gaat hij ook in op de verschillen tussen de
Belgische en de Nederlandse situatie. In een aparte bijlage komt ten slotte ook de
(nieuwe) spelling nog aan bod.

Betere taal: meer recht. Handboek rechtstaalbeheersing is een uitgave
van Acco en kost f 32,50. (92 blz.)
ISBN 90 334 4356 2

Schrijven voor de overheid
‘De overheid heeft haar eigen jargon, haar eigen tekstconventies en een eigen
manier van formuleren. Wie een overheidstekst schrijft of redigeert, stuit daarom
vaak op specifieke taalproblemen’, aldus de inleiding van de Taalwijzer voor de
overheid. De in het boek behandelde onderwerpen kom je in vrijwel elke schrijfhulp
wel tegen (hoofdletters, aaneenschrijven, tussenletters, getallen, enzovoort), maar
de keuze en de behandeling ervan (en de voorbeeldteksten) zijn toegespitst op de
bovengenoemde specifieke taalproblemen. Bovendien bevat het boek een

Tijdschrift

Het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) is een vereniging die zich al sinds 1895
inzet voor culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, en voor het
bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur. Bij een groter publiek is het ANV
wellicht bekend door de Visser-Neerlandia-prijzen die het jaarlijks uitreikt.
Het tijdschrift van de vereniging heet Neerlandia, en het is inmiddels aan de 104de
jaargang toe. Het zal de argeloze Nederlandse lezer wellicht opvallen dat - hoewel
het ANV een Vlaams-Nederlandse vereniging is - de Vlaamse inbreng in het blad
sterk de overhand heeft. De Vlaamse poot van het ANV heeft zich van oudsher
hevig verzet tegen de verfransing in België, en de genoemde culturele samenwerking
lijkt bij hen dus ook door politieke motieven ingegeven te zijn. Die visie geeft
Neerlandia een merkwaardige ‘onderhuidse’ tweeslachtigheid, omdat Nederland
(en het Noord-Nederlands) als voorbeeld en ‘grote broer’ wordt geportretteerd, terwijl
men zich gelijktijdig als gelijkwaardig en onafhankelijk profileert.
Hoe het ook zij, Neerlandia wil zijn lezers informeren over ‘het
maatschappelijk-cultureel gebeuren in Vlaanderen en Nederland alsook over de
situatie van het Nederlands en Nederlandssprekenden waar ook ter wereld’, zoals
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de redactie het formuleert. Het blad is gevarieerd van inhoud. Het bevat artikelen
over geschiedenis, politiek, kunst, literatuur, de media en taal, waarbij de ene keer
de grotere verbanden, de andere keer het detail in ogenschouw worden genomen.
Bovendien heeft elk nummer een ‘Dossier’-katern, waarin een actueel onderwerp
in meerdere artikelen belicht wordt, en een kroniek met nieuws en mededelingen.
Behalve aan Nederlandse en Vlaamse onderwerpen wordt er relatief veel aandacht
geschonken aan Zuid-Afrika en het Afrikaans. De vormgeving van het blad is prettig,
en aan de illustraties wordt veel aandacht besteed.
Neerlandia verschijnt vier keer per jaar. Hoofdredactie: Guido Logie. Een
lid-abonnee betaalt f 45,-/Bfr. 825 per jaar. Inlichtingen en abonnementen
bij ANV Vlaanderen, Gallaitstraat 86, 1030 Brussel; tel. 02-241 31 64;
e-mail <anv.vlaanderen@skynet.be>.
ANV Nederland, Jan van Nassaustraat 109, 2596 BS Den Haag; tel.
070-324 55 14; e-mail <anv-nl@cistron.nl>.
ISSN 0028 2382
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[Vervolg InZicht]
overzicht van veelgebruikte acroniemen uit de ambtenarij, en een lijst met namen
van wetten. Om het zoeken te vergemakkelijken, is het boek ontsloten met een
uitgebreid register.

Taalwijzer voor de overheid van Eric Tiggeler is een uitgave van Sdu
Uitgevers en kost f 29,90. (260 blz.)
ISBN 90 12 08634 5

Dyslexie
Alweer 20 fouten in mijn dictee is een inleidend boekje over dyslexie, dat in vijftien
korte hoofdstukken ingaat op de vragen die rijzen bij wie te maken krijgt met dyslexie:
wat is het, hoe manifesteert het zich, wat zijn de gevolgen en wat kun je eraan doen?
Het doel van het boekje is de onbekendheid met dyslexie weg te nemen, en aan te
tonen dat het - mits tijdig onderkend - niet iets is wat het ‘normaal functioneren’ in
de weg hoeft te staan.
Alweer 20 fouten in mijn dictee. Woordblindheid, een goed bewaard
geheim van A.J. Mol wordt uitgegeven door de Stichting IVIO (Postbus
37, 8200 AA Lelystad) en kost f 32,75. (101 blz.)
ISBN 90 6121 945 0

Schrijven over literatuur
Literatuur wordt geschreven om gelezen te worden, maar volgens het voorwoord
van Schrijven over literatuur leest men in ‘literaire kringen’ vaak allang niet meer
zelf: alles wat ze moeten weten voor de volgende cocktailbabbel, halen ze uit de
literatuurbijlage van de krant. Hoe het ook zij, er wordt veel over literatuur
geschreven, door wetenschappers, door recensenten, en ook door letterenstudenten.
Schrijven over literatuur is vooral op deze laatste groep gericht. Het behandelt het
schrijfproces in chronologische volgorde, van de onderwerpsbepaling tot de laatste
herschrijving. De tussenliggende hoofdstukken gaan in op het verzamelen van
materiaal, secundaire literatuur, structuur, citeren en het schrijfproces zelf. Bovendien
wordt er aandacht besteed aan tekstsoorten (recensie, essay, dissertatie, enzovoort),
het lezen van teksten en aan het schrijven met de tekstverwerker.
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Schrijven over literatuur. Gids voor studenten en andere schrijvers van
Geert Lernout wordt uitgegeven door Acco en kost f 48,90. (240 blz.)
ISBN 90 334 4277 9

Elektronisch WNT
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal, met 45.000 bladzijden, gevat in veertig
banden het grootste woordenboek ter wereld, behandelt de woordenschat van het
Nederlands van 1500 tot 1921. Het was in 1995 al in elektronische vorm verschenen,
maar die uitgave hield op bij het woord wreker (het WNT is immers pas eind 1998
voltooid). De nu verschenen cd-rom bevat het hele WNT, tot en met zythum, plus
het supplement op de A. Voor deze nieuwe uitgave heeft men ook van de
gelegenheid gebruikgemaakt om de gebruikersinterface sterk te verbeteren. Geschikt
voor Windows 95 en hoger.

Het Woordenboek der Nederlandse Taal op cd-rom is een uitgave van
AND Publishers en kost in de winkel f 495,-. Lezers van Onze Taal kunnen
de cd-rom met korting aanschaffen - zie de advertentie op blz. 111.
ISBN 90 5649 205 5

Taal op cd-rom
Elektronische naslagwerken hebben een aantal voordelen ten opzichte van hun
papieren tegenhangers, zoals koppeling aan de tekstverwerker, sneller zoeken en
spraaktoepassingen. Bovendien kan er op een cd-rom veel meer informatie worden
opgeslagen. Steeds meer uitgevers gaan er dan ook toe over hun taalnaslagwerken
op schijf te zetten. Zo verscheen eind vorig jaar een e-versie van het Stijlboek van
de Belgische krant De Standaard, dat in België goed verkocht. De cd-rom bevat de
integrale tekst van de papieren versie, maar de meerwaarde ervan wordt gevormd
door de woordenlijsten die niet in het boek zijn opgenomen: een lijst van
aardrijkskundige namen, een spellingwijzer waarin ook veel eigennamen zijn
opgenomen en acht verklarende woordenlijsten met vakterminologie. Geschikt voor
Windows 95 en hoger.
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Ook de Woordwijzer is inmiddels integraal op cd-rom verschenen. Boek en cd-rom
zijn een product van het Nederlands Normalisatie-instituut en bevatten behalve een
taalkundig deel ook de Nederlands/Belgische norm NEN 5050/NBN X 04-001, die
bestaat uit een woordenlijst die technische en organisatorische (vaak buitenlandse)
begrippen van duidelijke (Nederlandse) termen voorziet. Het doel van de norm is
de schriftelijke communicatie in en tussen bedrijven te versoepelen. Geschikt voor
Windows 3.1 en hoger.
En ten slotte heeft Elsevier een geactualiseerde versie van de Kramers talen
cd-rom uitgebracht. De cd-rom bevat zes woordenlijsten (300.000 trefwoorden) met
vertalingen in en uit het Frans, Duits en Engels, en een grammaticaal deel over elk
van deze drie talen. Bovendien kan de uitspraak van de woorden beluisterd worden.
Ten opzichte van de eerste versie zijn vooral de zoekmogelijkheden sterk uitgebreid.
Geschikt voor Windows 95 en hoger.

De Standaard stijlboek op cd-rom van Ludo Permentier en Ludo Van Den
Eynden is een uitgave van uitgeverij Scoop uit Gent en kost Bfr. 1999/ca.
f 125,-.
ISBN 90 5312 140 5
De cd-rom Woordwijzer. Goed taalgebruik in bedrijf en techniek is een
uitgave van het Nederlands Normalisatie-instituut, het Belgisch Instituut
voor Normalisatie en Sdu Uitgevers en kost f 49,50.
ISBN 90 5797 020 1
Kramers talen cd-rom Engels-Frans-Duits; versie 2.0 is een uitgave van
Elsevier bedrijfsinformatie en kost f 149,50. ISBN 90 6882 404 X
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Onroerendgoedlexicon
De onroerendgoedsector heeft te maken met termen uit de bouw, projectontwikkeling
en makelaardij, architectuur, bodemkunde, civiele techniek, milieukunde en
planologie. Het eind vorig jaar verschenen Onroerend goed lexicon geeft voor maar
liefst 70.000 van die termen een vertaling in het Engels (en/of Amerikaans-Engels),
al dan niet met voorbeeldzinnen en (contextafhankelijke) alternatieven. Bovendien
zijn ook van de namen van allerhande organisaties, wetten en besluiten vertalingen
of beschrijvingen opgenomen. Het lexicon is ook op cd-rom verkrijgbaar, en is dan
ook voor vertalingen van het Engels in het Nederlands te gebruiken.

Onroerend goed lexicon Nederlands-Engels van A. van den End is een
uitgave van Gateway en kost f 335,- excl. BTW. Het kan besteld worden
bij Gateway: tel. 030-693 31 26; e-mail <gateway@tip.nl>. De cd-rom
kost f 293,- excl. BTW, en kan besteld worden bij Transword: tel. 026-364
64 77.
ISBN 90 73489 08 3

Nieuwe woorden van 1999
Hoeveel woorden komen er jaarlijks bij? Volgens Ewoud Sanders, in zijn boek De
taal van het jaar, waren het er in 1999 vijfhonderd, waaronder afkillen, gezinscoach,
rommelkaart en zemelteef. Het boek bevat een keuze uit de totale oogst:
overduidelijke eendagsvliegen, bijvoorbeeld, zijn niet opgenomen. De woorden
worden niet alleen verklaard, maar ook de ontstaansgeschiedenis en het verhaal
erachter worden belicht. Overigens blijkt dertien procent van de nieuwe woorden
uit het Engels afkomstig. De vraag dringt zich op of dat nou veel is of juist niet.

De taal van het jaar. Nieuwe woorden en uitdrukkingen, editie 2000 is
een uitgave van Contact en kost f 24,90. (176 blz.)
ISBN 90 254 9707 1

Kiliaanlezing
Jaarlijks organiseert de Kiliaanstichting, verantwoordelijk voor de samenstelling van
het nog te verschijnen Groot Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, de
zogenoemde Kiliaanlezing. Dit jaar gebeurt dat in samenwerking met de Vlaamse
Afdeling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. De lezing
vindt plaats op 6 mei in Antwerpen en omvat drie lezingen rond het thema
‘Nederlandse naamkunde en dialectologie in de grensgebieden van het Nederlands’.
Deelname is gratis. De lezingen worden gehouden in de UFSIA, Grote Kauwenberg
2, Antwerpen (zaal D 013). Vanaf 10.30 uur is er koffie; de eerste lezing begint om
11.00 uur.
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Infobeurs Nederlands
Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van het Taalunieverdrag vindt in Gent
op 4, 5 en 6 mei de ‘Infobeurs Nederlands’ plaats. Deze beurs richt zich in eerste
instantie op ‘professionele taalgebruikers’, en het doel is niet het verkopen van
producten, maar het informeren van de bezoekers. Onder de exposanten bevinden
zich uitgevers (van boeken, lesboeken en nieuwe media), ontwikkelaars van taalen spraaktechnologie, beleidsorganisaties, onderwijsspecialisten, taaladviesdiensten
en vakverenigingen van tekstschrijvers en vertalers.
Behalve deze informatiemarkt biedt de beurs een programma van korte lezingen,
workshops en discussiebijeenkomsten rond enkele centrale thema's: taal- en
spraaktechnologie, taalonderwijs, literatuuronderwijs, ‘taal, tekst en communicatie’
en vertalen. Bovendien kan men kennismaken met het ‘Taalunieversum’, een
‘portaal-website’ voor iedereen die iets over het Nederlands wil weten (zie ook de
rubriek ‘Tamtam’ op bladzijde 92 van dit nummer).
De Infobeurs Nederlands vindt plaats in de Sint-Pietersabdij,
Sint-Pietersplein 9, Gent. Openingstijden: 4 mei: 14.00-18.00 uur; 5 mei:
10.00-18.00 uur; 6 mei: 10.00-15.00 uur. De toegang is gratis.
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Ruggespraak

Senioren nog niet uitgeroeid
DORDRECHT (APN) - Vijftien 55-plussers van de Koninklijke Dordrechtse
Roei- en Zeilvereniging willen rond 25 juni roeiend het Kanaal over.
Reformatorisch Dagblad
Politie rolt hennepplantjes op
Trouw

Familiebedrijf bijt zich nu vast in het paneermeel
Koopmans terug bij af na verkoop bakmixen
De Telegraaf
Frans Derksen (44) werkt nét geen dertig jaar bij Sturko Doetinchem
‘Mijn hart ligt in de slachterij’
Gelders Dagblad
Vooral door de komst van een orale behandelwijze is de
belangstelling voor erectiestoornissen enorm toegenomen, zowel
bij mannen-patiënten als bij artsen en apothekers.
Circulaire Stichting F.T.O
Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar een
HANDIGE JONGEMAN
Tevens zijn wij op zoek naar parttime-vrouwen die enkele dagen per week
willen werken.
Advertentie in De Dijk

Hoogspringer Wilbert Pennings:
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‘Plafond is nog niet bereikt’
Atletiek magazine
De keuken heeft een oosterse basis, en hier waaien wat franse
winden.
Advertentie restaurant De Chinese Muur
Palm IIIx Connected Organiser. Voor Mobiele Mensen met Behoefte
aan Extra Geheugen Capaciteit.
Reclamefolder Palm III en V
La Corne de gatte est une très ancienne variété de pommes de terre. Elle
se caractérise par ses formes irrégulieres. Sa chair rosée est d'une fermeté
exceptionnelle. La finesse de sa peau permet de la déguster aussi bien
en robe des champs qu' épluchée. Vous apprécierez les qualités
gustatives de la Corne de gatte servie avec les grillades et les salades.
En accompagnement des gibiers et des poissons elle devient
incomparable.
De Corne de Gatte (letterlijk vertaald geitehoorn) is een zeer oude
aardappelsoort.
Hij wordt gekenmerkt door een onregelmatige vorm.
Zijn rooskleurig vlees is uitzonderlijk vast.
Dank zij zijn dunne schil kan hij evenzeer ongeschild als geschild genuttigd
worden.
U zult van zijn verfijnde smaak het best genieten met geroosterd vlees
en salades.
Met wild en vis is hij niet te vergelijken.
Verpakking aardappels
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‘Studeer dit onderwÿs in handenarbeid’
Ter verdediging van de gebruiksaanwijzing
Piet Westendorp - TU Delft en TU Eindhoven
Computer installeren? Video aansluiten? Binnen een paar minuten
begint steevast het gefoeter op de gebruiksaanwijzing. Het lijkt wel
of die schrijvers het nooit leren! Maar hoe terecht zijn ze nu eigenlijk,
die eeuwige klachten aan het adres van de
gebruiksaanwijzingenschrijvers?
Leuk hoor, die parodieën op onze taal die we soms voorgeschoteld krijgen in
‘gebrüksanwÿzingen’ van goedkope tv's, radio-cd-cassette-installaties en digitale
horloges. Voor de taalliefhebber die van puzzelen houdt, is het een waar genoegen
op zoek te gaan naar de brontaal van dit prozafestijn. Het zijn duidelijk producten
van een Angelsaks of wellicht zelfs een Japanner die te overmoedig werd na het
verwerven van een woordenboek Engels-Nederlands. Zulk proza biedt ook een
interessant inzicht in de ideeën die de opsteller van deze teksten heeft over taal in
het algemeen en over onze taal in het bijzonder. Zo'n taal-alchemist die denkt dat
een andere taal niet meer is dan een andere verzameling woorden. Ook is het
interessant om de oorspronkelijke taal (meestal het Engels) eens door een
vertaalprogramma over te laten zetten naar het Nederlands en dan te kijken wie er
wint: de naïeve buitenlander of de vertaalautomaat.

Macht vereiste:
Uw TC-3160 bewerkt op 220V/50Hz Ac circulatie door de AC macht koord annsluiten.
Verbinden de 2 - vork plug op de Koord eindje in een muur holte levering 220V/50Hz
spanning. De macht naar de Zetten wordt door On/Off & Volume Control aan de
front beherend. Omdraaiend dit besturing met de Wÿzers Tot een Zwakke klikken
wordt gehoord drooit op de Zetten aan de knop. Omdraaiend linksom wÿzers het
ivdrooit de Zetten met een klikken sonde.
DC Power Connecting Jack wordt aan de achterkant gezorgend.
DC Power Cord is een facultatieve ondergeschikt.
(N.B. Merk op dat wordt tot drie keer toe correct gespeld wordt. - PW)
1 Pull - Push On/Off & Vlume Control open draaien of indraaien de macht voor
de zetten, bovendien de controle de sonde volume.
2 Earphone Jack
Voor gehele koptelefoon livsteren.
3 Horizontale Hold Control Te verbeteren onvaste beeld voorbeeld horizontaal.

Gebrüksanwÿzing
De nieuwe, volledig I.C. draagbare Televisie Zetten, Model TC-3160 wordt plande
specifiek als een ‘Seconde Zetten’ of ‘Persoonlijke Zetten’ voor de familie of
individuele personen. Het heeft een hoge botsing, zware plicht kabinet, geeft een
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diamand - scherp 12 inches (dvimen) beeld op VHF prograams. Het bewerkt op
normale huis houden 220 volts AC circulatie, nog zorgt voor de facultatieve gebruik
wan auto batterÿ.

Een op de duizend

Zulke rammelende vertalingen verdienen een plaatsje op de achterpagina van Onze
Taal. Waar ze zeker niet thuishoren, is in het zoveelste artikel van de journalist die
weer eens gemakkelijk wil scoren met de pakkende kop ‘Gebruiksaanwijzingen
deugen niet’ of in intreeredes van hoogleraren die zich met gebruiksaanwijzingen
bezighouden en die hiermee de noodzaak van hun vakgebied proberen aan te
tonen. Want geloof het of niet: u treft dit soort teksten maar zelden aan: hooguit een
op de duizend gebruiksaanwijzingen bevat een dergelijke taalparel. Ik beheer een
collectie van zo'n 30.000 gebruiksaanwijzingen (van de Faculteit Industrieel
Ontwerpen van de TU Delft) en daarvan vallen er slechts zo'n dertig in de categorie
‘gebrüksanwÿzingen’. Bent u daar echt in geïnteresseerd, koop dan vooral producten
bij de allergoedkoopste kraam op de zwarte markt. Complete
stereo-radio-cassette-compactdisc-installatie met wekker en tientallen snufjes voor
f 125,-. Horloge met twee tijdmetingen, wekker, rondetijdenmeter en verlichting voor
f 19,95. Wat verwacht u daar voor gebruiksaanwijzing bij? Zo een die nog ingelijst
op de schoorsteenmantel mag pronken lang nadat alle knopjes
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afgebroken zijn? U wilt een goedkoop product? Dan krijgt u een goedkoop product,
inclusief bijpassende gebruiksaanwijzing. Als er een behoorlijke vertaler aan te pas
moet komen, is de totale winstmarge van de importeur al vervlogen.

Illustratie: Frank Dam

Taal krijgt de schuld
Op de gebruiksaanwijzingen van veruit de meeste producten valt - in elk geval op
het eerste gezicht - weinig kritiek te leveren. Terechte kritiek betreft dan

We kopen complexe producten, en dan moeten we niet zeuren dat de
gebruiksaanwijzing moeilijk is.
bovendien meestal niet zozeer de taal of de illustraties, maar feitelijke fouten (‘Druk
op toets A’ terwijl het had moeten zijn ‘Druk op toets B’) of het ontbreken of op het
verkeerde moment noemen van een instructie. De deskundige kan dan soms nog
eens wijzen op een gebruiksaanwijzing die ongelukkig van opzet is. Een bekend
voorbeeld daarvan is de gebruiksaanwijzing met uitklapblad met daarop een
overzichtstekening en verwijsnummers met lijntjes naar onderdelen, waarbij dan in
de tekst naar die nummers verwezen wordt. Zo'n opzet dwingt je om steeds om te
schakelen tussen bedieningspaneel, tekst en illustraties - met alle mogelijke
vergissingen van dien. Voor de producent is dat goedkoop en makkelijk, vooral bij
vertalingen, maar voor de gebruiker is het lastig. Kortom, de meeste problemen met
gebruiksaanwijzingen worden veroorzaakt door feitelijke, informatie-ergonomische
en psychologische fouten of doordat ze slecht zijn opgezet. Ongelukkige illustraties
- waarbij de bril voortdurend even afgezet moet worden - vormen dan nog een
lastpostje en ten slotte pas de taal. Toch krijgt het taalgebruik vaak de schuld. Er
staat een d-t-fout in of een zin loopt eens wat ongelukkig. En die splinter zien we!
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Eenvoudiger producten
Vanwaar de grote aandacht voor taalsplinters? Naar mijn mening komt die voort uit
onmacht: ons universele onvermogen om die mooie nieuwe digitale wat-dan-ook
aan de praat te krijgen. De oorzaak ligt in eerste instantie echter niet bij de
gebruiksaanwijzing, maar in de veelzijdigheid van het product. De computer die nu
op ons bureau staat, heeft een rekenkracht die te vergelijken is met een grote
bedrijfscomputer van twintig jaar geleden - en die werd beheerd door tientallen
informatici. Nu moeten we het helemaal zelf doen. We hebben een audio- en
video-installatie die niet onderdoet voor die in een studio en menigeen heeft een
compleet filmproductiebedrijf in huis. We hebben een magnetron waarvoor je eigenlijk
gepromoveerd moet zijn in de kokswetenschappen én in de informatica, en zelfs
het hogere meubelmakerswerk moeten we zelf doen met al die doe-het-zelfmeubelen.
Lukt het even niet, dan krijgt de gebruiksaanwijzing de schuld. De boodschapper,
zoals altijd.
De oplossing lijkt simpel: eenvoudiger producten - dus zonder al die extra
mogelijkheden. Maar die kopen we dan weer niet. Af en toe lijkt een producent
inderdaad onder de indruk te raken van het gekerm over al die moderne apparaten
die toch zo moeilijk zijn, en verschijnt er een uitgeklede versie van een bestaand
product op de markt. LetterPerfect bijvoorbeeld, de kale variant van WordPerfect
5.1, of de Philips EasyLine, met videorecorders, tv's, wekkerradio's en stereosets
die nou eens wat minder functies hadden en dus eenvoudiger zouden zijn. Maar
mooi dat we die massaal niet kochten, want sommige functies leken toch wel handig,
daar in de winkel, en je weet toch maar nooit. Dus kopen we complexe varianten,
en dan moeten we niet zeuren dat de gebruiksaanwijzing moeilijk is. Dat is die alleen
maar omdat het product zo moeilijk is.

Instructies op internet
Slecht industrieel ontwerp:
http://www.baddesigns.com/
http://www.iarchitect.com/mshame.htm
Bewegende instructies:
http://www.livemanuals.com
http://207.97.150.242/instructions/animations.html
http://www.howstuffworks.com/

Barre omstandigheden
Natuurlijk, het is communicatie en het kan dus altijd beter. Inderdaad zitten er soms
zeer hinderlijke fouten in de gebruiksinstructies. Ik zit ook weleens met het schuim
op de mond achter mijn computer. Maar ik zal
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de schrijvers van de gebruiksaanwijzing niet zo snel de schuld in de schoenen
schuiven, omdat ik weet onder welke omstandigheden een gebruiksaanwijzing
meestal gemaakt moet worden. Er wordt gewerkt aan een nieuw product en de
schrijver krijgt slechts technische specificaties en technische tekeningen. Het
prototype staat bij de productmanager op het bureau of bij de fotograaf, en een foto
is niet beschikbaar. De gebruiksaanwijzing moet gisteren klaar, inclusief alle
illustraties, opmaak en druk, plus een vertaling in dertien talen. Probeer dat maar
eens dag in dag uit voor elkaar te krijgen - foutloos.

Bovendien wordt de gebruiksaanwijzingenmaker zelden betrokken bij het ontwerp
van producten en dat leidt soms tot fraaie, maar onbegrijpelijke ‘user-interfaces’.
Problemen die daaruit voortvloeien, moeten dan maar weer rechtgepraat worden
in de gebruiksaanwijzing. De schrijver ziet het al aankomen, maar hij kan er niets
aan doen. Want hij heeft geen invloed, geen status en geen geld. Hij werkt namelijk
aan een ‘after sales product’. Voor reclame is er geld in overvloed, er mogen lunches
gedeclareerd worden waar een burgemeester jaloers op zou zijn. Maar bij de afdeling
Gebruiksaanwijzingen gaat de discussie over de vraag of steunkleur nou echt wel
nodig is, of het niet met een nietje minder kan en of een zevenpuntsletter ook nog
wel leesbaar is. Ik verzin dit helaas niet, ik heb het meegemaakt, zowel in de reclame
als bij afdelingen waar gebruiksaanwijzingen worden gemaakt.

Menselijke versus automatische grappenmakers
Vertalers die de taal niet kennen, bakken taalgrappen, maar automatische
vertaalprogramma's zijn ook heel creatief. Helaas zijn er op internet maar weinig
vertaalprogramma's te vinden die ook naar het Nederlands vertalen; ik vond alleen
InterTran. Babelfish van AltaVista en het programma van Lennart & Hauspie heb
ik daarom een vertaling van onderstaande Engelse tekst naar het Duits laten maken;
dat geeft toch een indruk. Als er in deze programma's een versie voor het Nederlands
bij komt, hebben we de leukste gebruiksaanwijzingen wel gehad.

English original
Insert a cassette with the face to your right and push it as far as it can go. The
cassette is now set in position and starts playing automatically. When tape has been
completed playing will automatically stop.
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Mens
Inzet een cassette met de gezicht tot Uw recht en duw in zover het kan gaan. Het
cassette woordt nu in stelling gezet en staat werking automatisch. Als tape afgemaakt
woordt, stopt werking automatisch.
InterTran http://www.tranexp.com:2000/InterTran?
Bijsluiter te cassette van naar de wijzerplaat voor uw vlak en zetje voorzover op
annuleerteken gaat. Naar de cassette zit wel troep ter toestand en voorsprong
toneelstuk zonder meer. Wanneer veterband heeft geweest volbracht toneelstuk
zal zonder meer zwijgen.
AltaVista http://world.altavista.com/
Setzen Sie eine Kassette mit dem Gesicht rechts Ihr ein und drücken Sie sie,
insoweit sie gehen kann. Die Kassette wird jetzt in Position eingestellt und anfängt,
automatisch zu spielen. Wenn Band abgeschlossenes Spielen gewesen ist, stoppt
automatisch.
Lennart & Hauspie http://officeupdate.lhsl.com/
Legen Sie eine Kassette mit dem Gesicht zu Ihrem Recht ein und schieben Sie
es bis zu ihm kann gehen. Die Kassette wird jetzt in Position gesetzt und fängt an,
automatisch zu spielen. Wenn Tonband, das gespielt hat, vervollständigt worden
ist, wird automatisch halten.

Maginotlinie
Als u al iemand wilt beschuldigen, kijk dan eerst naar uzelf - omdat u toch weer de
nieuwste versie met al die toeters en bellen wilde - en vervolgens naar de
commerciële afdeling van het bedrijf: de productmanagers met hun
‘kortetermijntargets’, de marketingmanager die denkt toch nog even een wervend
tekstje op te moeten nemen in de gebruiksaanwijzing. ‘Gefeliciteerd met uw nieuwe
geluidservaring’, lees je dan, terwijl het je maar niet lukt om Radio 1 onder toetsje
1 op te slaan. En dan hebben we de juristen nog. Die eisen steeds meer
waarschuwingen. Daarom staan er nu niet drie zinnige waarschuwingen aan het
begin van uw gebruiksaanwijzing voor uw nieuwe haakse slijper, maar drie pagina's
met waarschuwingen, die vooral bedoeld lijken om de fabrikant te behoeden voor
gevaarlijk hoge claims. Dat zal ze niet helpen, maar leg dat de jurist van het bedrijf
maar eens uit. Dus staat er in uw gebruiksaanwijzing eerst dat je die toch vooral
grondig moet bestuderen en meer van dat soort totaal irrelevante informatie, en pas
bij nummer 13 dat u dat ene knopje onder die bepaalde omstandigheid vooral niet
aan moet raken, omdat anders uw vingers eraf vliegen - of op zijn minst het knopje.
Maar wie leest er nou nog verder na die vergeefse juridische Maginotlinie?

Te vriend houden
Nog een laatste argument à decharge. Journalisten hebben over het algemeen een
zeer duidelijke en vrij homogene doelgroep, en reclametekstschrijvers krijgen van
de marketingafdeling te horen voor wie ze precies schrijven. Literatoren en
wetenschappers? Allemaal hebben ze een duidelijke doelgroep. Vaak beperkt in
omvang, meestal vrij homogeen en altijd bekend. De schrijver van de
gebruiksinstructies heeft de grootste en meest diverse doelgroep van alle schrijvers.

Onze Taal. Jaargang 69

Microsoft Office wordt door zo'n honderd miljoen mensen gebruikt; de instructies
worden dus voor honderd miljoen gebruikers gemaakt. Mensen met een opleiding
van bijna-analfabeet tot cum laude gepromoveerd historicus, van angstleek tot
knoppenhobbyist, van technofoob tot technofiel. Voor jong en oud, man en vrouw,
uit alle landen van de wereld. Probeer die maar eens allemaal te vriend te houden
- als ze met hun ‘ongewenste’ snufjes zitten te prutsen.
Illustraties blz. 120 en 122 uit: Paul Mijksenaar & Piet Westendorp, Open
here: the art of instructional design. London, Thames & Hudson, 1999.
In augustus verschijnt daarvan een Nederlandse vertaling.
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Reacties
Congres Onze Taal: Engelse invloed
A.G.J. van der Aa - Amsterdam
Tijdens het Onze Taal-congres hield Liesbeth Koenen een lezing waarin ze
uiteenzette dat het Nederlands krachtig genoeg is om buitenlandse invloeden te
weerstaan. De tekst van deze lezing, afgedrukt in het februari/maartnummer,
vertoonde trekjes van weer zo'n paternalistische preek van het (Onze)
Taal-establishment voor het domme taalvoetvolk, dat zich zo onnodig druk maakt
over taalverloedering. Want wie kan bezwaar maken tegen de vele nuttige Franse
leenwoorden die ons in de cursieve passage ten voorbeeld worden gehouden, of
tegen de vele nuttige ándere leenwoorden, inclusief Engelse? Niemand toch zeker?
Nee, maar waar velen wél bezwaar tegen maken, is het zonder enige noodzaak
vervangen van volkomen bruikbare, lang bestaande Nederlandse woorden door
Engelse. Ook in de jaren vijftig had Koenen ‘hinderlijk gevolgd’ kunnen worden (en
dus niet ‘gestalkt’). Haar vrienden en familie zouden haar vermoedelijk ‘steun’
verlenen (geen ‘support’) en eventueel ‘lijfwachten’ (geen ‘bodyguards’) aanstellen,
keurig in dag- en avond‘ploegen’ (in plaats van ‘shifts’). Misschien zou de politie
zelfs een taakgroep opzetten (zeker geen ‘task force’), maar tot wegversperringen
(in plaats van ‘roadblocks’) zou het waarschijnlijk niet komen, want die waren toen
meer bedoeld voor ‘relschoppers’ (wat nou ‘hooligans’?). Maar vrijwel niemand zou
last krijgen van de Engelse aanstellerij die nu zovelen bevangt.
Koenen maakt in haar lezing eerst een karikatuur van het standpunt dat ze
vervolgens bestrijdt, en maakt ook een karikatuur van het doemdenken door
‘verontruste taalgebruikers’, die zich volgens haar kennelijk allemaal een eeuwig
onomkeerbare invloed van vreemde woorden verbeelden. Maar wie oren en ogen
heeft, constateert wel degelijk nú een overvloed aan overbodig onzin-Engels.

Congres Onze Taal: taalpurisme en smaak
Bram de Voldere - Zaandam
Taalpurisme is passé. Dat lijkt de boodschap van het 22ste congres van Onze Taal,
waaraan een groot deel van het februari/maartnummer is gewijd. In de artikelen
waarin purisme aan de orde komt, blijft een belangrijk element onderbelicht:
woordkeus wordt - ook - bepaald door smaak, en niet alleen door argumenten en
overwegingen.
Ik geef toe dat ik soms weleens een woord of een uitdrukking uit een vreemde
taal gebruik. Bovendien maak ik, als vrijwel iedereen, veel gebruik van onmisbare
leenwoorden. Toch zijn er omstandigheden - ik kan niet goed aangeven waar en
wanneer precies - waarin ik de voorkeur geef aan woorden die naar vorm of klank
‘puur Nederlands’ zijn of lijken, boven woorden waarin de buitenlandse herkomst
duidelijk herkenbaar is. Dat is een kwestie van smaak, en smaak onttrekt zich
gewoonlijk aan argumentatie pro of contra. Overigens hebben smaak en argumentatie
met elkaar gemeen dat ze niet absoluut zijn, maar op z'n minst tijdgebonden.
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Onder de pet houden
J. Heemskerk en E.S. Huigens - Beverwijk
Ewoud Sanders gaat in het februari/maartnummer in op de uitdrukking onder de
pet houden.
Deze zou het eerst gebruikt zijn in een gesprek tussen T. Polman, de dienstdoende
chef luchtverkeersleiding en diens voorlichter G. Knook op 4 oktober 1992, na het
ongeluk met het El Alvliegtuig in de Bijlmermeer. Verderop in het artikel wordt ook
Leonhard Huizinga geciteerd, die deze uitdrukking zelfs al in 1977 gebruikte.
Het is goed mogelijk dat hier sprake is van een vertaling van een Engelse
uitdrukking, want ‘to keep something under one's hat’ is al te vinden in onder andere
The New Collins Concise English Dictionary uit 1988. Zou de heer Polman misschien
het door El Al gebruikte ‘We beg you to keep it under your hat’ op bovengenoemde
wijze vertaald hebben? Deze vraag dringt zich mede aan ons op doordat hij zegt:
‘El Al bidt ons uiteraard natuurlijk om dat onder de pet te houden.’ Het gebruik van
het woordje bidt komt ons in dit verband als enigszins on-Nederlands voor.

Onder de pet houden [2]
Arthur Kooyman - Utrecht
Het artikel van Ewoud Sanders in het februari/maartnummer beschrijft de vroegste
vermeldingen van de uitdrukking onder de pet houden, maar vermeldt niets over
de oorsprong ervan. Vermoedelijk gaat het om een vertaling uit het Engels. Oxford
Learner's Dictionary of English Idioms geeft bij keep something under your hat:
‘(informal) Keep something secret: I am going to apply for another job, but keep it
under your hat for a while, will you?’
De parallellie tussen de Engelse uitdrukking en de Nederlandse versie is te groot
om toevallig te zijn. Fraai is dat de Engelse hat door het Nederlandse rijmwoord pet
wordt vervangen. Een voorbeeld van creatieve, rijmende ontlening.

Onder de pet houden [3]
P. Storm - Nunspeet
De reden voor de aandacht die sedert de parlementaire enquête besteed wordt aan
de zogenaamd nieuwe uitdrukking iets onder de pet houden (zie ook het
februari/maartnummer van Onze Taal) is mij niet duidelijk. Als oud-beroepsmilitair
herinner ik mij deze zegswijze al uit de jaren zestig. Wanneer een commandant met
ondercommandanten vergaderde en er zaken aan de orde kwamen die als
confidentieel of geheim waren geclassificeerd, of wanneer er gevoelige of
persoonsgebonden informatie werd ver-
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strekt, zei zo'n baas vaak en passant: ‘Maar dit moet onder de pet blijven, mannen.’
Wellicht is de uitdrukking dus afkomstig uit het militaire leven, waar de officieren
immers (letterlijk) een pet droegen (en dragen).

Hertalingen
J. Verbeek - Leeuwarden
Nicoline van der Sijs schrijft in het artikel ‘Ouders waren vroeger vrienden’ (Onze
Taal, februari/maart) dat oude taalkundige teksten bij heruitgave hertaald moeten
worden, omdat ze anders voor de hedendaagse lezer onbegrijpelijk zijn. Met de
strekking van het artikel ben ik het eens, maar Van der Sijs' mening dat het volstaat
om alleen de hertaling aan te bieden, deel ik niet. Een hertaling alleen is me te
schraal: het is de interpretatie van een bepaalde persoon op een bepaald tijdstip maar daarmee kan men zich wel beter in de oorspronkelijke tekst verdiepen. Ik zou
daarom willen pleiten voor het naast elkaar afdrukken van de oorspronkelijke tekst
en de hertaling.

Serven of Serviërs?
F.C. Bakkenes - Roquebrune Cap Martin, Frankrijk
In de rubriek ‘Vraag en antwoord’ in het januarinummer gaat de Taaladviesdienst
in op de vraag welke benaming het beste is: Serven of Serviërs? Het antwoord
(‘Serviërs is gebruikelijker’) lijkt me geen recht te doen aan de vorm Serf/Serven.
Bij een oppervlakkige beschouwing zou je kunnen denken dat dit woord overgenomen
is uit het Engels, wat nog versterkt wordt door de vermelding dat het pas sinds 1992
in Van Dale genoemd wordt. Taalpuristen zouden het om die reden misschien uit
hun vocabulaire schrappen. Ten onrechte, want een kleine steekproef leert mij dat
Serven reeds vóór 1950 in Nederlandse werken gebruikt wordt ter aanduiding van
een volksgroep behorende tot de Slaven. Misschien heeft Serf nog wel oudere
rechten dan het volgens mij meer aan nationaliteit gebonden Serviër.

Gronings ja
Nelleke Buzeman - Winschoten
Bauk Zondag schrijft in de februari/maartaflevering van de rubriek ‘Reacties’ over
het Groninger ‘smeermiddelwoord’ ja. Als Groningse en Groningssprekende heb ik
al vaak gezien hoe verbazing en verwarring zich van niet-noorderlingen meester
maken bij hun eerste ervaringen met het woordje ja, omdat ze in het begin niet in
de gaten hebben dat het Nederlandse ja in het Gronings joa is, en dat het Groningse
ja dus iets anders betekent. In het Gronings kun je ‘joa ja’ zeggen, iets wat moeilijk
te vertalen is omdat ja eigenlijk een versterking is van joa. Groningers kunnen zich
met een paar woorden heel kernachtig uitdrukken, zoals ook blijkt uit het voorbeeld
van Bauk Zondag: ‘Ik zeg ja néé ja.’ Je zou het kunnen vertalen met ‘Ik zeg toch
nee, dat hoor je toch?’ Wie het toch nog moeilijk blijft vinden, moet maar aan het
Duits denken, waarin ja op dezelfde manier wordt gebruikt.
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Clichés: voorzeggen en nazeggen
Robert van Atten - Rotterdam
In de februari/maartaflevering van de rubriek ‘Reacties’ stelde A.
Blaak dat het gebruik van clichés niet per se hoeft bij te dragen aan
taalverloedering, maar een middel kan zijn om snel iets duidelijk te maken. In
aanvulling daarop zou ik willen stellen dat zoiets ook geldt voor andere gevallen
waarin je taal overneemt die je om je heen hoort. Ter illustratie twee voorbeelden
uit eigen ervaring.
Tijdens een vergadering waar vijftien schooldirecteuren uit het speciaal onderwijs
aanwezig waren, zei iemand: ‘We moeten oppassen dat we niet voor de muziek uit
lopen.’ In diezelfde vergadering tekende ik die uitdrukking nog tweemaal op (uit
verschillende monden). Drie dagen later interviewde ik een van de directeuren die
de vergadering hadden bijgewoond, en op een van mijn vragen antwoordde hij: ‘We
moeten oppassen dat we niet voor de muziek uit lopen.’
Een paar dagen later zat ik in de trein van Haarlem naar Rotterdam. Helaas was
er een draadbreuk, en daarom reed de trein ‘achterstevoren’ terug naar Haarlem.
Men begon te bellen. Mobieltje één: ‘Ja, met mij, je gelooft het niet, maar ik sta in
the middle of nowhere en...’ Mobieltje twee: ‘Ik kom wat later, ja, ik ben nu in the
middle of nowhere en...’
Mobieltje drie: ‘Dit is me nog nooit overkomen. We zitten in the middle of nowhere
en...’
Net als bij het gebruik van clichés geldt hier: je hoeft helemaal niet na te denken
over hoe je iets gaat zeggen; dat heeft iemand anders al voor je gedaan.

Tweetalig vwo [1]: taalverdringing
Arno Schrauwers - Amsterdam
Het lijkt erop dat de redactie van Onze Taal er een vilein genoegen in schept om
zo veel mogelijk de zieltjes te schuren van mensen die compassie met hun taal
hebben - en dan het liefst met zo grof mogelijk schuurpapier. Dat is de enig mogelijke
conclusie na lezing van het verhaal van Marc van Oostendorp over tweetalig
middelbaar onderwijs, in het januarinummer. In dit artikel wordt gemeld dat het
Nederlands er niet slechter van lijkt te worden. Maar hoe je het ook wendt of keert,
de opkomst van tweetalig middelbaar onderwijs is een vorm van taalverdringing.
Die taalverdringing vindt ook op andere fronten plaats: we hoeven maar te denken
aan het besluit van de Wageningen Universiteit (zoals die tegenwoordig heet) om
de laatste twee jaren van de studie uitsluitend in het Engels les te geven. En ook
het Hoogovens-schaaktoernooi schijnt, na de fusie tussen Hoogovens en British
Steel, een Engels bad te hebben gekregen.
Los hiervan wil ik bij de opmerkingen van mijnheer Engering (nota bene een leraar
Nederlands!) van de scholengemeenschap Berlage Esprit enige kanttekeningen
plaatsen. Ik heb met hem gesproken. Berlage is met tweetalig onderwijs begonnen
om de toenemende ‘verzwarting’ een halt toe te roepen en daarmee een dreigende
sluiting te voorko-
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men, vertelde Engering. Dit toch, laten we het vriendelijk zeggen, tamelijk
bedrijfseconomische argument is ook bij andere scholen (onder meer de Wolfert
van Borselen-scholengemeenschap in Rotterdam) gebruikt om een tweetalige
‘stroom’ op te zetten. Dat een en ander ten koste van het Nederlands gaat, wordt
op de koop toe genomen, want ook mijnheer Engering dacht, desgevraagd, dat
tweetalig onderwijs niet bevorderlijk is voor (de positie van) het Nederlands.
Tweetalig onderwijs zou de Europese gedachte bevorderen, is een veelgehoord
argument (dat in het verhaal van Van Oostendorp overigens ontbreekt), en de EU
betaalt een niet onaanzienlijk deel van de extra kosten ervan. Desondanks wordt
er in Engeland nog steeds niet in het Nederlands lesgegeven. Voormalig
staatssecretaris Nuis beweerde zo'n twee jaar terug dat er met het tweetalige
onderwijs een proef werd genomen, maar wanneer vindt dan de evaluatie van deze
proef plaats? Of heeft de staatssecretaris destijds gejokt? Misschien heeft het
tweetalig onderwijs helemaal niet zo veel met die mooie Europese gedachte te
maken, en is het alleen een uiting van een door economische overwegingen
geïnspireerd opportunisme. In dat geval zijn de genoemde voorbeelden slechts de
eerste verschijnselen van de kolonialisering van het Nederlandse-taalgebied. De
meeste Nederlanders zien het gebeuren, ergeren zich misschien, maar houden het
voor onvermijdelijk. Maar dan moeten ze straks niet klagen dat ze het nooit hebben
zien aankomen.

Naschrift
Herman Engering - Woerden
Het artikel van Marc van Oostendorp geeft een aardig beeld van het
tweetalig vwo in Nederland en van de beweegredenen voor scholen om
deze onderwijsvorm aan te bieden. Ik heb daar weinig aan toe te voegen.
Graag voorzie ik echter twee van de beweringen van Arno Schrauwers
van hun context.
Voordat de scholengemeenschap Berlage Esprit begon met een afdeling
tweetalig vwo (tvwo) vroeg Schrauwers mij of ik het met hem eens was
dat tweetalig onderwijs niet bevorderlijk is voor (de positie van) het
Nederlands. Ik legde hem toen uit dat tvwo-leerlingen inderdaad minder
met het Nederlands in aanraking komen dan andere vwo-leerlingen,
doordat de helft van de lessen in een andere taal dan het Nederlands
gegeven wordt. Omdat wij het effect daarvan toen niet konden voorspellen,
hadden wij echter op voorhand al extra Nederlands in de lessentabel voor
het tvwo gezet. Inmiddels heeft onderzoek aan de Universiteit Utrecht
uitgewezen dat tvwo-leerlingen het bij Nederlands in ieder geval niet
slechter doen dan leeftijdgenoten in eentalige vwo-afdelingen, en soms
zelfs aanmerkelijk beter. Na bijna twee jaar tvwo hebben wij op onze
school dezelfde ervaring.
Wat betreft de motieven van Berlage Esprit om een tvwo-richting op te
zetten: de schoolbevolking moet een afspiegeling zijn van de
maatschappij. Het doorslaan van de balans in de aantallen autochtone
en allochtone leerlingen naar welke kant dan ook, kan negatieve effecten
hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Naast de inmiddels bekende
onderwijskundige overwegingen heeft bij Berlage Esprit inderdaad de
overweging meegespeeld dat de school met een tvwo-afdeling haar
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aantrekkelijkheid voor potentiële leerlingen kan verhogen. Ik heb
Schrauwers toentertijd uitgelegd dat er bovendien een sociaal-economisch
aspect is: alleen een bloeiende en voor ouders en leerlingen aantrekkelijke
school is een garantie voor continuïteit en daardoor voor de
werkgelegenheid van de personeelsleden. Het is dan ook de
verantwoordelijkheid en de plicht van een schoolleiding om uiterst alert
te zijn op onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit
‘bedrijfseconomische’ motief lijkt mij alleszins oorbaar, en is zeker oprecht.
Het is nog maar de vraag of dat ook geldt voor de motieven achter
Schrauwers' aversie tegen tweetalig onderwijs. Gezien zijn Engelstalige
wetenschappelijke publicaties (die voor een deel zelfs op internet
gepubliceerd zijn) mag je ervan uitgaan dat ook hij het belang van (een
goede beheersing van) de Engelse taal inziet.

Tweetalig vwo [2]: geen dubbele handicap
Jan Roukens - Brussel
In het januarinummer van Onze Taal schrijft Marc van Oostendorp over het tweetalig
vwo in Nederland. Het tweetalige programma, dat onder andere in Amsterdam
(Berlage Esprit) wordt aangeboden, lijkt op dat van de Europese scholen in Brussel
en elders in België. Dit Europese systeem is uitgedacht door naoorlogse idealisten
die van de leerlingen Europese burgers wilden maken door hun ‘wereldkennis’ te
‘denationaliseren’. De leerlingen kiezen daartoe een vreemde taal (Frans, Duits of
Engels) voor de vakken geschiedenis en aardrijkskunde. De lessen in die vakken
worden dan in de gekozen taal gegeven door een leraar uit het desbetreffende
taalgebied. De overige vakken worden in de eigen taal gevolgd. Is die vreemde taal
bijvoorbeeld het Engels, dan is het voor die leerlingen niet meer mogelijk in de eigen
taal om te gaan met de geschiedenis en de aarde, en denken en spreken ze nog
jaren in termen van ‘history’ en ‘geography’. Hun geschiedkundig en aardrijkskundig
taalgebruik is wellicht een studie waard.
Om leerlingen in Nederland en Vlaanderen de mogelijkheid te bieden zich in
andere moderne talen uit te drukken, zijn lessen Engels, Duits en Frans in het
schoolaanbod opgenomen. Als die taallessen niet voldoen, moet dat probleem dan
worden opgelost door andere vakken in een vreemde taal aan te bieden? Er zijn,
uitgaande van het taalonderwijs zelf, toch ook andere mogelijkheden om leerlingen
een taalbad te geven?
Nederlanders en Vlamingen zitten in de Europese topgroep wat meertaligheid
betreft. Dat geeft meerwaarde, vooral als meertaligheid zich niet beperkt tot
tweetaligheid. Nog betere beheersing van vreemde talen blijft een voortdurende
opdracht. Uitvoering daarvan moet echter niet ten koste gaan van zaken zoals de
beheersing van de eigen taal. Liever goed in één taal en een handicap in de andere,
dan gehandicapt in beide.
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174 andere woorden voor... personal shopper
Taaladviesdienst
Winkelprins en koopjoop, passe-partout en boodschappenflitser, kleedmijer en
schappensneller, draafslaaf en professioneel foerageur - de inzendingen voor deze
rubriek waren weer van zeer uiteenlopende aard. 121 inzenders bedachten in totaal
174 alternatieven voor de term personal shopper, een benaming voor iemand die
op verzoek en tegen betaling voor anderen uit winkelen gaat.
De meeste inzenders hadden ervoor gekozen het ‘persoonlijke’ aspect van de
personal shopper achterwege te laten; enkelen wezen erop dat dit aspect - net als
bij een (personal) computer - weinig toevoegt. In andere gevallen was personal
vertaald met persoonlijk(e), privé- of thuis- (zoals in privé-pinner en
thuisboodschapper).
Creatiever was men met de vertaling van shopper: weliswaar werd dit in vrij veel
gevallen een winkelaar, inkoper of boodschapper, maar vaker werd een beroep
gedaan op aloude Nederlandse woorden die betrekking hebben op bedienden en
dienstverlening. Voorbeelden te over: aankoop- en inkoopassistent, aanschafagent,
boodschappenjongen (of -meisje/-mens/-man/-vrouw/-dame), inkoopknecht, koopen winkelbode, koopmeisje, privé-bediende, winkelbutler, winkellakei. Uiteindelijk
bleek de vertaling winkelaar het meest voor de hand te liggen: dit woord zelf werd
24 keer gesuggereerd en werd daarnaast twaalf keer gebruikt als onderdeel van
andere alternatieven (zoals beroepswinkelaar, wenswinkelaar en uitzendwinkelaar).
Nog creatiever - om niet te zeggen fantasierijker - waren inzendingen als winkelelf,
winkelkabouter, schaduwconsument, koopkloon en spookkoper (naar analogie van
ghostwriter). Eén inzender had zich ertoe laten verleiden terug te grijpen op het
oude beroep parlevinker ofwel kadraai, iemand die met een bootje langs de schepen
vent. Ten slotte waren ook de woordspelingen weer van de partij: inkoopmediair,
koopkracht, stand-inkoper (van stand-in + inkoper) en ontwinkelingshulp.
De volgende woorden werden het meest voorgesteld:
- winkelaar (24x)
- koophulp (8x)
- boodschapper en koopkracht (7x)
- privé-inkoper, privé-winkelaar en winkelhulp (6x)
- winkelbutler en winkelloper (5x)
- boodschappenloper, koopknecht, koopkoerier en thuiswinkelier (4x)

Hoewel winkelaar dus erg voor de hand schijnt te liggen, vinden we het toch minder
duidelijk dan personal shopper: winkelaar zou ook kunnen slaan op iemand die voor
zichzelf gaat winkelen. De andere woorden doen meer recht aan het feit dat een
personal shopper in dienst van iemand anders opereert. Van deze woorden zijn
koopkracht en winkelhulp echter weer geen goede alternatieven, omdat ze al in een
andere betekenis worden gebruikt. Om dezelfde reden valt boodschapper af, al zou
de betekenis ‘personal shopper’ nog wel redelijk kunnen aansluiten bij een van de
al bestaande betekenissen van dit woord, namelijk ‘bode’.
Van privé-inkoper en privé-winkelaar vinden we het woorddeel privé-iets te
bezitterig; winkelbutler en koopknecht geven naar ons idee een verkeerd beeld van
de arbeidsverhoudingen. De benaming thuiswinkelier lijkt eerder te verwijzen naar
iemand die thuis winkelt, of eventueel iemand die met zijn winkel aan huis komt, en
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het woord loper, dat in boodschappenloper en winkelloper zit, heeft al te veel andere,
uiteenlopende betekenissen.
Ten slotte bleef de keuze tussen koophulp en koopkoerier over. Van deze twee
veelgenoemde en goed bruikbare woorden viel na enig beraad koophulp af: dat zou
volgens ons eerder slaan op iemand die met een ander meegaat om bij het ‘kopen’
te helpen. Koopkoerier daarentegen is iemand die eropuit wordt gestuurd, en die
bovendien snel lijkt te kunnen werken (koeriers doen alles snel). Daarbij is het een
mooie, allitererende term.
De boekenbon van f 50,- van de Stichting LOUT (Let Op Uw Taal) wordt
toegestuurd aan de eerste inzender van het alternatief koopkoerier, R.J. Thijs uit
Rozendaal (Gelderland). We bedanken alle inzenders hartelijk voor hun bijdragen.

Ander woord voor... catwalk
Volgens Van Dale (1999) heeft het woord catwalk drie betekenissen: ‘smal gangpad
(langs een machine b.v.)’, ‘op een bepaalde hoogte tegen de binnenmuur van een
televisie- of filmstudio bevestigde loopbrug’ en ‘plankier of toneel waarop mannequins
tijdens modeshows kledingstukken tonen’. De derde betekenis was in de vorige
druk van Van Dale (1992/1995) nog niet opgenomen, en is dus kennelijk vrij jong.
Catwalk lijkt in deze betekenis echter wel het bekendst te zijn. Enkele andere
woordenboeken, zoals Koenen (1999), vermelden zelfs alleen de
modeshowbetekenis.
Het Engelse woord catwalk betekent letterlijk ‘kattenloop(je)’. Waarschijnlijk roepen
de smalle paden en doorgangen waarvoor dit woord wordt gebruikt de gedachte op
aan de soepele, uitgebalanceerde tred van katten. En gezien de manier waarop
mannequins zich tijdens modeshows voortbewegen, is het niet gek dat catwalk ook
in die wereld zijn intrede heeft gedaan.
Had er in het Nederlands geen vergelijkbaar woord kunnen ontstaan? We zijn
benieuwd of de lezers van Onze Taal ideeën hebben. De Stichting LOUT stelt weer
een boekenbon van f 50,- ter beschikking voor het winnende alternatief. Uw
inzendingen kunt u tot 20 mei sturen naar de Taaladviesdienst, Laan van
Meerdervoort 14a, 2517 AK Den Haag, of e-mailen naar <taaladvies@onzetaal.nl>.
We verzoeken u met klem de inzendingen kort te houden en niet meer dan vijf
alternatieven per persoon in te sturen.
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Vraag en antwoord
Taaladviesdienst

Per/op 31 december/1 januari
? Stel: iemand heeft zijn laatste werkdag op 31 december aanstaande. Welk
voorzetsel en welke datum zijn dan juist in de zin ‘Het arbeidscontract loopt
per/op 31 december/1 januari aanstaande af’?
! ‘Het arbeidscontract loopt op 31 december aanstaande af’ is juist. Op duidt een
moment in de tijd aan, bijvoorbeeld in ‘op een mooie pinksterdag’ en ‘op een gegeven
moment’. Als iemand zijn laatste werkdag heeft op 31 december, dan loopt zijn
arbeidscontract ook op die dag af.
Per betekent ‘met ingang van’; het duidt de periode vanaf een bepaald moment
aan. Het is dan ook wat vreemd om te zeggen dat een contract ‘per’ een bepaalde
datum afloopt. Wel goed is de volgende herschrijving: ‘Werknemer X is per 1 januari
a.s. niet meer in dienst’; de periode van niet meer in dienst zijn breekt dan aan.

Kennisgeving/kennisneming
? Welk woord is juist in ‘iets voor... aannemen’: kennisgeving of kennisneming?
! De uitdrukking luidt ‘iets voor kennisgeving aannemen’; de betekenis is ‘iets naast
je neerleggen, je er verder niet aan storen’.
Kennisgeving betekent ‘(officiële) mededeling of bekendmaking, (officieel) bericht’;
kennisneming is ‘het kennisnemen, inzage’. Tussen kennisgeving en kennisneming
bestaat een zogenoemde ‘converse relatie’: in betekenis zijn ze elkaars spiegelbeeld.
Andere voorbeelden: geven - nemen en leraar - leerling. Kennisgeving/kennisgeven
van betekent ‘iemand (anders) op de hoogte stellen van iets’ en
kennisneming/kennisnemen van is ‘jezelf op de hoogte stellen van iets’.
‘Iets voor X aannemen’ betekent zoveel als ‘iets aannemen onder de opvatting
dat het (een) X is’. Op de plaats van X kan een bijvoeglijk naamwoord ingevuld
worden, bijvoorbeeld juist, óf het zelfstandig naamwoord kennisgeving. Als je een
brief ‘voor kennisgeving aanneemt’, ga je er dus van uit dat het (alleen maar) een
kennisgeving, een mededeling, is. Invulling van kennisneming (‘iets voor
kennisneming aannemen’) levert iets raars op, namelijk dat ‘iets’ een ‘kennisneming
(inzage)’ is.
Degenen die ‘iets voor/ter kennisneming aannemen’ gebruiken, hebben
waarschijnlijk een andere uitdrukking voor ogen: ‘iemand iets ter kennisneming
toesturen’, wat betekent dat je iemand iets toestuurt met het doel dat hij/zij er kennis
van neemt. In deze uitdrukking past kennisgeving weer niet; ‘iemand iets ter
kennisgeving toesturen’ zou betekenen dat je hoopt dat die persoon er kennis van
gééft. En dat is natuurlijk niet bedoeld.

Werkwoord bij tae bo
? Ik doe tegenwoordig aan tae bo, een nieuwe vorm van fitness. Bestaat er
ook een werkwoord van tae bo en zo ja, hoe luidt dat dan?
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! In de hedendaagse woordenboeken is tae bo - een combinatie van de eerste letters
van taekwondo (een Koreaanse vechtsport) en boksen - (nog) niet te vinden; laat
staan dat het bijbehorende werkwoord vermeld wordt. In dat opzicht moet het
antwoord op uw vraag ‘nee’ luiden.
Maar de beoefenaars van deze sport hebben in de spreektaal ongetwijfeld al een
werkwoord bij tae bo geïntroduceerd. Hoe kan dat werkwoord er op schrift het best
uitzien? Van sommige zelfstandige naamwoorden kan een werkwoord afgeleid
worden door er -en achter te plaatsen; om binnen de sportwereld te blijven: hockey
- hockeyen, tennis - tennissen. Als we het zelfstandig naamwoord tae bo van de
uitgang -en voorzien, krijgt de laatste e een trema om de uitspraak [taj boen] te
voorkomen; vergelijk judo - judoën en kano - kanoën. De schrijfwijze tae boën is
echter geen goede keus: een afleiding van een begrip dat uit twee woorden bestaat,
vraagt om een streepje tussen die twee woorden. Tae-boën is dus de
werkwoordsvorm die het meest voor de hand ligt; het streepje maakt duidelijk dat
de uitgang -en bij het geheel tae bo hoort.
Tae-boën zou, analoog aan de werkwoorden judoën en kanoën, als volgt vervoegd
moeten worden: tae-bode - getae-bood.

Diep(er)gaand(er)
? Hoe luiden de vergrotende en overtreffende trap van diepgaand?
! Diepergaand - diepstgaand zijn mogelijke trappen van vergelijking, maar
diepgaander - diepgaandst (of eventueel meest diepgaand) heeft onze voorkeur.
Het Groene Boekje neemt bij diepgaand alleen de vergrotende trap diepgaander
op, maar de meeste woordenboeken vermelden ook een overtreffende trap. Een
kleine inventarisatie: Verschueren (1996): diepgaander - diepgaandst en diepergaand
- diepstgaand, Koenen (1999): diepergaand - diepstgaand en diepgaander - meest
diepgaand, De Nieuwe Spellinggids (1997): diepgaander - diepgaandst. Van Dale
(1999) vermeldt vreemd genoeg alleen de stellende trap (diepgaand). In de Algemene
Nederlandse Spraakkunst (1997) treffen we alle bovengenoemde varianten aan;
dit naslagwerk schrijft twee ervan echter met een spatie: dieper gaand en diepst
gaand.
Er zijn geen vaste regels voor de vorming van de trappen van vergelijking bij
samengestelde bijvoeglijke naamwoorden. Er is echter wel enige regelmaat in te
ontdekken. Als zo'n bijvoeglijk naamwoord een (vrij) letterlijke betekenis heeft, wordt
de uitgang veelal tussen het eerste en het tweede deel geplaatst: dichtbevolkt dichter()bevolkt - dichtst()bevolkt. Is het daarentegen figuurlijk gebruikt, dan komt
de uitgang achteraan te staan: hoogdravend - hoogdravender - hoogdravendst.
Aangezien diepgaand een figuurlijke betekenis heeft - het betekent ‘grondig’ - ligt
wat ons betreft diepgaander - diepgaandst het meest voor de hand. Diepgaandst
laat zich wellicht door sommigen wat lastig uitspreken; zij kunnen de omschrijving
meest diepgaand gebruiken.
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‘Er schijnt hier wat aan de hand’
Het taaluniversum van Wim T. Schippers
Ingmar Heytze en Vrouwkje Tuinman
Van gekte tot pollens: televisiemaker en kunstenaar Wim T. Schippers
heeft onze taal verrijkt met nieuwe woorden, maar vooral met een
frisse kijk op de onzin die dagelijks uit onze monden rolt. Binnenkort
verschijnt er een boekje over Schippers' bizarre uitdrukkingen,
vreemde stopwoordjes en ogenschijnlijk absurde teksten.
Wim T. Schippers (Groningen, 1942) volgde een grafische opleiding,
maar stapte na enkele jaren in de beeldende kunst over op televisie- en
theaterwerk. Met onder anderen Gied Jaspars, Wim van der Linden en
Ellen Jens werkte hij aan series en stukken als Hoepla, Het is weer zo
laat, Going to the dogs en We zijn weer thuis. Zijn belangrijkste karakter
Sjef van Oekel beleefde ook in stripvorm vele avonturen. Schippers
maakte furore als liedjesschrijver Jacques Plafond, is al jaren de stem
van Ernie uit Sesamstraat en maakte radioprogramma's, zoals Ronflonflon.
De laatste jaren presenteerde hij onder meer de Wetenschapsquiz en
waagde hij zich opnieuw op het pad van de beeldende kunst. In oktober
gaat een nieuw toneelstuk van zijn hand in première.
Het is geen nieuws dat taal, en dan vooral spreektaal, geen strikt logische vorm van
communicatie is. Desondanks zijn we meestal goed in staat om de intentie op te
pikken van wat ons wordt verteld. Maar in het werk van theater- en televisiemaker,
beeldend kunstenaar en presentator Wim T. Schippers verloopt conversatie vaak
een stuk moeizamer dan in het echte leven. De existentiële verwarring waarin zijn
personages geregeld verkeren, komt tot uiting in hun taalgebruik, dat wemelt van
de bizarre uitdrukkingen, vreemde stopwoordjes en absurde clichés. Zoals bij Sjef
van Oekel, de held uit onder meer de Barend Servetshow en Het is weer zo laat.
Zijn lijfspreuk ‘Ik word niet goed’ fungeerde meestal als het onvermijdelijke einde
van een steeds onsamenhangender wordend betoog:

Kortom, de showbiz anno nu, lampen, succes, roem en drank, lekkere
wijven maar ook geld! Veel geld! Juist. Prachtige auto's en treinen in
vliegende vaart door het wuivende graan! (wist zich het zweet van het
voorhoofd) Fruitschalen voor onze zieken, asbakken, Kerstmis met enorme
poorten, natte plekken ... Ik word niet goed...
Ook al gedragen de karakters van Schippers zich zelden als gewone mensen, hun
tekst heeft allerlei kenmerken die spreektaal ook heeft: brokkelig, onaf, vaak
ongrammaticaal en soms redundant. Zinnen worden halverwege afgebroken of
gaan een heel andere kant op, om vervolgens weer te worden rechtgebreid. Of niet,
zoals hier in het stuk Duizend gordijnen:

Jan: ‘Kan me geen fuck schelen, als we maar naar Klein Patja gaan, daar
moeten ze dus wel op rekenen, want daar heb ik nog zo het een en ander
te verhapstukken en appeltjes te schillen, met mijn zwitserse knipmes,
waar dat al niet goed voor gebleken is.’
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Niet alledaags
Schippers gaat zelfs zover dat woorden die min of meer aan elkaar geplakt worden
uitgesproken, ook zo worden gespeld - iets wat uiteraard vooral de lezer van zijn
stukken meekrijgt. Rik Rollinga gaat ‘opzoek’ naar Yolanda in de serie Opzoek naar
Yolanda en andere personages hebben het over ‘netzogoed’, ‘eerlijkgezegd’ en
‘opzak’. Ook opvallend is de gewoonte om oudere mensen in oude spelling te laten
spreken. Zo laat niemand minder dan God in de Fred Haché Show merken nog heel
goed bij te tijd te zijn: ‘Prima de Luxe, zoo is toch de uitdrukking?’ Andere personages
gebruiken spreektaal op een meer alledaagse manier: woorden worden ingeslikt
(‘Er schijnt hier wat aan de hand’, naar analogie van bijvoorbeeld ‘Hij schijnt in de
war’), uitdrukkingen verhaspeld (‘Potverdomme, wat maakt u een kouwe drukte,
reeds’), werkwoorden verkeerd verbogen en hele betogen lopen volkomen uit de
hand. Een voorbeeld uit de serie experimentele muziektheater-stukken Bugpeh
Expé:

Cees: ‘Dames en heren. Met onze vertellingen uit Oom Haans
vertelselboek schieten we al lekker op. We hebben met onze groep al
een flink aantal binnen- en buitenlandse plaatsen getroffen, het orkest
valt soms een beetje uitelkaar, sommige mensen raken zelfs geheel weg,
maar geen nood, want eh... want.’
Ook al heeft de taalbehandeling van Wim T. Schippers veel kenmerken van
spreektaal, toch is die absoluut niet alledaags. Je krijgt als lezer of kijker nergens
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het gevoel dat de tekst ook werkelijk te horen zou kunnen zijn in een willekeurige
bakkerij, huiskamer of trein. Zowel de absurde onderwerpskeuze van de karakters
van Schippers als de manier waarop zij hun onderwerpen te berde brengen, heeft
niet veel met de taal van de straat te maken. Veel gesprekken worden bovendien
om zeep geholpen doordat de personages alles naar de letter verstaan en daarover
uitgebreid beginnen te delibereren. Emotionele kwesties worden gelardeerd met
jargonwoorden en officiële taal, die mensen in een toestand van woede of opwinding
nooit zouden hanteren; boze vrouw in het toneelstuk Waar gaat het over?: ‘Ik ben
in het geheel niet geïnteresseerd in, noch gediend van uw theorieën!’ En in Opzoek
naar Yolanda maken Gé Braadslee en Jan Vos zich zó op voor een hernieuwing
van hun liefde:

Gé: (maakt zich los) ‘Wacht nou! We doen alles weer net als toen. Dus
éérst:’
Jan: (glundert) ‘Een warme kop chocolademelk?’
Gé: (zet hem terecht) ‘Een kop warme chocolademelk. Niet een warme
kop chocolademelk. Zeg dat toch niet altijd verkeerd.’
Jan: ‘Maar van die warme chocolademelk wordt die kóp toch óók warm?’
Volgt een paginalange taalkundige discussie over vorm en inhoud en het
‘chocolade-drinken als totaal’, waardoor van minnekozen niet veel meer komt.

Haarkloverige logica
De meeste taalvondsten van Wim T. Schippers zijn niet zozeer onlogisch als wel
extreem consequent. Afgezien van hele lappen tekst die manifest uit fantasiewoorden
bestaan (‘Tepperdon kalden vug braf goben av gandobed ponten brignen’), zijn veel
van Schippers' taalvondsten juist het omgekeerde van chaotisch: het zijn eerder de
gevolgen van hypercorrecte, soms haarkloverige logica. Zo zit er eigenlijk wel iets
in dat iemand aan de bar twee ‘ra’ bestelt. Immers: als je museum in het meervoud
moet verbuigen tot musea, dan moet twee rum wel twee ra zijn. Tijdens een
prijsuitreiking bij de serie De lachende scheerkwast ontstaat er een licht handgemeen
over het onderscheid tussen het gebruik van de kwalificaties ‘fout’ en ‘foutief’ voor
de verkeerde antwoorden. Het eind van het liedje is dat de presentatrice de ‘goedieve’
antwoorden gaat oplezen.
Hoe absurd en onzinnig veel teksten van Schippers ook overkomen, ze zijn zonder
uitzondering zorgvuldig geconstrueerd. ‘Niets is zo verhelderend als verwarring’,
zei hij ooit in een interview. Binnen Schippers' zelfgeschapen, alternatieve logica is
een duidelijke, herkenbare toon te constateren. De taal van Wim T. Schippers kan
dan ook goed worden nagedaan. Sommige kreten hebben het voor korte of langere
tijd tot nationaal cultuurgoed geschopt, zoals pollens, reeds, prima de luxe en als
het ware. Het blijkt ook mogelijk om nieuwe zinnen te maken in het stramien dat
Schippers ons in zijn teksten aanreikt. Imitator Robert Paul verzon bij het nadoen
van Sjef van Oekel bijvoorbeeld zelf de uitdrukking ‘De tranen staan mij nader dan
het huilen’. Die is Van Oekel zo op het lijf geschreven dat hij naadloos aansluit op
een oorspronkelijk Oekelisme als ‘Het braken staat mij nader dan het poepen’.
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Wim T. Schippers als presentator van de Nationale Wetenschapsquiz Junior
Foto: Cor Mooij

De wartaal van Ronflonflon-personage Jaap Knasterhuis is aardig te benaderen
door te pas en te onpas ‘wel, en ook’ en ‘sorry zeg’ te roepen, en verder af te zien
van enige verbuiging van werkwoorden. Een ware Schippersfan krijgt met het gebruik
van het simpele woordje joe uit Ronflonflon nog altijd heel wat wenkbrauwen omhoog.
Ook het ‘Wim T. Schippers fanzine’, samengesteld door de gebroeders Henk en
Hans Bom, staat bol van de verwijzingen naar de taal van Schippers:

Lid worden? Moet kunnen! ... Als joe adres bij de redaktie bekend is,
worden joe de volgende fanzines als het ware vanzelf toegezonden: wat
wil een mens nog meer! Wil joe, voor de volledigheid, ook eerder
verschenen fanzines ontvangen, neem dan voor de financiële gevolgen
maar even kontakt op met de redaktie. Tot zover deze tip van Jan Vos.
Kortom: met de stijl van Wim T. Schippers loop je even makkelijk weg als met de
spreektrant van bepaalde typetjes van Van Kooten en De Bie, de kreten van Spaan
en Vermeegen of het geblaat van de lullo's uit Jiskefet. Zelfs Schippers' beeldende
kunst kan uitnodigen tot eigen inbreng: zo werd zijn Pindakaasvloer een paar jaar
geleden door enkele museumbezoekers bestrooid met hagelslag. Of ze zelf zo'n
kunstwerk op de keukentafel zouden hebben uitgesmeerd, en het ook als manifeste
kunst bedoeld zouden hebben, is echter de vraag. Dat geldt ook voor Schippers'
taal. Wie veel werk van Schippers heeft gezien of gelezen, kijkt op een andere
manier naar taal en haar betekenis dan daarvoor. De beste taalvondsten van Wim
T. Schippers wijzen ons op de twee- of driedubbele bodem die ons normale
taalgebruik heeft. Door een voortdurend aanwezige spraakverwarring tussen vorm,
inhoud en betekenis van taal nodigt zijn werk uit om kritisch te luisteren naar de
vreemde dingen die mensen de hele dag door tegen elkaar zeggen, in het volle en
zo nu en dan misplaatste vertrouwen dat ze elkaar wel zullen begrijpen. Wie daar
de ogen voor geopend heeft, krijgt ze nooit meer dicht.

Verdomd interessant, maar gaat u verder. De taal van Wim T. Schippers,
door Ingmar Heytze en Vrouwkje Tuinman, verschijnt eind mei bij Sdu
Uitgevers en kost f 19,90.
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De nieuwe rol van het oude dialect
Streektaal beleeft onvermoede renaissance
Harrie Scholtmeijer - dialectoloog, Meertens Instituut, Amsterdam
Op Vlieland is het dialect helemaal verdwenen, en het
Schiermonnikoogs wordt nog maar door tien procent van de totale
eilandbevolking gesproken. Ruim een eeuw geleden was dit
percentage voor beide eilanden nog honderd. Ook elders in het land
is het dialect sterk teruggedrongen. Maar net toen iedereen dacht
dat streektalen wel volledig zouden uitsterven, gebeurde er iets
onverwachts.
In 1874 publiceerde de Leeuwarder arts Johan Winkler het Algemeen Nederduitsch
en Friesch dialecticon. Dat boek, opgezet naar Frans en Zwitsers voorbeeld, bevatte
vertalingen van een en hetzelfde bijbelverhaal (de gelijkenis van de verloren zoon)
in tweehonderd verschillende dialecten uit Noord-Duitsland, Nederland, België en
Frans-Vlaanderen. Op die manier konden al die dialecten heel goed met elkaar
vergeleken worden. Winklers werk markeerde het begin van de systematische en
vergelijkende dialectkunde in de lage landen.
Een paar jaar geleden besloten we op het Meertens Instituut dat het tijd was het
onderzoek van Winkler te herhalen. Immers: sinds de negentiende eeuw is de rol
van de dialecten in Nederland drastisch veranderd, en wij waren benieuwd wat dat
voor gevolgen heeft gehad. Vooral wilden we een antwoord op de vraag: wat is er
nog over van het dialect?
Voordat ik daarop inga, is het goed eerst eens te kijken naar de aanleiding tot
ons vervolgonderzoek: de veranderingen in de positie van de dialecten in Nederland
die zich tijdens de afgelopen anderhalve eeuw voltrokken.

Industriële revolutie
In de tijd dat Winkler op het idee kwam om een dialecticon te maken, begon in
Nederland het dialect plaats te maken voor het Nederlands. Aan het begin van de
negentiende eeuw drukte iedereen zich, van hoog tot laag, uit in de taal die men
thuis geleerd had, en dat was het dialect. Zelfs de elite die aan de Amsterdamse
grachten woonde, deed geen enkele moeite om het dialect te mijden, en waarom
zou ze ook? In de toen nog betrekkelijk kleine gemeenschap van Amsterdam was
het voor iedereen toch wel ogenblikkelijk duidelijk wie tot de bovenlaag behoorde
en wie niet. In de twintigste eeuw konden om die reden ook de Groninger
herenboeren en de Twentse textielbaronnen nog gerust dialect praten met hun
ondergeschikten: hun status werd er geen moment door in gevaar gebracht.
Maar in de grote steden in het westen van Nederland begon dat rond het midden
van de negentiende eeuw te veranderen. De aanleiding was de industrialisatie, die
rond die tijd in Nederland haar beslag kreeg, en die een enorme trek van het
platteland naar de grote stad tot gevolg had. In het Amsterdams Historisch Museum
is er een plattegrond van de hoofdstad die door het laten oplichten van bepaalde
stukken toont welke delen van de stad in verschillende tijden bewoond waren. Zo
is goed te zien dat er tot de negentiende eeuw een heel geleidelijke groei was, en
dat de stad in de tijd van de industrialisatie als het ware explodeerde en aan alle
kanten uit haar voegen barstte: duizenden en duizenden plattelanders zochten een
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nieuw bestaan in de grote stad. Hun dialect lieten ze op het platteland achter: dat
hielp hen in de stad toch niet verder en zette hen hooguit te kijk als ‘boertjes van
buut'n’.

Nederlands als gesproken taal
Tijdens de industriële revolutie veranderde de stad niet alleen in aantal inwoners
heel sterk, maar ook kwalitatief. Voor het beheersen van complexe
productieprocessen of het besturen van grote ondernemingen en uitdijende steden
was het bezit van geld of het behoren tot de betere stand niet genoeg. De moderne
samenleving vereiste kennis. Kennis van de natuurkunde, van het handelsrekenen,
maar ook van het Nederlands, het vak dat in de toentertijd nieuwe Hogere
Burgerschool (HBS) voor het eerst op het lesrooster stond. En die kennis werd in
de praktijk toegepast. Zo begon het Nederlands aan een heel nieuwe fase in zijn
bestaan: het was niet langer alleen maar verheven schrijftaal, maar ook het algemene
communicatiemiddel in het gewone, dagelijkse gesprek.
Intussen bleef op het platteland alles nog heel lang bij het oude. Iedereen sprak
dialect, en alleen een heel kleine bovenlaag van burgemeester, dokter en dominee
beheerste het Nederlands. Maar met hen sprak je niet dagelijks, en dus nam je hun
Nederlands ook niet over. Na de Tweede Wereldoorlog begon dat te veranderen,
en ook dat heeft weer te maken met maatschappelijke ontwikkelingen.
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Het valt moeilijk voor te stellen hoe gesloten de wereld van de plattelander aan het
begin van de twintigste eeuw nog was. In hetzelfde dorp als waar je geboren was,
trouwde je, bracht je de kinderen groot, en ging je ook weer dood. Van de rest van
de wereld had je dan niet veel meer gezien dan de plaats in de omgeving waar de
veemarkt was. In die situatie kon je je met je dialect nog uitstekend redden.
Gaandeweg zorgden de fiets en later de bromfiets en de auto ervoor dat de
actieradius van het dagelijks leven enorm veel groter werd. En wie er niet zelf opuit
trok, haalde met radio en televisie de wereld in huis. En daarbij maakte het platteland
kennis met een geheel nieuw fenomeen: het Nederlands als gesproken taal. De
verdringing van het dialect was begonnen.

Uitgestorven dialect
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw kunnen we ons afvragen wat er na die
onstuitbare opmars van het gesproken Nederlands, eerst in de stad en later op het
platteland, nog van het dialect over is. Zoals gezegd hebben we, om die vraag te
beantwoorden, op het Meertens Instituut het onderzoek van Johan Winkler herhaald.
In dezelfde plaatsen als waar hij destijds een vertaling van de gelijkenis van de
verloren zoon opnam, probeerden we nu weer aan een vertaling te komen. In eerste
instantie hebben we ons beperkt tot Nederland. De helft van alle vertalingen in
Winklers dialecticon, een kleine honderd in getal, is uit Nederland afkomstig.
Natuurlijk viel het niet te verwachten dat in al die plaatsen weer eenvoudig aan
een nieuwe vertaling van de verlorenzoonparabel te komen viel. In en om de
Randstad is het traditionele dialect bijna of helemaal verdwenen. Maar ook op
bijvoorbeeld het landelijke en geïsoleerde Vlieland is het dialect uitgestorven. Om
precies te zijn gebeurde dat in 1993: toen overleed, op 107-jarige leeftijd, de vrouw
die op het eiland algemeen als de laatste spreekster van het Vlielands werd gezien.
Op de andere Waddeneilanden is de toestand evenmin rooskleurig, maar nog
altijd (iets) beter dan op Vlieland. Het Schiermonnikoogs wordt nog door ongeveer
honderd mensen gesproken; dat is tien procent van de totale eilandbevolking. Ter
vergelijking: rond het midden van de twintigste eeuw sprak nog een kwart van de
eilandbevolking het lokale dialect, en in 1874 kon Winkler schrijven dat iedereen op
Schiermonnikoog dialect sprak.

Reddende gong
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Petronella Zeijlemaker (1885-1993), de laatste spreekster van het Vlielands.
Foto: bibliotheek museum Tromp's Huys, Vlieland

De noodklok luidt dus voor het Schiermonnikoogs, maar die noodklok zou ook
weleens een reddende gong kunnen zijn. De Schiermonnikogers kijken niet langer
lijdzaam toe hoe hun dialect verdwijnt. Er is een dialectgroep geformeerd, bestaande
uit vijftien personen, die wekelijks bij elkaar komt. Dan wordt er voorgelezen en
gezongen, gepraat en gedicht, en dat alles uiteraard in het dialect.
Op weer een ander eiland, Terschelling, is een jonge onderwijzer actief met het
geven van cursussen in zijn streektaal: het Aasters (Oost-Terschellings). Daarmee
wordt voorzien in een kennelijk bestaande behoefte bij eilandbewoners die het
dialect niet van huis uit hebben meegekregen. Zo wordt het bedreigde dialect
bewaard, en toch ook weer doorgegeven.

Illustratie: Jaap Vegter

De situatie op de Waddeneilanden is exemplarisch voor heel Nederland. In grote
delen van het land is, net als op Vlieland, het dialect verdwenen. Op andere plaatsen
bestaat het nog wel, maar is het sterk teruggedrongen - althans in zijn rol van
communicatiemiddel voor het gewone, dagelijkse gesprek. Want er is nog nooit
zoveel gelezen en geschreven, onderwezen en gestudeerd in het dialect als juist
in onze tijd. De streektaal wordt gebruikt in domeinen waar vroeger niet eens aan
gedacht werd. Popmuziek in het dialect is allang niet meer beperkt tot Normaal.

Onze Taal. Jaargang 69

Kerkdiensten en missen in het dialect trekken grote scharen toehoorders, ook in
streken waar de kerkelijkheid helemaal niet zo groot is. En bijna elke streek heeft
wel een tijdschrift waarin jongeren en oudere jongeren hun experimentele gedichten
en verhalen schrijven - in het dialect.
Er heeft zich in Nederland gedurende de afgelopen anderhalve eeuw niets minder
dan een revolutie op taalgebied voltrokken. Het dialect, eeuwenlang de dagelijkse
spreektaal van ons land, is die positie kwijtgeraakt aan de Nederlandse standaardtaal.
Maar net toen iedereen dacht dat het dialect wel volledig zou uitsterven, is er een
dialectrenaissance begonnen, die de streektaal in een onvermoede positie bracht:
die van heuse cultuurtaal, gekoesterd en gecultiveerd, en in een aantal gevallen
door de overheid als taal erkend. In die heel nieuwe rol is het oude dialect de
eenentwintigste eeuw ingegaan.
Van Harrie Scholtmeijer verscheen vorig jaar het boek Naast het
Nederlands. Dialecten van Schelde tot Schiermonnikoog (Uitgeverij
Contact).
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P-T-K P-T-K!
Interview met klankdichter en stemkunstenaar Jaap Blonk
Marc van Oostendorp
Jaap Blonk heeft het maken van stemgeluiden tot kunstvorm
verheven. Over de hele wereld treedt hij op als klankdichter en
stemkunstenaar, en thuis oefent hij zich in het uitspreken van
ingewikkelde medeklinkergroepen. Is het Nederlands geschikter
voor het maken van klankgedichten dan het Spaans? En waarom
willen Duitsers meer met hun taal experimenteren dan wij?
Jaap Blonk (Woerden, 1953) studeerde wiskunde, natuurkunde en
muziekwetenschap. Hij treedt op als solist en met zijn eigen groepen
BRAAXTAAL en Splinks, en met onder andere de Ebony Band. Tijdens
optredens in binnen- en buitenland (Europa en Noord- en Zuid-Amerika)
voert hij teksten uit van onder anderen Kurt Schwitters, Hugo Ball en van
zichzelf. In 1993 verschenen zijn poëziebundel (met cd) Liederen uit de
Hemel (uitgeverij Perdu) en de solo-cd Flux de Bouche. In 1998 volgde
de nieuwe solo-cd Vocalor. In ensembles maakte hij onder andere de
cd's BRAAXTAAL (1993), Splinks (1993), Speechlos (1997) en Consensus
(1999). Verder nam hij gedichten op van Hugo Ball (cd Six Sound Poems,
1989) en de Ursonate van Kurt Schwitters (Ip Ursonate, 1986). Dit laatste
werk voert hij op 12 mei op in de Kleine Zaal van het Concertgebouw.
Meer informatie over optredens van Blonk (en verwijzingen naar onder
andere weblocaties waar voorbeelden van zijn werk te beluisteren zijn)
vindt u op http://www.onzetaal.nl/achtergrond/blonk.html
Alle mensen hebben een wangsynthesizer, maar bijna niemand kan erop spelen.
Jaap Blonk is een uitzondering. Eerst laat hij zijn wangen trillen door met flapperende
lippen uit te ademen. Dan zet hij een vinger op zijn linkerwang en een op zijn
rechterwang. Zo krijgt hij vier trillende wangvlakken met ieder een eigen frequentie.
Door zijn vingers te verplaatsen, of door meerdere vingers op een wang te plaatsen,
kan hij de klankkleur variëren.
Blonk heeft nog veel meer ongebruikelijke geluiden op zijn repertoire. Hij is de
enige voltijdse Nederlandse schrijver en uitvoerder van klankgedichten: teksten die
(meestal) geen herkenbare woorden bevatten en waarin het gaat om de klankrijkdom
die de menselijke spraakorganen kunnen voortbrengen. Al meer dan vijftien jaar is
Blonk intensief met zijn lippen, tong en strottenhoofd aan het experimenteren. Een
gesprek met hem wordt telkens onderbroken door geknepen keelklanken met vibrato,
geïnhaleerde klinkers, knetterende medeklinkers en gierende wrijfklanken vanuit
de mondhoeken.

Belcantozanger
‘Ik was in de vroege jaren tachtig geïnteresseerd in experimentele muziek, in free
jazz,’ zegt hij, ‘waarbij de muzikanten de grenzen van hun muziekinstrument proberen
te vinden. Achteraf zie ik dat ik eigenlijk op zoek was naar stem-achtige klanken op
mijn saxofoon. Tegelijkertijd volgde ik aan de universiteit in Utrecht een cursus over
poëzievoordracht. Daar ontdekte ik de klankgedichten van de Duitse dadaïstische
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dichter Hugo Ball (1886-1927), en de stemimprovisatie. Toen viel alles op z'n plaats:
ik had instrumenten noch teksten nodig. Ik wilde iets maken wat even abstract was
als muziek, maar zonder de cultivering van een belcantozanger. De rauwe geluiden
van de werkelijkheid - daar wilde ik me aan wijden.’
U doet wel stemoefeningen.
‘Ik heb zangles gehad en neem nog steeds regelmatig toonladders door. Maar ik
doe ook mijn eigen oefeningen. Nederlandse medeklinkers worden op drie plaatsen
in de mond gemaakt: met de lippen (p, m, f), vlak achter de tanden (t, n, s), of achter
in de mond (k, ng, g). Ik heb regelmatig rijtjes geoefend met die drie verschillende
plaatsen (p-t-k p-t-k) met een metronoom erbij om ze zo snel mogelijk en ritmisch
te kunnen maken en zo mijn uitspraakorganen te oefenen. Of ik probeer de trilling
die je moet maken om bijvoorbeeld een huig-r te articuleren juist zo sterk mogelijk
te vertragen, zodat hij in spettertjes uiteenvalt.’
Bent u een dichter of een musicus?
‘Het maakt mij niet uit hoe je me noemt: musicus, dichter, vocalist of klankdichter.
Ik heb weleens tijdens de Nacht van de Poëzie opgetreden, maar ook bij festivals
voor moderne muziek, of voor performance art.’

Geheugensteuntje
Hoe vindt u nieuwe klanken?
‘Ik probeer soms met mijn stem een geluid na te doen dat ik ergens gehoord heb
en dat me interesseert - het piepen van de tram in de rails bijvoorbeeld. Dat mislukt
dan natuurlijk, maar die mislukking kan een aanknopingspunt bieden voor een nieuw
geluid. Daar experimenteer ik dan mee verder.’
‘Ik heb ook weleens het internationaal fonetisch alfabet bestudeerd, een
standaardnotatie voor de klanken van de talen van de wereld. Daarin wordt
nauwkeurig beschreven hoe je die klanken maakt. Ik
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probeer dan nieuwe combinaties te bedenken: als je je tong nu zo houdt als bij die
medeklinker en je lippen in de stand van die andere medeklinker, wat gebeurt er
dan? Vaak levert het niets op, maar soms ontstaat zo ineens een interessante
nieuwe klank.’

Jaap Blonk: ‘De rauwe geluiden van de werkelijkheid, daar wilde ik me aan wijden.’
Foto: Arthur Nieuwenhuijs

Zo hebt u het fonetisch alfabet uitgebreid.
‘Ja, ik heb weleens het begin van een systeem gemaakt. Voorlopig gebruik ik het
alleen zelf, als geheugensteuntje tijdens optredens, zodat ik weet naar welke klanken
ik wil toewerken. Voor andere mensen is mijn schrift nog niet geschikt. Daarvoor is
het nog niet systematisch genoeg. Ik zou het eigenlijk willen uitwerken, maar ik ben
freelance kunstenaar en ik kan niet zomaar een jaar vrijaf nemen om aan een boek
te werken. Ik heb voorlopig mijn handen vol aan mijn optredens. Ik treed wel vaker
in het buitenland op dan in Nederland - bijvoorbeeld in Duitsland.’
Hoe komt dat?
‘In het Duitse-taalgebied is er een veel grotere traditie in het experimenteren met
taal. De dadaïstische klankdichters aan het begin van de twintigste eeuw kwamen
bijvoorbeeld ook bijna allemaal uit die streken: Hugo Ball, Kurt Schwitters. Maar ook
al in de negentiende eeuw schreven Duitse dichters zoals Christian Morgenstern
af en toe klankgedichten, en nog steeds zijn er in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland
mensen serieus actief. In Nederland heeft eigenlijk alleen Theo van Doesburg zich
op dat niveau bewogen.’
‘Volgens Christian Steinbacher is het verschil dat in grote delen van het
Duitse-taalgebied de afstand tussen de eigen streektaal en de officiële standaardtaal
zo groot is. Die gedachte spreekt mij wel aan. Voor veel Duitstaligen is het Hoogduits
daarom een kunstmatige taal, waarvan ze zich de klanken met moeite eigen maken.
Misschien maakt dat de afstand groot genoeg om makkelijker met je taal te kunnen
experimenteren.’
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Klankrijkdom
Bent u eigenlijk een Nederlandstalige klankdichter? Of maakt het in uw vak
niet uit wat je moedertaal is?
‘Ik weet niet of ik een waarneembaar Nederlands accent heb als ik zo'n tekst
uitvoer. Je zou kunnen testen of een publiek dat mij niet kent dat zou kunnen horen.
In sommige teksten uit mijn repertoire staan overigens wel degelijk herkenbare
Nederlandse woorden. Zo heb ik een tekst die bestaat uit de namen van enkele
honderden Nederlandse stegen, en draag ik ook af en toe een serie voor van variaties
op het gedicht “Demonologikaas” van Leo Vroman, dat uit een aantal lange
aaneengeschakelde Nederlandse woorden bestaat.’
‘Ik denk wél dat je moedertaal van invloed is op de manier waarop je klanken
hoort. Ik heb gemerkt dat het voor Spaanstaligen moeilijker is om een grote variatie
aan spraakklanken te maken. Hun taal is daar te helder voor, met precies vijf klinkers
en goed van elkaar te onderscheiden medeklinkers. Het Nederlands, met zijn
tweeklanken, zijn ingewikkelde medeklinkercombinaties, zijn harde en zachte g, en
de talloze manieren om een r te zeggen - met het puntje van je tong, met je huig,
als een j, met de achterkant van je tong - heeft van nature al een veel grotere
klankrijkdom.’

Partituur van ‘Fonetische Etude Nr. 1 - Rhotic’ van Jaap Blonk: geheugensteuntje tijdens
optredens.
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Woordvoerdsters en vakantiebreukelingen
Dwarsverbanden in taal
Geert Booij - hoogleraar Algemene Taalwetenschap, Vrije Universiteit
Amsterdam
Waarom heet een samenlevingscontract een ‘margarinebriefje’? En
wat is er zo aardig aan de krantenkop ‘De laatste communie’? Beide
voorbeelden zeggen iets over de werking van ons ‘mentale lexicon’,
dat heel andere verbanden legt dan een gewoon woordenboek.
In kranten tref je vaak het woord woordvoerdster aan. Door schoolmeesters wordt
het ongetwijfeld fout gerekend: het moet woordvoerster zijn, want de stam van dit
woord is immers woordvoer-. Maar taalkundigen zijn eigenlijk wel blij met dat woord
in deze geschreven vorm. De geschreven d, die niet wordt uitgesproken, verraadt
immers de bron woordvoerder. De taalgebruiker plakt hier dus niet het achtervoegsel
-ster aan de werkwoordsstam woordvoer- vast, maar vervangt in woordvoerder het
achtervoegsel -er door -ster. Alleen zo kunnen we de d verklaren.
Vrouwelijke persoonsnamen op -ster worden vaak gevormd door vervanging van
het achtervoegsel -er. Als we immers eenmaal woorden van het type X + ster hebben
naast woorden van het type X + er, dan kunnen we ook vrouwelijke persoonsnamen
maken door -er te vervangen door -ster. De analogie slaat dan weer toe:
-

rederijkster
tegenstandster
woordvoerdster
medewerkster
padvindster
reizigster.

Het woord reizigster, bijvoorbeeld, kan niet van een werkwoord reizigen zijn afgeleid,
want dat hebben we niet. Het moet dus wel gevormd zijn door in reiziger het
achtervoegsel -er door -ster te vervangen. Observaties over dit soort
woordvorming-door-analogie kunnen ons dus iets vertellen over de (dwars)verbanden
die de taalgebruiker tussen woorden legt.

Mentaal lexicon
Het maken en interpreteren van een woord of zin, zo blijkt, gebeurt niet alleen op
basis van de bouwstenen van dat woord of die zin en de relaties tussen die
bouwstenen. Ook de relaties tussen de aanwezige bouwstenen en niet-aanwezige
andere spelen daarbij een rol. Dwarsverbanden tussen woorden zijn er in allerlei
soorten. Wellicht kent u het volgende vraag-en-antwoordspelletje: u wijst naar iets
wits en vraagt: ‘Wat is de kleur hiervan?’ Het antwoord is ‘Wit.’ U herhaalt die vraag
voor een ander wit voorwerp, en vraagt dan: ‘Wat drinken koeien?’ Tien tegen een
dat de proefpersoon antwoordt: ‘Melk.’ Fout dus.
Deze ‘instinker’ (zoals dat in modern taalgebruik heet) berust hierop dat de
woorden die we als taalgebruiker in ons geheugen hebben opgeslagen (ons ‘mentale
lexicon’) geen ongeordende verzameling vormen, maar onderling verbonden zijn
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via allerlei soorten relaties. Zo zijn de woorden melk en wit met elkaar verbonden
op basis van onze kennis van de kleur van melk, en de betekenis ‘wit’ roept blijkbaar
in combinatie met ‘drank’ en ‘koeien’ gemakkelijk het woord melk op. Via zijn
betekenis maakt het ene woord het andere los. In dat opzicht verschilt het mentale
lexicon aanzienlijk van een woordenboek. In de meeste woordenboeken is de
primaire ordening van de woorden immers alfabetisch, en niet op basis van
betekenisverbanden.

Vormovereenkomsten
Ook qua vorm zijn er dwarsverbanden tussen woorden. Kijk eens naar dít
vraag-en-antwoordspelletje:

Wat zit er op een fles? Een dop.
Wat zit er op twee flessen? Twee doppen.
Wat moet je doen als het verkeerslicht groen is?
Het verhoopte antwoord op de laatste vraag is ‘stoppen’. De klankvorm van doppen
roept ook de klankvorm van andere woorden op -oppen wakker. Er is dus kennelijk
een vormverband vanwege de gedeeltelijke overeenkomst tussen doppen en
stoppen.
Als woorden qua vorm gedeeltelijk overeenkomen, dan merken we dat ook wel
in versprekingen als de volgende: ‘Met excuses voor het verbinden van de
geluidsverbreking’, afkomstig van een NOS-omroepster (9 oktober 1995). De
vormovereenkomst tussen verbreking en verbinding heeft hier betrekking op de
woordbouw, op de geleding van deze woorden in de kleinste betekenisdragende
eenheden van taal: breek en bind zijn zulke eenheden, die hier verwisseld worden.
Als de verwisseling lettergrepen zou hebben betroffen, dan zouden we immers
verbinken en verbreding krijgen.
Woorden in ons mentale lexicon onderhouden dus een veelvoud van relaties met
elkaar: in betekenis, in klank en in vorm. Je kunt je dat mentale lexicon
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voorstellen als een meerdimensionale ruimte waarin ieder woord verbindingen van
allerlei aard met diverse andere woorden heeft. Taalpsychologen onderzoeken de
structuur van het mentale lexicon door middel van experimenten, maar het is ook
mogelijk om iets te concluderen over dat mentale lexicon door middel van observaties
waarin experimenten geen rol spelen, zo blijkt uit de bovenstaande voorbeelden.

Amusante waarschuwing
Ook het volgende is zo'n observatie. De Volkskrant van 22 mei 1996 bevatte een
artikel over de rituelen rond de eerste communie onder de titel ‘De laatste communie’.
Met die titel werd bedoeld dat de eerste communie vaak ook de laatste is, en dat
katholieke kinderen daarna de kerk nauwelijks meer van binnen zien. Het pregnante
van de titel van dit artikel kan alleen begrepen worden doordat laatste hier in oppositie
staat tot eerste in de eerste communie. Taalkundigen spreken in zo'n geval van een
‘paradigmatisch verband’, een dwarsverband tussen wat er staat en wat er niet
staat. In dit voorbeeld speelt de rituele betekenis van de woordgroep de eerste
communie, een vaste uitdrukking, mee in de interpretatie van de laatste communie.
Een wat frivoler voorbeeld van een woordspeling die gebruikmaakt van een
paradigmatisch verband tussen woordgroepen komt uit EuroDisney bij Parijs. De
bezoekers kunnen daar ronddraaien in een groot formaat theekopjes, en als de rit
ten einde is, krijgen ze te horen: ‘Please remain seated until the teacup has come
to a complete standstill.’ Als we teacup vervangen door aircraft of engine, herkennen
ervaren luchtreizigers de standaardformulering na de landing; dit verband maakt
deze oproep tot een amusante waarschuwing, en roept het contrast op tussen een
vliegtuig en een theekop als voertuig. De amusantheid van de waarschuwing berust
dus op een paradigmatische betrekking met een andere conventionele uitdrukking.
Dwarsverbanden vormen de basis voor analogie. Er wordt gebruik van gemaakt
in de volgende uitspraak van de Amerikaanse schrijver Scott Fitzgerald:

One thing's sure and nothing surer,
the rich get richer and the poor get children
Het geestige van deze formulering heeft te maken met het woord poorer dat wordt
opgeroepen door het patroon rich: richer = poor: X, en door het rijmpaar surer poorer. Via analogie stuurt de betekenis van een woord dat niet in het verband van
de zin aanwezig is, toch de interpretatie van die zin.

Margarinebriefje
Dwarsverbanden tussen woorden spelen een belangrijke rol bij de vorming van
nieuwe woorden op grond van analogie, zoals we hierboven al zagen voor woorden
op -ster. De betekenis van margarinebriefje ‘samenlevingscontract’ kan alleen
begrepen worden tegen de achtergrond van de betekenis van boterbriefje. Evenzo
veronderstelt de interpretatie van ongecijferdheid de betekenis van het woord
ongeletterdheid, en vakantiebreukeling - iemand die tijdens de vakantie strandt, een
neologisme van Marten Toonder - de kennis van het woord schipbreukeling. Een
recent geval is de vorming van het woord uitvoegen als tegenhanger van invoegen,
dat te zien is op verkeersborden. Het werkwoord uitvoegen is immers eigenlijk een
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contradictio in terminis, en de juiste interpretatie van dit werkwoord kan alleen
begrepen worden door de oppositie met invoegen.

Illustratie: Hein de Kort

In kindertaal zien we het dwarsverbandeffect mooi in de constructie het tweedst,
gevormd op basis van tweede naar analogie van eerste - het eerst. Maar ook
volwassenen maken gebruik van paradigmatische woordvorming. Zo worden veel
woorden op -er gevormd door dit achtervoegsel in de plaats van een ander
achtervoegsel te laten komen; het woord op -er wordt dus niet gevormd door het
achtervoegsel -er aan een grondwoord toe te voegen. Het nieuwgevormde woord
veronderstelt daarom een paradigmatisch dwarsverband, bijvoorbeeld tussen
woorden op -er en woorden op -ing, zoals werk-er en werk-ing. Dit dwarsverband
maakt vorming van woorden als de volgende mogelijk:

universiteitsbevolkers (vgl. universiteitsbevolking)
basisbeweger (vgl. basisbeweging)
kanttekenaar (vgl. kanttekening)
zelfmoordpoger (vgl. zelfmoordpoging)
morgenwijders, middagoverdenkers en avondsluiters (A.J. Klei, Trouw 1 okt.
1986)
- jaarwisselaar (‘Ik ben niet zo'n jaarwisselaar’ (Jos Brink, Trouw 4 jan. 1993))
-

Ook de inwonersnaam Lelystedeling (inwoner van Lelystad) lijkt zijn bestaan te
danken aan een dwarsverband. Het woord moet wel gevormd zijn op basis van het
patroon stad: stedeling = Lelystad: X, en niet direct door aanhechting van -eling aan
een grondwoord Lelystad. Immers: -eling is zeer ongebruikelijk en onproductief als
achtervoegsel om een inwoner mee aan te duiden; dat het toch gebruikt wordt bij
een nieuwe stadsnaam, kan alleen begrepen worden op basis van het verband met
stad - stedeling.
Voor een goede verklaring van de vorming en interpretatie van taalbouwsels is
inzicht noodzakelijk in de dwarsverbanden die de taalgebruiker construeert tussen
de woorden en uitdrukkingen in zijn mentale lexicon. Omgekeerd geven dit soort
observaties ons een kijkje in de structuur van ons taalgeheugen.
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Van woord tot woord
Nog eens commode
Marlies Philippa
In het decembernummer schreef ik dat commode in het Engels ook een wc kon
aanduiden. Dat is niet helemaal correct. Want bij de commode is er geen sprake
van stromend water, noch van een afgesloten kleine ruimte. Evenals bij het
Nederlandse ‘gemak’, waarvoor men in de vorige eeuw overigens ook het woord
commode gebruikte, ging het hier om een sierlijke leunstoel die een hangende pot
had in het zitvlak, en een bekleed deksel dat opgetild kon worden. Zo'n ‘chaise
percée’ kon in de slaapkamer of een nette kamer staan. De Franse naam is
commodités en de Italiaanse comoda of comodina. Soms was het gemak verhuld
als een nepladekastje met optilbaar bovenblad.

Een slaapkamer- of wascommode, vermoedelijk uit de jaren 1880-1890.

Vindplaatsen
Ik heb veel reacties gekregen op mijn oproep na te gaan wanneer het woord
commode in het Nederlands voor het eerst werd gebruikt in de betekenis
‘aankleedmeubel voor baby's’. Behalve over gemak werd er natuurlijk vooral gerept
van de ontwikkeling van ‘ladekast’ tot ‘aankleedmeubel’, die in andere talen - met
uitzondering van het Fries - niet voorkomt. Zelfs niet in het Vlaams, zoals ik in het
januarinummer al meldde, en wat twee Vlaamse Onze Taal-lezers bevestigden.
Mijn oudste schriftelijke bewijsplaats was Kolsterens Prisma vreemde-woordenboek
uit 1956. Intussen zijn er een paar oudere bij gekomen, eveneens uit de jaren vijftig.
Ik citeer uit de W.P. encyclopaedie voor de vrouw uit 1952: ‘kwam in 18de eeuw
reeds voor als latafel met 1, 2 of 4 laden op vrij hoge poten; in de vorm van een
kastje, meestal van noten- of mahoniehout sinds 2de helft 18de eeuw, soms met
twee deurtjes, vaak rijk versierd met inlegwerk, lakwerk en bronsbeslag.
Tegenwoordig wordt de C. vnl. gebezigd als benaming voor de aankleedtafel voor
de baby.’ In Het boek voor moeder en dochter uit 1954 staat: ‘Een babycommode
of aankleedtafel, met laden als bergruimte, is handig in gebruik, zéker wanneer dit
meubelstuk later in een andere tint geverfd, b.v. dienst kan doen als schrijftafel voor
onze groter wordende zoon of dochter!’
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Bergmeubel
Mede dankzij alle informatie van Onze Taal-lezers heb ik me een duidelijk beeld
kunnen vormen van de ontwikkeling die de commode in Nederland en in het
Nederlands heeft doorgemaakt. De commode als bergmeubel komt het eerst voor
in Frankrijk, in het begin van de achttiende eeuw. Aanvankelijk uitsluitend als
ladekast, maar sinds de tweede helft van die eeuw konden er ook deurtjes in zitten.
De commode had een marmeren bovenblad. Beide varianten werden in dezelfde
eeuw als pronkmeubel in Nederland bekend. De deurtjesvariant kwam in de
negentiende eeuw ook in de slaapkamer terecht, werd geverfd en als wastafel
gebruikt. Er stond een wasstel op: een waskom met lampetkan en zeep- en
kambakje. De slaapkamercommode noemde men wel ‘waschcommode’, zoals blijkt
uit een citaat uit 1869 in het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Vaste wastafels
raakten vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw algemeen in gebruik, en
daardoor kon de slaapkamercommode exclusief een babycommode, een in
pasteltinten uitgevoerde aankleedtafel, worden. In ieder geval in 1936 was dat
volgens briefschrijvers al zo. Men legde er indertijd een verluiermatras op, maar die
is inmiddels vervangen door het aankleedkussen.
Het woord aankleedtafel wordt momenteel alleen nog maar gebezigd voor de
‘verschoontafels’ zonder kastjes of laden zoals ze te vinden zijn in de toiletten op
Schiphol of in Artis.

Commodekast
In Vlaanderen spreekt men van ‘luiertafel’ en ‘luierkussen’. De commode is er veelal
een gangmeubel. De ‘Kommode’ die men in Duitsland eventueel als ‘Wickeltisch’
kan gebruiken, bevat uitsluitend laden. Maar het Friese kommode of kommoade
betekent ‘aankleedmeubel inclusief planken en deurtjes’, net als in het Nederlands.
Waarschijnlijk gaat het om een betekenisontlening. Het woord komt voor de eerste
keer in het Fries voor in 1859 als een ‘krommode of sikkerteare’ die ‘in de moaiste
keamer’ stond.
De commode als antiek huiskamermeubel bestaat in het Nederlands nog steeds.
Onlangs werd er bij een veiling in Amsterdam een kwart miljoen geboden voor een
oude commode van tussen 1780 en 1795 in een stijl die lijkt op die van de Haagse
meubelmaker Matthijs Horrix. De betekenis ‘babymeubel’ is evenwel de belangrijkste
geworden in het algemene taalgebruik. En dat heeft ertoe geleid dat in antiekerige
kringen de ‘antieke’ ladekast een ‘commodekast’ is gaan heten. Ik heb het zelf
gezien, in een winkel voor namaakantiek op de Overtoom in Amsterdam.
Ik ben voor dit artikel dank verschuldigd aan: W. Aalders, B. Bolsius, D.
Boutkan, H. De Mol, M. van Dort, H.M. Fritschi-Moerman, M-L. Gerla, C.
Hamans, M.A. Heeres, S. Koot, I. Mulder, L. Op 't Land, W. Philippa en
I. Philippa-Brada, J.D. Prinsen, N. Rampart, J. Seitz, W. Sterenborg, K.
Stroobants, M. Van Coppenolle, G.H. van Voorst Vader-Haitsma Mulier
en E.C. Weve.
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Vergeten woorden
Tuit
Hans Heestermans
Tuit betekent allereerst ‘iets dat spits toeloopt’, en uit die grondbetekenis vloeien 27
andere betekenissen voort. Althans, in het Woordenboek der Nederlandsche Taal
staan er in totaal 28 vermeld. Daarvan zullen de meeste mensen er waarschijnlijk
maar twee of drie kennen: de holle uitstulping aan de bovenrand van een kan of
pot, het afvoerbuisje van een vat, pot of pomp, en misschien het puntige papieren
zakje.
Volgen we even een paar van die fraaie ontwikkelingen van het woord. Een haarlok
loopt spits toe, en dus krijgt tuit de betekenis ‘vlecht’ of ‘haar’ (en vervolgens ook
‘manen van een leeuw’ en in Zeeland zelfs ‘kuif van het boerinnenkapsel’). In de
Pamfletten van Paul Fredericq, een tekst uit 1599, komt de volgende passage voor:
De Yrischen [= Ieren] sowel mans als vrouwen hebben groote hovaerdije
met [= zijn heel ijdel wat betreft] haer hayr [= hun haar]...; de sommighe
latent [= laten het] rontsom afscheeren...; andere latent van achteren
gantsch cael afscheeren ende voor met langhe tuyten hangen.
Ook de mond is min of meer spits gevormd en tuit komt inderdaad in die betekenis
voor. Ik zou het woord op die manier nooit actief gebruiken, maar in 1958 kon Max
Dendermonde in zijn boek Deur op een kier nog schrijven: ‘Zijn blonde, stevige
secretaresse met haar vooruitstekende tuit grinnikte openlijk.’
Tuit voor ‘mond’ moet derhalve in die tijd nog min of meer gangbaar zijn geweest.
In sommige dialecten ontwikkelde de betekenis zich van ‘mond’ tot ‘kus’, met name
in Vlaanderen en Groningen. In die laatste landstreek is van tuut het werkwoord
tuten ‘kussen’ afgeleid, zoals blijkt uit het schertsende liedje:

Mien nichtje komt van buutn̥.
Ze ken niet nein̥ [= naaien],
Ze ken niet brein̥,
Ze ken niet tuutn̥.
In een heel oude tekst komen we nog een andere ‘spits’-betekenis tegen, namelijk
die van ‘tepel van een vrouwenborst’. Zo staat in een 16de-eeuwse dichtbundel uit
Tongeren de volgende erotische passage te lezen: ‘Mij jocken die boerskens offt
peerkens waren;... Mij(n) tuytkens rijven, mijn mammekens wertelen.’ Min of meer
letterlijk vertaald luidt dat (maar ik ben niet zeker van de juiste interpretatie van rijven
en wertelen): ‘Mijn borstjes tintelen van begeerte en ze zien eruit alsof het peertjes
waren, mijn tepeltjes zijn geprikkeld en mijn borstjes slingeren heen en weer.’
Terug naar de betekenis ‘vlecht’ of ‘lok’. Jacob Cats beschrijft in 1632 hoe in de
klassieke oudheid Fortuna oftewel het geluk werd verbeeld:

Dat de Oude [= de Grieken en Romeinen] het Geluck... hebben afgebeelt
in de gedaente van een vrouwe, van voren veel hayrs en lange tuyten
hebbende, maer van achter geheel kael... wesende.
Het geluk wordt dus voorgesteld als een vrouw die van voren veel haar heeft maar
van achteren helemaal kaal is. Waarom? Dat wordt duidelijk uit de uitdrukking het
avontuur (fortuna, geluk) bij de tuiten grijpen ‘zijn kans waarnemen’. Als het geluk
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op je afkomt, moet je zorgen dat je het te pakken krijgt. Je grijpt Fortuna bij de lokken
van haar voorhoofd. Als ze voorbij is, heb je geen kans meer, je grijpt naar een kaal
hoofd. Van zo'n uitdrukking kan ik genieten.

30 juni: oratie leerstoel Taalverzorging
Bestuur Genootschap Onze Taal
Sinds 1 december 1999 is het Genootschap Onze Taal een vereniging met een
leerstoel aan een universiteit. De leerstoel Taalverzorging is een initiatief van het
genootschap en is ingesteld aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. In
de ontstane functie werd dr. Jan Renkema tot bijzonder hoogleraar benoemd.
Op vrijdagmiddag 30 juni zal Renkema de aanstelling officieel aanvaarden met
het uitspreken van zijn inaugurele rede. De titel daarvan is: ‘Tussen de regels’. De
rede vindt plaats in de Aula van de universiteit, Warandelaan 2 te Tilburg, en begint
om 16.15 uur. (De universiteit bevindt zich op loopafstand van NS-station Tilburg
West.)
Het bestuur nodigt alle leden van het genootschap en andere belangstellenden
van harte uit om bij de oratie aanwezig te zijn. Om zicht te hebben op het aantal
belangstellenden, verzoekt het genootschap iedereen die de inaugurele rede wil
bijwonen vriendelijk zich van tevoren even te melden via het secretariaat (telefoon
070-356 12 20 of e-mail: <onzetaal@onzetaal.nl>).
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Het proefschrift van...
Karl de Leeuw: historisch geheimschrift
Marc van Oostendorp
Het einde van de achttiende eeuw was een woelige tijd in Europa. Amerika had zich
zojuist onafhankelijk verklaard en de Franse revolutie stond op uitbarsten. In
Nederland streden de orangisten, aanhangers van de prins van Oranje, tegen de
patriotten, die het toenmalige Nederland vrijwel helemaal in handen hadden.
De politieke onrust in Europa bracht grote belangstelling voor geheimschrift met
zich mee. Versleutelde teksten konden tamelijk veilig van de ene naar de andere
stad worden verstuurd. Een van de belangrijkste orangisten was Laurens Pieter van
de Spiegel (1737-1800), raadpensionaris van Holland. Wie de archieven van Van
de Spiegel (die zich nu in het Rijksarchief Zuid-Holland bevinden) bestudeert, komt
daar anonieme documenten tegen die bijvoorbeeld als volgt beginnen:

Eerder dit jaar promoveerde Karl de Leeuw aan de Universiteit van Amsterdam op
een proefschrift over het geheimschrift in de achttiende eeuw. Hij onderzocht hoe
in Nederland, net als in de rest van Europa, het geheimschrift opkwam en hoe er
officiële ‘Zwarte Kamers’ ontstonden, geheime instituten voor de ontcijfering van
gecodeerde berichten. Bovendien boog hij zich met zijn collega-onderzoeker Hans
van der Meer over enkele oude versleutelde documenten, en samen probeerden
ze deze alsnog te ontcijferen. Dat deden ze ook met het bericht hierboven.
Er was over die tekst niet meer bekend dan dat hij waarschijnlijk naar Van de
Spiegel gestuurd was. Zelfs wie de afzender was, of welke taal er gebruikt werd Nederlands, Frans, of misschien zelfs Duits of Engels - viel niet op voorhand te
zeggen.
In dit geval hielp de statistiek. In het bericht staan er regelmatig punten tussen
de getallen. Ze wisten uit ervaring dat die punten in geheimschriften vaak gebruikt
werden om woordgrenzen aan te geven. Bovendien werden er in totaal slechts 36
verschillende getallen gebruikt. Dat maakte het volgens de onderzoekers
waarschijnlijk dat elk getal stond voor een letter. Sommige bijzondere getallen (zoals
141, dat als enige niet met een 6 begint) verwezen dan misschien naar
veelvoorkomende namen of naar data.

Gewichtigs
Nu konden de onderzoekers berekenen dat er in het bericht vrij veel woorden stonden
met acht of negen letters. Dat maakte het onwaarschijnlijk dat het bericht in het
Frans gesteld was, want die taal heeft niet veel van dat soort lange woorden. De
onderzoekers kozen daarom voor het Nederlands.
Daardoor wisten ze vrij zeker met welke letters de twee vaakst voorkomende
getallen 619 en 604 correspondeerden: met de frequentste letters van het
Nederlands, de n en de e. Dit gegeven maakte het mogelijk om kleine woordjes als
de, den, een en het te herkennen, waardoor ook de d, de h en de t konden worden
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ingevuld. Bovendien ontdekten ze al snel dat de kleinere getallen correspondeerden
met letters die vooraan in het alfabet staan. Naarmate ze meer letters raadden,
werd het duidelijker hoe andere woorden moesten worden aangevuld. En zo konden
ze dan weer nieuwe letters raden. Uiteindelijk vonden De Leeuw en Van der Meer
het volgende bericht (de bovenstaande code gaat tot het woord gewichtigs):

de jongen heer camper zal de heer 141 over iets gewichtigs komen
onderhouden in het diepste vertrouwen
hy zal apparent aanstaande saturdag met schipper dingemans aankoomen
125 den 25 july 161

Jonge heer Camper
Het bericht was nu ontsleuteld. Archiefonderzoek wees uit dat een belangrijke
Zeeuwse orangistische edelman, Van Citters, in de zomer van 1787 enkele berichten
aan Van de Spiegel had gestuurd met dezelfde versleutelingstechniek. Dat maakte
in één keer duidelijk wie de afzender was, en in welk jaar het bericht geschreven
was.
De genoemde ‘jonge heer Camper’ kon nu worden opgespoord. De titel ‘jonge
heer’ werd alleen voor jongemannen van aanzien gebruikt, en het kan haast niet
anders of het ging hier om een van de drie zoons van de indertijd beroemde orangist
en hoogleraar Camper, en wel om de enige zoon die die zomer in Nederland verbleef,
namelijk in Den Haag. Dat klopte ook met de naam Dingemans. Volgens een
Middelburgse almanak bleek in 1787 een schipper Dingeman Dingemans regelmatig
te varen tussen Den Haag en Middelburg, waar Van de Spiegel woonde.
Waarover spraken de jonge Camper en de raadpensionaris? Het is niet moeilijk
daarnaar te raden. De Leeuw en Van der Meer ontdekten dat Camper waarschijnlijk
goede contacten had met de Engelse ambassadeur, Harris, die net als zijn regering
aan de kant van de orangisten stond. Op 20 juli, vijf dagen na het in het bericht
aangekondigde gesprek, besloot de Britse regering de oorlog te verklaren aan
Frankrijk, dat de patriotten steunde. Op 31 juli, zes dagen na het gesprek, kreeg
Van de Spiegel de opdracht van de Staten van Zeeland om samen met Utrecht en
Gelderland de confrontatie met de patriotten aan te gaan. We kunnen nu aannemen
dat de ene gebeurtenis waarschijnlijk te maken had met de andere - op gezag van
een op het eerste gezicht onbegrijpelijk rijtje getallen in het Rijksarchief van
Zuid-Holland.
Karl de Leeuw: Cryptology and Statecraft in the Dutch Republic.
Bestelinformatie: <de_leeuw@euronet.nl>
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Geschiedenis op straat
Meent en mient
Riemer Reinsma
De Meent is een bekende straat in Rotterdam - en in nog een kleine dertig andere
plaatsen. Het woord meent dateert al van 1285; het is een verkorting van gemeente.
Dit laatste woord lijkt trouwens niet veel ouder te zijn: het is aangetroffen in een
document uit 1260 en het betekende toen ‘gemeenschap, burgerij’. Maar de
betekenis van meent is specifieker dan die van gemeente. Meent was een aanduiding
voor een stuk grond dat in gemeenschappelijk gebruik was. Meestal een weiland,
maar ook - zoals in Soest - een stuk (van de) heide.
Veel minder vaak dan Meent vinden we de straatnaam Mient. Wat is het verschil
tussen die twee? In ieder naslagwerk kun je vinden dat meent en mient precies
hetzelfde betekenen, maar toch is er wel degelijk een onderscheid. In de streken
waar je een Meent (of Meente, Meenthe) vindt, zul je zelden een Mient (of Miente)
aantreffen. Els Ruijsendaal, auteur van het boek Alkmaar binnen de veste straatnamen in historisch perspectief (1998) schrijft dat de vorm Mient(e) alleen
langs de Noordzeekust voorkomt. En als we naar de lijst van plaatsen met een Mient
kijken, blijkt dat te kloppen. We vinden deze vorm bijvoorbeeld in Alkmaar, Den
Haag, Castricum, Sijbekarspel, Vijfhuizen, Halfweg, Nieuwerkerk en in de Friese
plaats Akkrum (Koarte Miente en Lange Miente).

De verspreiding van meent, mient en mande.
Kaart: Meertens Instituut, Amsterdam

Toch is het met die Meenten en Mienten niet zo simpel als het lijkt. Althans niet
als het om Alkmaar gaat. Ruijsendaal vertelt ons namelijk ook dat de Alkmaarse
Mient in 1406 - de eerste keer dat de straatnaam in de archieven opduikt - als Meent
gespeld werd. Pas omstreeks 1450 verschijnt de spelling Myent (uitspraak [mient],
naar we mogen aannemen). Maar... in ditzelfde archiefstuk komt ook weer de
oostelijke vorm Meent voor. Het lijkt er dus op dat de vormen met ee en ie in het
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begin een nek-aan-nekrace hebben gelopen, in ieder geval in Alkmaar. Pas sinds
1525 heet de straat definitief Mient. De ‘kustvorm’ heeft het dus pas na verloop van
tijd gewonnen.
Mient is lang niet het enige ‘kustwoord’ dat een binnenlandse tegenhanger heeft.
Er zijn heel wat andere voorbeelden te noemen van zulke dubbelvormen. In
kust-dialecten zegt men bijvoorbeeld niet ‘brug’ maar ‘breg’ (vergelijk Terbreggen,
een dorpje bij Rotterdam), en ‘pet’ in plaats van ‘put’ (zoals in de plaatsnaam Petten).
Er is overigens ook nog een derde vorm: mande. Deze vinden we in de drie
noordelijke provincies. Dit woord voor ‘gemeenschappelijk gebruikt land’ zit verstopt
in straatnamen als Mandedijk (Winsum, Groningen) en Mandeweg (Donkerbroek,
Friesland).
Aardige staaltjes van postmoderne straatnaamgeving vinden we in Papendrecht en
Tilburg. Gemeenschappelijke dorpsweiden zijn er hier nooit geweest, maar de
autoriteiten moeten buitengewoon gecharmeerd zijn geweest van de rustieke naam
Meent. En dan is er altijd wel een mouw aan te passen! Men vlooide de
woordenboeken door en ontdekte dat meent vroeger ook ‘gemeenschap, gemeente’
heeft betekend. Dus geen nood. In Papendrecht, zo meldt drs. H.A. Visser in het
boek Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Papendrecht (1984), kon
men een nieuw winkelcentrum naar eer en geweten Meent noemen omdat de
winkeliers tenslotte... een gemeenschap vormden. Nog eigentijdser ging Tilburg te
werk, volgens Ronald Peeters in De straten van Tilburg (1987). De Meenthe (let op
de oude spelling, die het gebrek aan ouderdom van deze plek moet compenseren)
slaat hier op een ‘woongemeenschap (...) die als experimentele vorm van wonen
is gesticht’.
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Tamtam
Redactie Onze Taal
Taalberichten
Jacht op internetnamen
Begin dit jaar werd het Meertens Instituut benaderd door een Noors bedrijf dat graag
een lijst met de 10.000 meestvoorkomende namen van Nederland wilde hebben.
Aan de hand van die lijst wilde het bedrijf alle bijpassende domeinnamen (zoals
‘www.jansen.nl’) laten registreren, om vervolgens de bij het domein behorende
e-mailadressen (zoals <jan@jansen.nl>) gratis uit te delen. Dat klinkt mooi, maar
Jan Jansen zou vervolgens wel steeds naar de weblocatie van het bedrijf moeten
om zijn post op te halen, en zo een makkelijk doelwit van de aldaar geplaatste
reclameboodschappen worden. Het Meertens Instituut ging niet op het verzoek in,
maar dit op zichzelf onschuldige geval illustreert dat domeinnamen gewilde ‘artikelen’
zijn.
Wie een domeinnaam op internet wil reserveren, kan dat tamelijk eenvoudig en
voor weinig geld regelen. Is zo'n domeinnaam eenmaal geregistreerd, dan is hij niet
meer voor anderen beschikbaar. Handige ondernemers zagen al snel dat een
gewilde domeinnaam (zoals ‘www.mcdonalds.com’) daardoor flink in waarde kan
stijgen, en lieten hele rijen bekende namen registreren. De handel die zo ontstond,
betrof in eerste instantie vooral merk- en bedrijfsnamen, maar sinds de rechter
bepaald heeft dat domeinnamen van bekende bedrijven onder het merkenrecht
vallen, richt men zich op adressen met gewone woorden erin (‘www.importeren.com’
of ‘www.jodelsex.nl’) en op adressen van (overheids)instellingen en gemeenten.
Deze ontwikkeling leidde eind februari tot vragen in de Tweede Kamer; kort daarna
bleek dat de Stichting Internet Domeinregistratie inmiddels een limitatieve lijst was
gaan hanteren waarop - tot 1 januari 2001 - alle Nederlandse gemeentenamen
voorkomen, en waar verder allerlei adressen van algemeen belang aan toegevoegd
zullen worden. Alle namen op die lijst zijn beschermd, en mogen niet meer worden
geclaimd door anderen dan de direct belanghebbenden. Maar ‘www.jansen.nl’ zal
er zeker niet op komen te staan.
Bron: Computable, 25-2-2000

Filter tegen schuttingtaal
Onder de A4 loopt een tunnel die het oude Leidschendam en het nieuwe
Leidschenveen met elkaar verbindt. Aan het ontwerp (van architectenbureau Zwarts
& Jansma uit Abcoude) is veel zorg besteed. De grote attractie is een enorme
lichtkrant op een van de tunnelwanden, waarop iedereen via internet zijn eigen
teksten kan plaatsen.
Maar wat te verwachten viel, gebeurde: er verschenen racistische en
pornografische uitingen op de lichtkrant. De gemeente Leidschendam vond dat er
ingegrepen moest worden, en dat was het begin van een meningsverschil met Hans
Muller, de kunstenaar die verantwoordelijk was voor de uitvoering van het ontwerp.
Hij vond dat de lichtkrant goed voldeed. Volgens hem gaat het hier om een vorm
van ‘zelfreinigende graffiti’, die in vergelijking met gewone graffiti als voordeel heeft
dat de teksten ook snel weer verdwijnen. Maar de gemeente dacht daar anders
over; zij wilde een soort filter dat bepaalde onwelvoeglijke woorden permanent van
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de lichtkrant weert. Intussen had de gemeente de stekker van de krant er maar
alvast uit getrokken.
Nadat beide partijen naar de rechter waren geweest, werden ze het eens over
een compromis: een ‘dynamisch filter’, een lijst waarop mensen woorden kunnen
zetten waaraan ze zich hebben gestoord; die woorden zullen dan twee maanden
niet op de lichtkrant te zien zijn. Of er op deze manier uiteindelijk alleen maar
welvoeglijke taal te zien zal zijn in de Leidschendamse tunnel, is nog maar de vraag.
Volgens Zwarts & Jansma zal het ‘een zeer populaire sport worden om met
vermijding van ongewenste woorden de meest gore teksten te laten verschijnen.
Er is natuurlijk niets mis met het woord strelen, maar hoe voorkom je met een
dynamisch filter dat er een tekst als “hij vond het heerlijk om kleine meisjes te strelen
en prefereerde daarbij de geheime delen” op de krant verschijnt?’
Vanaf mei zal het in de praktijk na te gaan zijn, want dan wordt de lichtkrant weer
ingeschakeld, met filter en al.
Bronnen: Het Leidschendamse Krantje; weblocatie Zwarts & Jansma:
www.zwarts.jansma.nl

Hulp in eigen taal tijdens EK
Nederlanders mogen dan misschien de naam hebben een aardig woordje over de
grens te spreken, maar om tijdens Euro 2000 een goede gastheer te kunnen zijn is
er meer nodig dan wat Engels, Duits en Frans. De vier Nederlandse steden waar
deze zomer de Europese Kampioenschappen voetbal worden gespeeld zijn daar
goed van doordrongen. Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Arnhem zijn naarstig
op zoek naar tolken die op vrijwillige basis supporters uit onder meer Turkije, Italië,
Roemenië, Portugal, Slovenië, Noorwegen, Joegoslavië en Tsjechië te woord kunnen
staan.
De voorkeur gaat uit naar zogenoemde native speakers van de diverse talen. Zij
zullen de buitenlandse supporters moeten helpen in ‘fan-ambassades’, waar
informatie wordt verstrekt over van alles en nog wat, en waar supporters in
voorkomende gevallen zelfs begeleid kunnen worden, bijvoorbeeld bij
ziekenhuisbezoek. De fan-ambassades richten zich vooral op ongeorganiseerd
reizende supporters; de fans die in groepsverband naar Nederland komen, worden
al begeleid door stewards.
Wie belangstelling heeft om tijdens Euro 2000 te tolken, kan contact opnemen
met de plaatselijke VVV.
Bron: De Gelderlander, 13-3-2000
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Jaarvergadering Onze Taal
Bestuur Genootschap Onze Taal
Op donderdag 15 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
2
3
4
5
6
7

Opening
Verslag van de jaarvergadering in 1999
Jaarverslag 1999
Financieel verslag 1999
Verslag kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
Benoeming bestuursleden
- Aftredend en niet herkiesbaar:
• dr. H. Heestermans
• mevr. drs. A. Kosterman
-

Het bestuur draagt voor benoeming voor:
• dr. J.A. Brandenbarg, algemeen secretaris van de Raad
voor Cultuur
• mevr. P. Laseur, actrice

PAUZE
8 Rondvraag
9 Lezing ‘Ons taaltje’ - over de status van het kleine, binnen en buiten de
taal
door mevr. prof. dr. F. Balk-Smit Duyzentkunst
10 Sluiting

Het jaarverslag en het financieel verslag 1999 alsmede de overige vergaderstukken
liggen een halfuur voor aanvang van de vergadering op de plaats van de
jaarvergadering ter inzage. De vergaderstukken zijn van 25 mei tot en met 15 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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De schrijfwijze van getallen
Lieuwe Op 't Land - Ericeira, Portugal
In haar artikel ‘Driehonderdvijftig. De schrijfwijze van getallen’ (Onze Taal november
1998) illustreert Corriejanne Timmers uitstekend welke verwarring er bestaat bij de
schrijfwijze van getallen, en hoe de Spellingwijzer Onze Taal daar een zekere
ordening in aanbrengt. Timmers maakt echter geen gewag van een in dit verband
belangrijke suggestie in de Spellingwijzer, namelijk om het plaatsen van een spatie
te koppelen aan het puntgebruik in cijferreeksen (regel 74).
Eerst wordt de hoofdregel gegeven:

Een getal in woorden wordt aaneengeschreven. Na duizend volgt een
spatie; miljoen, miljard, biljoen, enz. zijn aparte zelfstandige naamwoorden.
En in de toelichting lezen we:

De regel om een spatie te zetten na duizend en om alleen miljoen, miljard,
biljoen, enz. als aparte woorden te behandelen, sluit aan bij het
puntgebruik in cijferreeksen. Een voorbeeld: f 3.154.123,71: drie miljoen
honderdvierenvijftigduizend honderddrieëntwintig gulden en eenenzeventig
cent.
Miljoen, miljard, biljoen, enzovoort horen volgens de Spellingwijzer dus los te worden
geschreven, omdat het zelfstandige naamwoorden zijn en geen telwoorden. Ik meen
echter dat álle getallen als telwoord én als zelfstandig naamwoord kunnen
voorkomen, afhankelijk van hun betekenis en de context.
In de normale omgangstaal worden getallen hoofdzakelijk gebruikt om
hoeveelheden aan te geven en om te tellen; die getallen zijn dan dus telwoorden.
Zo is miljoen in het voorbeeld uit de Spellingwijzer geen zelfstandig naamwoord,
maar een telwoord; er staat in feite ‘driemiljoen gulden’. Wanneer een getal wordt
voorafgegaan door de, het, een, die, deze, enzovoort en als het een meervoudsvorm
heeft, dan is het een zelfstandig naamwoord, met alle grammaticale eigenschappen
van dien. In ‘er staat een drie in de noemer’ of ‘de drieën in deze tekst moeten vet
worden gedrukt’ is drie een zelfstandig naamwoord. Maar in de zin ‘De eerste drie
krijgen een prijs’ is drie weer géén zelfstandig naamwoord, maar een telwoord, want
‘winnaars’ is weggelaten; het is een ellips.
Er is dus geen reden om een speciale spatieregeling in te voeren voor miljoen,
miljard, biljoen, etc. Ik stel een andere, veel eenvoudigere regel voor: zet een spatie
op de plaats van elke punt. Een getal als 111.220.303.444.055 zou dan geschreven
moeten worden als: ‘honderdelfbiljoen tweehonderdtwintigmiljard
driehonderddriemiljoen vierhonderdvierenveertigduizend vijfenvijftig’. Is deze
oplossing té eenvoudig om waarheid te kunnen worden?
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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.

Klassieke leenwoorden
Door de eeuwen heen heeft het Nederlands zeer veel woorden geleend uit het Latijn
en het Grieks (meestal via het Latijn). Bij woorden als campus en gymnasium zal
de ‘klassieke’ herkomst ervan niemand bevreemden, maar ook ‘oer-Hollandse’
woorden als emmer, zolder en merel blijken aan het Latijn te zijn ontleend. Deze
invloed van de klassieke talen komt aan bod in het boek Nota bene, dat verscheen
in aansluiting op het thema van de Boekenweek. In het eerste deel beschrijft Nicoline
van der Sijs een groot aantal leenwoorden die - eerst door de contacten met de
Romeinen zelf en later doordat het Latijn de taal van kerk en wetenschap was
geworden - in het Nederlands terechtgekomen zijn. Uiteraard worden daarbij ook
de historische achtergronden belicht. In het tweede deel gaat Jaap Engelsman in
op de sporen die de ‘klassieke’ literatuur in ons taalgebruik heeft achtergelaten in
de vorm van zegswijzen en ‘gevleugelde woorden’ - die, zoals blijkt, vaak een heel
eigen leven zijn gaan leiden.

Nota bene. De invloed van het Latijn en het Grieks op het Nederlands is
een uitgave van Sdu Uitgevers en kost f 25,-. (257 blz.)
ISBN 90 5797 067 8

Toespraken schrijven
Een goede toespraak houden, die het publiek zowel boeit als informeert, gaat niet
iedereen even goed af. Dat kan liggen aan de presentatievaardigheden van de
spreker, maar minstens zo belangrijk is de tekst die hij uitspreekt. In Gewoon blijven
ademen, het derde deel uit de ‘Tekst[boek]’-reeks, behandelt Erik van der Spek,
tekstschrijver en communicatieadviseur, de kenmerken van een goede toespraak.
Onderwerpen als de voorbereiding, de structuur, retorica, spreektaal en de opening
en de afsluiting komen aan bod, en daarnaast worden de kenmerken en eisen van
een aantal gelegenheidstoespraken (zoals de nieuwjaarstoespraak en de presentatie
van een jaarverslag) beschreven. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk
over relevante publicaties en weblocaties.

Gewoon blijven ademen. Handreikingen voor schrijvers van toespraken
wordt uitgegeven door Samsom en kost f 51,75. (96 blz.)
ISBN 90 14 05840 3
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Tijdschrift
De ‘dialectrenaissance’ die zich in Nederland voordoet (zie ook het artikel van Harrie
Scholtmeijer op bladzijde 130), vindt ook in Zeeland plaats. Het Zeeuws lééft - zozeer
zelfs, dat Provinciale Staten van Zeeland zich beraden over een aanvraag tot
erkenning van het Zeeuws als officiële streektaal. Een van de exponenten van deze
hernieuwde belangstelling is het tijdschrift Noe. Noe is Zeeuws voor ‘nu’, en deze
titel geeft weer dat het de redactie vooral gaat om de plaats die het Zeeuws in het
dagelijkse leven inneemt - en in de toekomst zou moeten innemen.
In Noe dus geen ruimte voor ‘ouwe woorden, uutdruksels en riempjes’, maar wel
voor iedereen die in het Zeeuws iets over het Zeeland van vandaag te vertellen
heeft. Dat kan in literaire bijdragen (gedichten en verhalen), maar het blad bevat
ook artikelen en sfeer- en fotoreportages waarin leven, taal en cultuur van de
Zeeuwen centraal staan. Daarnaast worden uiteraard ook de ontwikkelingen rond
de zo gewenste erkenning van het Zeeuws in de gaten gehouden. En omdat een
officiële taal ook een (min of meer) officiële spelling nodig heeft, worden de in
verschillende dialecten geschreven bijdragen ‘genormaliseerd’ volgens de
spellingregels uit de door de redactie opgestelde ‘Zeêuwse schriefwiezer’.

Ook uit het uiterlijk van Noe blijkt dat men zich op het heden en een wat jongere
doelgroep richt. De vormgeving is eigentijds en verzorgd, en samen met het
niet-alledaagse oblong-formaat van het blad moet die het karakter van het Zeeuwse
landschap weergeven: ‘ruumtelijk, uutgestrekt’. Noe staat onder redactie van Marco
Evenhuis en Cees Maas, en het verschijnt viermaal per jaar. Jaarabonnement: f
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25,-; losse nummers: f 7,50. Redactieadres: Noe, Ritthemsestraat 14, 4388 JR
Oost-Souburg. Tel. 0118-461 364; fax 0842-117 289; e-mail <noe@zeelandnet.nl>.
ISSN 1387-3776
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[Vervolg InZicht]
Redigeren
Volgens Van Dale is redigeren het ‘in behoorlijke vorm (wat betreft stijl, grammatica
en structuur) op schrift onder woorden brengen’. In de dagelijkse praktijk van
tekstschrijvers, journalisten en redacteuren betekent dit simpelweg dat men ‘ingrijpt’
in een tekst, op woord- of zinsniveau of in de structuur. Knelpunten bij het reviseren
van teksten, een handboek ‘bedoeld als ondersteuning voor het schrijfonderwijs’,
geeft adviezen voor problemen die zich daarbij kunnen voordoen op woord- en
zinsniveau. Het boek wordt ingeleid met een hoofdstuk over ‘normen en taal’, waarna
in vier praktijkgerichte hoofdstukken de onderwerpen spelling, woordkeus,
grammatica en stijl behandeld worden. Elk hoofdstuk bevat een aantal oefeningen
en wordt afgesloten met een uitgebreide literatuurlijst.

Knelpunten bij het reviseren van teksten van Paul Gillaerts en Priscilla
Heynderickx wordt uitgegeven door Garant en kost f 28,50. (176 blz.)
ISBN 90 5350 843 0

Varia
• Onlangs is het eerste woordenboek Hongaars-Nederlands voltooid (titel:
Magyar-Holland Szótár), een product van de afdeling Finoegristiek van de
Rijksuniversiteit Groningen. Het boek bevat 44.000 trefwoorden, en zal
binnenkort in Nederlandse en Belgische boekhandels verkrijgbaar zijn. Het
bijbehorende deel Nederlands-Hongaars zal naar verwachting pas over enkele
jaren gereedkomen. Het woordenboek is een uitgave van Akadémiai Kiadó
(Boedapest) en zal ca. f 75,- kosten. (700 blz.)
ISBN 963 05 7518 3
• In Convergentie en divergentie in de Nederlandse woordenschat willen de
auteurs, Dirk Geeraerts, Stefan Grondelaers en Dirk Speelman, een antwoord
geven op de vraag of het Nederlands en het Belgisch-Nederlands wat de
woordenschat betreft naar elkaar toe groeien of juist niet. Dit is onderzocht aan
de hand van het voorkomen van woorden voor bepaalde kleding- en
voetbaltermen. Het boek is expliciet gericht op taalkundigen. Het is te bestellen
bij de uitgeverij van het Meertens Instituut, Postbus 94264, 1090 GG
Amsterdam. Tel. 020-462 85 39; fax 020-462 85 55; e-mail
<anne.houk.de.jong@meertens.knaw.nl>. Prijs: f 29,50. (172 blz.)
ISBN 90 70389 60 6
• C.P.J. Hoeckx stelde een woordenboekje samen over het uitstervende dialect
van zijn geboortedorp Huijbergen (gelegen tussen Bergen op Zoom en
Antwerpen, vlak bij de grens met België). Het boekje, Dialectwoorden van
Huijbergen in de twintigste eeuw, bevat een woordenlijst (Huijbergs-Nederlands
v.v.) van driehonderd woorden die kenmerkend zijn voor dit dialect, en is te
bestellen bij het Heemhuis, Dorpsstraat 4, 4635 BC Huijbergen. Tel. 0164-64
24 18. Het boekje kost f 20,-. (106 blz.)
ISBN 90 800110 9 6
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Ruggespraak

CLS wil huishoudens in financiële problemen helpen
Gelderse Post
TM

Braun Oral-B OxyJet
Vermengt lucht met water, waardoor micro-bubbels ontstaan die bacteriën
in de mond verspreiden.
Advertentie monddouche

Zwijndrecht bepleit geluidsschermen in Tweede Kamer
De Dordtenaar
In de Verenigde Staten zijn de afgelopen paar jaar honderden
katholieke priesters in stilte aan aids overleden.
Dit meldt de krant The Star van de stad Kansas City na een uitgebreid
onderzoek. Nog eens honderden priesters zijn besmet met hiv, aldus het
blad.
Hoge katholieke geestelijken ontkennen de bevindingen niet. De bisschip
van Kansas, Raymond Boland, verklaarde dat ‘hoezeer wij het ook
betreuren, het onderzoek uitwijst dat priesters ook mensen zijn’.
De Gooi- en Eemlander
‘Mensen met overwicht hebben een handicap voor het leven’
Het Streekblad Oost-Groningen
MET SPOED
AFLEVEREN AAN GEADRESSEERDE INGESLOTEN: GEDATEERDE
DOCUMENTEN
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Ongevraagd reclamemateriaal
De stichting StaBij is een startersbegeleidingsmaatschappij,
werkzaam in Den Haag en Haaglanden.
StaBij heeft tot doel om:
• startende ondernemers te stimuleren en indien gewenst te
begeleiden;
• kansloze starters te ontmoedigen;
• de regie te voeren over de overige starterstrajecten in Den Haag;
• de activiteiten met andere startersbegeleiders te coördineren.
Personeelsadvertentie in Algemeen Dagblad
De Vlaamse regering heeft de budgetten beschikbaar om de meerkosten
van de Scheldeverdieping te dragen. Minister van Openbare Werken S.
Stevaert noemde de extra kosten wel een zware financiële tegenvaller,
maar stelt dat de uitvoering van het programma niet in gedrang komt.
Deze week bleek uit een onderzoek van de Rekenkamer dat het project
mogelijk 70 tot 200 gulden duurder wordt dan de voorziene 500 miljoen
gulden.
‘Met zulke projecten heb je altijd kans op hogere kosten.’
Nieuwsblad Transport
‘Ze was 28 toen ze na rijp beraad besloot een kind te krijgen, en dat
zonder een vader op te voeden.’
Het Parool
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Taal in de hoofdrol
Moedertaal en Nederlands in het multiculturele drama
Jan Erik Grezel
In het debat dat de afgelopen maanden vrijwel overal werd gevoerd
over het ‘multiculturele drama’ hameren politici op meer Nederlands.
Maar volgens vooraanstaande taalkundigen ligt de zaak niet zo
eenvoudig. Ze publiceerden zeer onlangs een manifest met als
strekking dat ‘meertaligheid’ het uitgangspunt moet zijn. Is er een
compromis mogelijk?
Een kleuterklas in Rotterdam. Donkere krullenbolletjes die geen woord Nederlands
spreken, een juf met de handen in het haar. Even later: een paar van die kleuters
thuis bij hun Turkse familie. De moeder wil wel Nederlands met haar kinderen praten,
maar ze beheerst die taal nauwelijks. Hoe dat dan op school moet, weet ze natuurlijk
ook niet. Opeens mengt de vader zich vanuit een donkere achtergrond in het gesprek.
Turks is belangrijk voor de kinderen. Ze gaan straks zes weken naar Turkije.

Etnische onderklasse
Misschien heeft dit decor Paul Scheffer voor ogen gestaan toen hij zijn
spraakmakende artikel ‘Het multiculturele drama’ schreef, dat 29 januari verscheen
in NRC Handelsblad. Scheffer schetst daarin een uiterst somber beeld van onze
samenleving. Er is, betoogt hij, in hoog tempo een etnische onderklasse aan het
ontstaan. Bij de wedloop die het leven in een westerse maatschappij nu eenmaal
is, belanden vooral de allochtonen in de bezemwagen. Werkloosheid, armoede,
schooluitval en criminaliteit zijn onder buitenlanders naar verhouding veel groter
dan onder autochtone Nederlanders. Individuele succesverhalen kunnen dat beeld
alleen maar verdoezelen. De conclusie klinkt onheilspellend: ‘Het multiculturele
drama dat zich voltrekt is dan ook de grootste bedreiging voor de maatschappelijke
vrede.’

Moet het Nederlands voorrang krijgen bij allochtone kinderen op de basisschool? Of juiste
de eigen taal?
Foto: Petterik Wiggers/Hollandse Hoogte
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Het artikel is bedoeld als aanklacht tegen het integratiebeleid, en het heeft ook
tot een zeldzaam publiek
‘Kinderen van de moederborst rukken om ze de eerste klanken van het
Nederlands mee te geven, dat werkt niet.’
en politiek debat geleid. Inmiddels zijn er van alle kanten nuanceringen en
tegengeluiden gehoord. Hoewel het taalonderwijs in het drama een hoofdrol vervult,
hielden taalkundigen zich veelal afzijdig. Dat gaat nu veranderen. ‘Taalkundig
Nederland’ kwam zeer onlangs met een heus manifest: Het multiculturele voordeel:
meertaligheid als uitgangspunt.

Onderdompeling
De kern van het pamflet: het beleid is gericht op één taal, het Nederlands, en dat
is verkeerd. Meertaligheid is het devies. ‘In een multiculturele maatschappij moet
meertaligheid een vanzelfsprekendheid zijn’, zegt Hans Bennis, directeur van het
Meertens Instituut en mede-opsteller van het manifest. ‘Kijk naar de situatie in
Friesland. Wie zou op het idee komen om tweejarige kinderen naar een
Nederlandstalige crèche te sturen om het Fries af te leren? Kinderen van de
moederborst rukken om ze de eerste klanken van het Nederlands mee te geven,
dat werkt niet. Toch zie je dat politici allemaal op het spoor van eentaligheid zitten.
Men wil de problemen te lijf. Die problemen zouden ophouden als we Turken en
Marokkanen als Nederlanders kunnen beschouwen. Om dat te
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bereiken, moeten ze Nederlands leren. Maar dat is een te simpele gedachtegang.
Er is een groot gebrek aan deskundigheid op dat gebied. Als Rosenmöller in de
Kamer “Taal, taal, taal” roept, weet hij echt niet waar hij het over heeft.’
Het taalkundig onderzoek van de afgelopen dertig jaar heeft volgens Bennis veel
inzicht gegeven in de manier waarop problemen rond tweetaligheid aangepakt
moeten worden. ‘Met “immersion” (onderdompeling) in de tweede taal zijn we niet
op de goede weg. In de jaren vijftig hebben we dat met de Molukkers geprobeerd.
Weg met het Maleis, hup met het Nederlands. Dat heeft verkeerd uitgepakt. Er
ontstonden ontzettend veel problemen doordat ze uiteindelijk geen van beide talen
goed beheersten.’

Absurde situatie
Dr. M.J. de Jong, onderwijssocioloog aan de Erasmus Universiteit, vindt daarentegen
dat de aandacht op school op het Nederlands gericht moet zijn. Hij is het volstrekt
oneens met de taalkundigen. ‘Kinderen zijn fantastische leermachines. Voordat ze
op school komen, beheersen ze hun moedertaal al goed. Amerikaans onderzoek
laat zien dat kinderen van allochtone ouders via “gestructureerde onderdompeling”
de tweede taal heel goed op school kunnen leren. Voorwaarde is wel dat leerkrachten
goed getraind zijn in de didactiek: veel beelden gebruiken, meer aanwijzen, goed
articuleren. Dat bedoelen we met “gestructureerd”. Je kunt kinderen van allochtone
ouders niet het gewone programma bieden alsof het Nederlandssprekende kinderen
zijn.’

Taalkundige Hans Bennis: ‘In een multiculturele maatschappij moet meertaligheid een
vanzelfsprekendheid zijn.’
Foto: Edward Jacobs

Uit de geschiedenis van integratieprocessen in allerlei verschillende landen is
volgens De Jong maar één les te trekken. ‘De integratie beweegt zich altijd in de
richting van de dominante cultuur, dat is in Nederland de Nederlandse.’ Er kleven
naar zijn idee ook te veel praktische bezwaren aan de invoering van meertaligheid
op de basisschool. ‘De taalkundigen gaan uit van een ideale situatie waarbij de
meeste kinderen dezelfde moedertaal hebben. In werkelijkheid zitten er vaak kinderen
met meer dan tien verschillende moedertalen in één klas. En dan heb je ook nog
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eens de absurde situatie dat kinderen niet hun moedertaal, maar een derde taal
voorgeschoteld krijgen: Berberkinderen die Arabisch leren, en Koerdische kinderen
die Turks krijgen. Daar komt nog bij dat de lessen in de eigen taal vaak bedroevend
slecht worden gegeven. Na vijf jaar hebben ze niets geleerd.’

w ei - de
Illustratie: Frank Dam

‘Mijn zoon moet niet zo dom blijven als zijn vader’
Hij komt uit Marokko, is begin dertig en heet Mohammed. Sinds een maand volgt
hij een intensieve cursus Nederlands aan de Technische Universiteit Delft. Waar
komt zijn motivatie voor de veeleisende cursus vandaan? ‘Ik heb een zoontje van
twee. Met hem wil ik thuis Nederlands praten. Mijn zoon moet niet zo dom blijven
als zijn vader.’
De meeste van zijn groepsgenoten hebben ook jonge kinderen. Thuis is Turks,
Koerdisch of Arabisch de voertaal. Moeten hun kinderen die talen later ook op school
krijgen? Er komt een wat aarzelend ‘ja’, alsof ze die mogelijkheid nog nooit hebben
overwogen. Maar het Nederlands lijkt hun belangrijker. En rekenen? Moet dat ook
in de moedertaal? ‘Nee’, klinkt het eenstemmig. Het perspectief van een levenslang
verblijf in Nederland geeft hier de doorslag. Necla: ‘Nederlands hebben ze later bij
alles nodig. En hun moedertaal eigenlijk alleen in het contact met de familie, of als
ze met vakantie gaan.’ Maar zou bijvoorbeeld aardrijkskunde in de moedertaal niet
helpen om de inhoud van het vak beter te begrijpen? Fatma: ‘Mijn dochters spreken
beter Nederlands dan Koerdisch.’ Verder zijn ze het allemaal over één ding eens:
kinderen kunnen gemakkelijk twee of drie talen tegelijk leren. De omstandigheden
bepalen vanzelf met welke taal ze het best uit de voeten kunnen.

Oalt
Een groot voorstander van Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) is Huseyin
Susam, docent Pedagogie in Amsterdam. Hij kent de problematiek van het onderwijs
in eigen taal en cultuur uit de praktijk. Dat het niveau belabberd is, moet hij tot zijn
spijt beamen. Maar de oorzaak is duidelijk aanwijsbaar. ‘Het onderwijs in de
allochtone talen is nooit voor vol aangezien. Je moest de lessen ergens onder de
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trap of in een vervallen barak geven. Binnen het team was je een collega in de
marge. En het ergste: elke ondersteuning van instanties als SLO (Stichting Leerplan-
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ontwikkeling) of het CITO, het Arnhemse toetsinstituut, bleef uit. Er was dus geen
leerplan, er waren geen toetsen. De inspectie liet het afweten. Het lesmateriaal
kwam eerst uit het land van herkomst. Dat was volstrekt ongeschikt voor de
Nederlandse situatie. Later werd het uit Duitsland (voor Turkse kinderen) en Frankrijk
(voor Marokkaanse kinderen) gehaald. Natuurlijk voldeed dat ook niet.’
Het OALT is volgens Susam na twintig jaar ten dode opgeschreven. In de wet op
het basisonderwijs is het sinds 1998 zo geregeld: binnen de muren, maar buiten de
uren. ‘Het zou mij niet verbazen als het OALT over twee jaar ook buiten de muren
van de school zou moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld in de moskee. Dan zijn we
echt op de verkeerde weg. Dit soort onderwijs hoort thuis in het leerplan. Er zijn
tientallen onderzoeken in het buitenland gedaan, onder andere in Canada, waaruit
blijkt dat onderwijs in de eigen taal de cognitieve ontwikkeling van kinderen bevordert.
Voor Nederland is dit weliswaar nooit echt aangetoond, maar wat wil je ook als dat
onderwijs zo slecht georganiseerd is.’

Brug tussen school en ouders
René Appel, hoogleraar Tweedetaalverwerving aan de Universiteit van Amsterdam,
bevestigt dat het Nederlandse onderzoek geen duidelijk gunstige invloed aantoont
van lessen in de eigen taal op de ontwikkeling van het Nederlands. ‘Er is een groot
onderzoek gedaan door de socioloog Driessen e.a.: “De effectiviteit van Onderwijs
in Eigen Taal en Cultuur” (1989). Het effect op het Nederlands was neutraal, op de
prestaties in de eigen taal licht positief. Dat komt overeen met de resultaten van
Amerikaans onderzoek naar het effect van onderwijs Spaans op de tweede taal,
het Engels, en de moedertaal, het Spaans.’ Appel wijst er echter op dat de functie
van het onderwijs in de eigen taal verder reikt. ‘In de eerste plaats is het bedoeld
om de leerinhoud van bepaalde vakken toegankelijker te maken voor de leerlingen.
Maar het maakt de school ook toegankelijker voor de ouders.’

Onderwijssocioloog dr. M.J. de Jong: ‘Amerikaans onderzoek laat zien dat kinderen van
allochtone ouders via “gestructureerde onderdompeling” de tweede taal heel goed op school
kunnen leren.’

Die functie noemt ook Susam: ‘De allochtone talen slaan een brug tussen de
school en de ouders. Ze herkennen iets van zichzelf in die doorgaans vreemde
Nederlandse school.’ Maar hoe valt dan te verklaren dat het animo voor lessen in
de moedertaal bij allochtone ouders gering is? ‘Zij krijgen voortdurend de boodschap
dat die lessen ten koste gaan van het rekenonderwijs of het Nederlands. Ook
migranten zijn als ouders berekenend, ze willen het beste voor hun kinderen.’
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‘De heilloze weg van eentaligheid’
Wetenschappers houden zich doorgaans verre van de barricaden. Maar de discussie
over het multiculturele drama heeft taalkundigen in Nederland opgepord tot een
heftig protest. Zeer onlangs verscheen hun manifest Het multiculturele voordeel:
meertaligheid als uitgangspunt. Wat hebben de linguïsten op hun lever?
‘Om de leerproblemen van anderstaligen op te lossen wordt heil gezocht in een
exclusieve benadrukking van het Nederlands als standaardtaal. Vooral waar het
gaat om de schoolsituatie worden er voorstellen gedaan om de meertaligheid van
allochtone leerlingen zo veel mogelijk tegen te gaan. Er wordt zelfs al gesproken
over “Nederlands op schoot”. (...) Onderzoek wijst uit dat kinderen, en zeker jonge
kinderen, in staat zijn om twee of zelfs meer talen tegelijkertijd te verwerven.’
Meertaligheid moet volgens de taalkundigen het uitgangspunt en de doelstelling
zijn. De overheid zou meertaligheid moeten ondersteunen en stimuleren, zoals in
het multiculturele Australië of Canada wordt gedaan.
Concrete voorstellen hoe dit alles vorm moet krijgen in het onderwijs, doet het
manifest niet. Initiatiefnemer dr. Hans Bennis, directeur van het Meertens Instituut,
geeft toe dat de taalkundigen geen pasklare oplossing bieden om ‘meertaligheid’
in de schoolpraktijk in te voeren. ‘Maar neem nou zaakvakken als aardrijkskunde
en biologie. Allochtone kinderen presteren in die vakken vaak minder goed. Dat
komt niet doordat ze slecht zijn in die vakken, maar doordat de leerstof in het
Nederlands wordt overgebracht. Wij vinden daarom dat zulke zaakvakken
taalonafhankelijk moeten zijn.’ Maar is zoiets praktisch uitvoerbaar als er kinderen
met verschillende moedertalen in de klas zitten? ‘In de praktijk gaat het toch om de
grootste groepen: Turks- en Arabischsprekende kinderen. Daar moet men zich op
richten. Dat is niet simpel, het probleem is zeer complex. Maar in de politiek is er
sprake van een versimpeling die leidt tot een verkeerd middel: eentaligheid. Jarenlang
onderzoek bewijst dat dat een heilloze weg is.’
Op 23 juni is er een openbaar debat van de ondertekenaars van het manifest met
politici en beleidsmakers in het Trippenhuis, het hoofdgebouw van de KNAW
(Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), Kloveniersburgwal 29,
Amsterdam. Aanvang 14.00 uur.

In eigen tijd
Bennis valt hem daarin bij: ‘Ouders zijn geen deskundigen. Ze denken vooral: mijn
kinderen moeten zo goed mogelijk presteren in de maatschappij. Maar er heersen
misverstanden over de beste manier waarop je dat bereikt.’
Op zijn beurt ziet De Jong ook wel het belang van aandacht voor de moedertaal.
‘Maar dat kan prima “in de eigen tijd”. Dat vinden ook mijn buitenlandse studenten.
Een Marokkaanse student zei laatst: “Laat geen tijd op de basisschool verloren
gaan. En Arabisch kun je toch later op de middelbare school aanbieden, zoals het
Frans of het Duits?” Maar hij vindt geen weerklank bij de welzijnsorganisaties waar
hij komt. Die zijn te zeer beïnvloed door de taalkundigen.’
Met het ferme manifest van gerenommeerde linguïsten als Guus Extra, Hans
Bennis en Pieter Muysken lijken de standpunten zich te verharden. Ligt een
compromis niet binnen handbereik? Appel: ‘In de maatschappelijke discussie lopen
twee zaken door elkaar. Enerzijds is er de achterblijvende integratie met alle gevolgen
die Scheffer geschetst heeft, anderzijds heb je geringe schoolprestaties van
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allochtone kinderen. Daarop komt nu een soort overreactie van taalkundigen, die
extra aandacht eisen voor de eigen talen van de minderheden. Ik denk dat je aan
beide problemen tegemoet kunt komen: de waarde van de eigen taal benadrukken
en het onderwijs in het Nederlands als tweede taal verbeteren. Het is geen of-of,
maar en-en.’
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Reacties
Autochtoon en allochtoon
Lau Kanen - Veldhoven
Gé Raijmakers stelt in de rubriek ‘Taalergernissen’ van het januarinummer voor om
de woorden autochtoon en allochtoon in te ruilen voor inboorling en uitboorling.
Ik ben het met Raijmakers eens dat autochtoon en allochtoon lelijke en voor de
gemiddelde Nederlander onbegrijpelijke woorden zijn, maar er kleven enkele
bezwaren aan zijn voorstel. Raijmakers schreef zelf al dat inboorling aanvankelijk
onwennig zal klinken. Een tweede nadeel is mijns inziens de gevoelswaarde ‘laag
ontwikkeld, primitief’, waardoor Nederlanders zichzelf niet zo snel inboorlingen zullen
noemen.
Ik denk dat er een kansrijker alternatief is. We kennen het Nederlandse woord
ingezetene. Naar analogie daarvan pleit ik voor ingeborene en voor zijn pendant
uitgeborene, of eventueel: hiergeborene en eldersgeborene. Deze woorden zijn
onmiddellijk te begrijpen en gemakkelijk uit te spreken.

Congo of Kongo?
Frans Debrabandere - Voorzitter Vereniging Algemeen Nederlands,
Brugge
De Taaladviesdienst schrijft in een artikel over fouten in het Groene Boekje (Onze
Taal januari) dat de spelling ‘Kongolees’ fout is; het zou ‘Congolees’ moeten zijn.
De dienst baseert zich daarbij op Buitenlandse aardrijkskundige namen in het
Nederlands, een publicatie van de Nederlandse Taalunie. In de rubriek ‘Reacties’
van het aprilnummer verdedigt Jef Boden echter de spelling ‘Kongo’, en terecht.
Een eerste reden om die spelling te gebruiken vinden we in de officiële Woordenlijst
(in het Groene Boekje), waarin alleen Kongolees is opgenomen. Ten tweede: een
argument voor ‘Congo’ was de voorkeur voor de endonymische, zeg maar ‘inheemse’
spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen. Nu pleit dat argument juist voor
‘Kongo’. ‘Congo’ is niet endonymisch, maar Frans. De Bantoetalen hebben geen c,
maar enkel een k, zoals in Kikongo, Kinshasa, Katanga, Kikwit, Kongolo, enzovoort.
De nu in de media gehanteerde spelling ‘Congo’ berust op een verkeerde beslissing,
zoals ook te lezen is in twee artikelen in het septembernummer uit 1997 van
Nederlands van Nu.

Euromunten: (g)een symbool van eenheid
Tom Verbreyt - Kessel-Lo, België
Hoe moeten we de nieuwe euromunten gaan noemen? Deze vraag stelde Jan van
der Pol in het novembernummer en hij deed alvast enkele voorstellen. In de rubriek
‘Reacties’ in het januarinummer kwamen drie schrijvers weer met andere suggesties.
Uiteraard vind ik het erg sympathiek dat Nederlanders zo spontaan aan deze
gewichtige taak beginnen. Alleen voelde ik me enigszins in mijn kruis gegrepen toen
ik zag dat de voorgestelde nieuwe namen zowat allemaal gebaseerd waren op
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aanduidingen die vandaag de dag, naar ik aanneem, gebruikelijk zijn in Nederland.
In België zijn, om maar iets te noemen, de ‘boven elke discussie verheven’ namen
stuiver en dubbeltje niet echt in zwang.
De invoering van de euro lijkt me een niet onbelangrijke symbolische waarde te
bevatten, een symboliek waarin het begrip ‘eenheid’ een belangrijke plaats inneemt.
Als vanzelf schieten de taalverschillen tussen België en Nederland me te binnen.
Misschien is die euro wel een mooie gelegenheid om ook op dát gebied een zekere
eenheid te symboliseren? Helaas, de ingeslagen weg blijkt al meteen een foute.
Gelukkig hebben we nog een kleine twee jaar de tijd. Over het zeer twijfelachtige
nut van de genoemde koosnaampjes zal ik hier overigens niet uitweiden.

Distilleren/destilleren
J. Berends - Wilnis
De Taaladviesdienst stelt in het aprilnummer van Onze Taal dat de werkwoorden
distilleren en destilleren volledige synoniemen van elkaar zijn. Ook schrijft de dienst:
‘de vorm met di(s)- heeft het gewonnen’. Daar ben ik het niet helemaal mee eens.
Wanneer het om de ruime betekenis van het begrip ‘destillatie’ gaat (het
fysisch-chemische scheidingsproces van vluchtige stoffen), wordt uitsluitend de
vorm met des- gebruikt. Zo wordt aardolie aan destillatie onderworpen, waarbij een
destillaat verkregen wordt dat benzine bevat. Een ander voorbeeld is gedestilleerd
water. Wanneer men zich niet aan de spelling met des- houdt, begaat men - in de
ogen van een chemicus althans - een fout.
De vorm met dis- is alleen op zijn plaats in de beperkte context van alcoholische
drank (met name in het zelfstandig naamwoord gedistilleerd) en in de overdrachtelijke
betekenis, zoals in ‘Uit iemands woorden een bedoeling distilleren’, een voorbeeldzin
uit Van Dale. In de figuurlijke betekenis heeft, voorzover ik kan nagaan, de vorm
met di(s)- inderdaad gewonnen. De andere gegeven voorbeelden in Van Dale bij
de vorm met di(s)- zijn overigens, voorzover ze betrekking hebben op de letterlijke
(fysisch-chemische) betekenis, in mijn ogen (en die van andere chemici) onjuist.
Er is bij het verschijnen van de 13de druk van Van Dale geklaagd over het feit
dat er een overdaad aan exotische chemische nomenclatuur in opgenomen is,
kennelijk als gevolg van de medewerking van de KNCV (Koninklijke Nederlandse
Chemische Vereniging). Het lijkt erop dat de daarbij betrokken chemici bij een zeer
alledaags woord als dis-/destilleren - dat toch uit hun eigen wereld stamt - even niet
hebben opgelet.
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Spreektempo
Tina Cambier-Langeveld - Leiden
In Onze Taal van april werd mijn proefschrift behandeld in de rubriek ‘Het proefschrift
van...’ Hoewel ik dat erg leuk vond, moet ik helaas opmerken dat een deel van mijn
resultaten verkeerd zijn weergegeven.
In mijn proefschrift heb ik onder andere onderzoek gedaan naar het gebruik van
vertragingen om grenzen tussen woorden en woordgroepen aan te geven, en naar
vertragingen onder invloed van zinsaccent. In de bespreking door Marc van
Oostendorp worden drie voorbeeldzinnen gegeven die ik gebruikt heb in mijn
onderzoek:
1 Piet wil die rare rododendron, plantengek als hij is.
2 Piet wil die rare rododendron planten, gek als hij is.
3 Piet wil die rare rododendronplanten, gek als hij is.

In zin 1 wordt het doelwoord rododendron gevolgd door een woordgroepgrens
(aangegeven door een komma), in zin 2 door een woordgrens, en in zin 3 vormt het
het eerste deel van een samengesteld woord. Deze grenzen worden gemarkeerd
door verschillende maten van vertraging: sprekers spreken rododendron het
langzaamst uit in zin 1 en het snelst in zin 3.
Hierover wordt verder gezegd dat de grenzen tussen woorden voor het sterkste
effect zorgden. Dit is echter niet waar: het zijn juist de grenzen tussen woordgróépen
die het sterkste effect hebben. Het verschil tussen zin 1 en zin 2 is dus veel groter
dan dat tussen zin 2 en zin 3. Even verderop wordt een gerelateerde fout gemaakt:
het is het verschil tussen zin 1 en 2 dat een stuk makkelijker te horen is dan dat
tussen 2 en 3. Probeer het overigens zelf maar eens, door deze zinnen hard- op
voor te lezen. U zult zien (of eigenlijk horen) dat zin 1 duidelijk verschilt van zin 2
en 3.

Naschrift Marc van Oostendorp
Mevrouw Cambier-Langeveld heeft gelijk. Door een misverstand is er een
fout in mijn bespreking van haar proefschrift geslopen; met haar reactie
- en mijn excuses voor de verwarring - is een en ander hopelijk rechtgezet.

Engelse termen
Wim Looyestijn - Den Hoorn
In de rubriek ‘Ander woord voor...’ worden op gezette tijden Nederlandse woorden
voorgesteld die Engelse termen kunnen vervangen. In de doorgaans onderhoudende
discussies die daarmee gepaard gaan, mis ik vaak een belangrijk element.
Veelvuldig wordt een Nederlands woord afgewezen omdat het niet geheel de
lading dekt. Echter, het Engelse woord dat vervangen moet worden, heeft in het
Engels vaak ook een veel algemenere betekenis. Wij gebruiken dat Engelse
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leenwoord in een enge betekenis zonder ons te realiseren wat de oorspronkelijke,
ruime betekenis is. Blijkbaar geven we een Nederlandstalig alternatief niet graag
de kans zich te ontwikkelen tot een woord met een engere betekenis. Volgens mij
moeten we algemenere Nederlandse woorden durven kiezen, en na verloop van
tijd blijft het best geslaagde woord wel hangen in de taal.
Overigens vind ik (naar aanleiding van de januari-aflevering van ‘Ander woord
voor...’) snuffelen ook wel een goede vertaling van to browse.

De Nederlander minacht zijn taal
Karim Beroud - Amsterdam
De Nederlander minacht zijn taal. In het aprilnummer van Onze Taal wordt in het
kader van de serie ‘Taalmythen’ uiteengezet dat deze stelling een misvatting is. Ik
ben het hier volstrekt mee oneens en vind dat deze conclusie niet gebaseerd kan
worden op het aangehaalde onderzoek. Allereerst worden er in het onderzoek alleen
anderstaligen ondervraagd die al Nederlands spreken. Hierdoor ontstaat een onjuist
beeld van de mening van álle anderstaligen in Nederland. Ten tweede toont het
onderzoek ons de houding van Nederlanders ten opzichte van de eigen taal. Op
basis van die resultaten kunnen de schrijvers van het artikel geen minachting voor
de eigen taal ontdekken. Maar zeggen en doen zijn twee. In de Amsterdamse
binnenstad bijvoorbeeld staat bijna alles in het Engels en soms niet eens in het
Nederlands (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Brussel, waar wel alles ook in het
Nederlands te lezen is). Reclameborden en -spotjes verschijnen in het Engels,
hoewel ze voor Nederlandstaligen zijn bestemd. Woorden als fulltime, skate en het
al langer ingeburgerde weekend hebben de Nederlandse tegenhangers (bijna)
geheel verdrongen en dat terwijl er geen enkel voordeel aan deze anglicismen zit.
Er is dus geen sprake van een verrijking, maar van een negatieve houding van
Nederlanders (of Nederlandstaligen?) jegens hun moedertaal. En wetenschappelijk
onderzoek kan dit in alle toonaarden ontkennen, de praktijk wijst anders uit.

Naschrift auteurs
In ons artikel wordt de stelling dat de Nederlander zijn taal minacht alleen
besproken vanuit de mening van de Nederlanders zelf. De anderstaligen
die ook Nederlands spreken, vormen een uitbreiding naar andere sprekers
van het Nederlands. Wij hebben al aangegeven dat het onderzoek nog
verder zou kunnen worden uitgebreid (naar Nederlanders in het buitenland,
en inderdaad ook anderstaligen die geen Nederlands spreken). Maar dan
gaat het niet meer om de vraag of de Nederlander zijn taal minacht. Ook
over de kwestie of Engelse woorden Nederlandse tegenhangers
verdringen zijn andere artikelen te schrijven. Als dit al zo zou zijn, dan
ligt dat in elk geval niet aan de houding van de sprekers van het
Nederlands tegenover hun taal. De reactie van Karim Beroud onderstreept
dat.
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Vraag en antwoord
Taaladviesdienst

Er( )op( )uit( )gaan
? Ik worstel altijd met combinaties van er met voorzetsels. Waar moeten
bijvoorbeeld de spaties staan in er + op + uit + gaan (‘een uitstapje maken’)?
! Onze voorkeur gaat uit naar de schrijfwijze eropuit gaan, maar ook voor erop
uitgaan is wel iets te zeggen.
De hoofdregel voor dit soort combinaties (er + voorzetsel(s) + werkwoordsvorm)
luidt: schrijf voorzetsels die geen onderdeel vormen van het werkwoord, aan er vast.
Maar hoe weet je of een voorzetsel deel uitmaakt van een (samengesteld)
werkwoord? Door zo'n werkwoord op te zoeken in een goed woordenboek; let er
daarbij wel op dat het samengestelde werkwoord de betekenis moet hebben die in
deze context bedoeld is.
Op in er( )op( )uit( )gaan hoort niet bij het werkwoord; opuitgaan bestaat niet. Op
is daardoor vrij om zich aan er te koppelen. Uitgaan treffen we wel in de
woordenboeken aan, maar niet (precies) in de hier bedoelde betekenis. Van Dale
(1999) geeft bij uitgaan wel een omschrijving die dicht in de buurt komt: ‘zich op
weg begeven, op pad gaan om het genoemde te doen, halen e.d.’; deze betekenis
is van toepassing in bijvoorbeeld ‘Hij zegt dat hij op een bos bloemen uitgaat.’ Velen
zullen er( )op( )uit( )gaan onder deze betekenis scharen, maar volgens ons ontbreekt
hier het doelgerichte aspect van uitgaan: met er( )op( )uit( )gaan zeg je niet dat je
doelbewust iets gaat halen of kopen. Daarom geven wij er de voorkeur aan om uit
los van gaan te schrijven. Net als op kan uit dan met er verbonden worden: eropuit.
Onze voorkeur wordt bevestigd als we in zinnen met er( )op( )uit( )gaan een paar
hulpwerkwoorden toevoegen. Bijvoorbeeld:
- Je weet dat ik er vandaag opuit had willen gaan.
- Je weet dat ik er vandaag op had willen uitgaan.

Uitgaande van het samengestelde werkwoord uitgaan zou de tweede zin goed
moeten klinken. Maar de eerste zin, waarin uit van gaan gescheiden is, is toch
duidelijk beter.
De schrijfwijze eropuit gaan leidt tot de volgende mogelijke zinnen:
- Ik ga er in het weekend altijd opuit.
- Je weet dat ik er in het weekend altijd opuit ga.
- Je weet dat ik in het weekend eropuit ga.

Dubbele of enkele l?
? In het Groene Boekje tref ik als vervoeging van basketballen aan:
basketbalde, gebasketbald, met één l. Bij baseballen vind ik baseballde,
gebaseballd, met een dubbele l. Beide werkwoorden komen uit het Engels;
moeten ze dan ook niet op dezelfde manier vervoegd worden?
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! Nee; de vervoegingen die het Groene Boekje vermeldt, zijn juist.
De Engelse woorden waar deze werkwoorden van afgeleid zijn, worden gespeld
als basketball en baseball, beide eindigend op een dubbele l. Dergelijke dubbele
medeklinkers - aan het einde van een woord of lettergreep - kent het Nederlands
van zichzelf niet. Daarom vervalt bij werkwoorden die uit het Engels in onze taal
terechtgekomen zijn, in de vervoeging een van die twee medeklinkers: crossen croste - gecrost en basketballen - basketbalde - gebasketbald.
Een uitzondering hierop vormen woorden die nog op z'n Engels uitgesproken
worden, en daar is baseballen een voorbeeld van. -Ball- heeft in dit werkwoord een
Engelse ò-klank, ongeveer zoals de [o] van zone. Daarom moet de dubbele l in de
vervoeging blijven staan.

Integendeel
? Integendeel betekent volgens Van Dale ‘het tegengestelde is waar’. Dat
betekent dat iemand die zegt: ‘Ik vind Piet geen aardige man’, zijn zin kan
vervolgen met ‘Integendeel: ik vind hem bijzonder sympathiek.’ Is deze
redenering juist?
! Logisch gezien hebt u misschien gelijk, maar zo wordt integendeel in de praktijk
niet gebruikt. Een goed vervolg op ‘Ik vind Piet geen aardige man’ is bijvoorbeeld
‘Integendeel: ik vind hem een erg vervelende vent.’
Integendeel kan op twee manieren gebruikt worden. Zo kan het in een tweegesprek
voorkomen: iemand ontkent met integendeel de mededeling van iemand anders.
Een voorbeeld. Persoon A zegt: ‘Ik vind Piet een aardige man’, waarop persoon B
tegenwerpt: ‘Integendeel: hij is juist erg vervelend.’ Integendeel kondigt dan aan dat
persoon B de ander gaat tegenspreken.
Heel anders is het als iemand zijn eigen zin vervolgt met integendeel. Dat kan
alleen maar als de gedane mededeling een ontkenning bevat, bijvoorbeeld niet of
geen. Een zin als ‘Ik vind Piet een aardige man. Integendeel: ...’ is niet zinnig. Wel
mogelijk is: ‘Ik vind Piet geen aardige man. Integendeel: ik vind hem een erg
vervelende vent.’ In dit geval fungeert integendeel niet als een ontkenning van de
bewering, maar juist als een versterking ervan. Hoe komt dat nu?
Een ontkennende zin zwakt een bewering vaak wat af: ‘Ik vind Piet geen aardige
man’ is minder negatief dan ‘Ik vind Piet een vervelende vent.’ Door zo'n ontkennende
zin te vervolgen met integendeel wordt deze zin gecontrasteerd met de bevestigende
zin die erop volgt: ‘Ik vind hem een erg vervelende vent.’ Op deze manier wordt een
pijnlijke mededeling wat vriendelijker ingeleid.
Een logisch alternatief voor integendeel in deze context zou zijn ‘sterker nog: ...’
En vreemd genoeg betekenen deze twee schijnbaar tegengestelden hier precies
hetzelfde.
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Laveren tussen wetenschap en ambacht
Interview met Jan Renkema, hoogleraar Taalverzorging vanwege
het Genootschap Onze Taal
Jan Erik Grezel
Zijn hart ligt bij de tekstwetenschap. Maar als auteur van de
Schrijfwijzer werd Jan Renkema ongewild dé politieagent van het
Nederlandse taalverkeer. Onlangs is hij benoemd tot hoogleraar
Taalverzorging. Op 30 juni houdt hij zijn oratie. Een gesprek over de
leerstoel en de wereld achter de komma's.
Jan Renkema (1948), van 1977 tot 1986 redacteur van Onze Taal, was
tien jaar meer dan het boegbeeld van het blad: hij wás Onze Taal. Sinds
1981 is hij als tekstwetenschapper verbonden aan de Katholieke
Universiteit Brabant. Hij schreef Tekst en uitleg, een inleiding in het
vakgebied (‘een soort gereedschapskist voor studenten’) die inmiddels
in het Engels, Japans, Koreaans en Spaans is vertaald.
In de jaren zeventig begon Renkema als onbevangen twintiger in politiek
Den Haag met z'n onderzoek naar ambtenarentaal. Hij ‘vertaalde’ de
Troonrede, samen met Kamervoorzitter Anne Vondeling (‘Als jij voor de
taal zorgt, zorg ik voor de publiciteit.’) Het haalde de voorpagina's van
alle kranten. ‘We toonden aan dat je voor de burger veel begrijpelijker
kon schrijven dan tot dan toe de gewoonte was.’
Uit dat werk vloeide zijn proefschrift voort (De taal van Den Haag, 1981)
en de Schrijfwijzer (waarvan sinds 1979 meer dan 350.000 exemplaren
zijn verkocht). Renkema heeft een verklaring voor het ongekende succes:
‘De schrijfactiviteit is gedemocratiseerd. In de Middeleeuwen schreven
alleen de klerken, nu wordt iedereen geacht te schrijven. En mijn irenische
insteek doet het ook wel goed. Ik ben vredelievend tegenover afwijkende
standpunten.’ Dat zijn beschrijvingen als ‘normen’ of ‘voorschriften’ worden
opgevat, daar zit hij niet mee. ‘Kruyskamp zei over “zijn” Van Dale: “Het
gezag van mijn woordenboek is zo groot als het gezag dat eraan wordt
toegekend.” Met mijn Schrijfwijzer voel ik dat precies zo.’
Ooit schoot kampioen-purist C.A. Zaalberg hem aan met een noodkreet. ‘Jan, je
moet die Engelse woorden verbieden. Jíj́ kan het doen, want jíj́ hebt gezag.’ Dat
zette hem aan het denken. ‘Onze taal gaat mij zeer ter harte. Daar leef ik van. Daar
heb ik mijn grootvader in horen bidden, daarin heb ik mijn moeder poëzie horen
voorlezen; in die taal ben ik verliefd geworden en ik zie er mijn kinderen de wereld
in verkennen. Maar als je een norm stelt, moet die geworteld zijn in de praktijk. Je
kunt niet zeggen: “Alle Engelse woorden de deur uit”. Kijk om je heen, op straat, in
de supermarkt, in de krant, overal Engelse termen. Die hebben blijkbaar een functie.
Dat er altijd Nederlandse woorden opkomen als we die nodig hebben, bewijst dat
onze taal veerkracht heeft.’
Nee, Renkema is de laatste die iets zal verbieden. Toch hebben zijn taaladviezen
bijna kracht van wet gekregen. De nieuwbakken hoogleraar Taalverzorging wil dat
in z'n colleges danig gaan relativeren.

Normen

Onze Taal. Jaargang 69

‘Studenten moeten leren waar regels en normen vandaan komen. Die kennis hebben
ze later nodig, in de praktijk van de taaladvisering. Als ze zeggen: “Zo moet het,
want het staat in de Schrijfwijzer”, dan heb ik mijn doel gemist. Het gaat niet om
“goed of fout”, maar om vragen als: welke normen leg je aan voor goed taalgebruik?
Waarop baseer je je oordeel in taalkwesties? In mijn oratie op 30 juni stip ik dat ook
aan. Vandaar de titel “Tussen de regels”. Ik zal het hebben over het taalgebruik in
bijsluiters, belastingformulieren en bijbelvertalingen. Dan heb je alles wat Nederland
belangrijk vindt: gezondheid, geld en God.’
Volgend semester begint hij met een college ‘tekstkwaliteit’, een verplichte
doctoraalcursus voor de studierichting Tekst en Communicatie. ‘Ik noem mijn cursus
bewust geen “taalverzorging”. Dat woord wekt de indruk dat het alleen om punten
en komma's gaat.’
Wat gaat het dan precies inhouden?
‘Er zijn drie onderdelen. Allereerst hebben we het over de normproblematiek. Wat
zijn normen en regels? Welke soorten heb je? Veel mensen zien geen onderscheid
tussen een spellingregel en een grammaticaregel. Vraag je ze naar het verschil
tussen een natuurwet en een verkeerswet, dan begint er wel iets te dagen, maar
nog niet zo gek veel. Studenten moeten daarover leren nadenken, zodat ze regels
kunnen beoordelen. Wanneer is een regel goed? Als bijna niemand de regel kan
toepassen, is die per se niet in orde.’

Het veld in
‘In het tweede onderdeel stel ik aan de orde: wat bepaalt nu de kwaliteit van een
tekst? Wanneer deugt een tekst niet? Dat ligt echt niet alleen aan spelfouten of
leestekens. Een tekst kan ook slecht zijn omdat de verkeerde tekstsoort is gekozen.
Als een bedrijf het personeel wil voorbereiden op een fusie, dan kan de afdeling
Voorlichting wel gaan zwoegen op een rondzendbrief, maar wie weet werkt een
videofilm in de bedrijfskantine aantoonbaar beter.’
‘Dus ik behandel het hele scala, van het uiterlijk van een tekst tot en met de keuze
van het teksttype.
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Daarbij wil ik de studenten ook het veld in sturen. Ga nou eens na hoe mensen
teksten als een gebruiksaanwijzing van een printer of een brief voor fondsenwerving
beoordelen. In de praktijk blijkt slechts 30% van de opmerkingen over taal te gaan.
De meeste zijn in de trant van: “Dat argument spreekt mij niet aan” of “Ik weet niet
waar de schrijver naartoe wil.” Een goed argument of een helder betoog bepaalt de
kwaliteit van een tekst. In dat inzicht wil ik studenten scholen.’

Jan Renkema: ‘Mijn theorie is dat de kwaliteit van een tekst minder sterk te lijden heeft van
spelfouten dan van structuurfouten.’
Foto: Robert Scheers

‘Het derde deel van de cursus is de praktische invulling: hoe kun je een tekst die
onder de maat is, verbeteren? Die component is erin gebracht omdat studenten dat is eigen aan het universitaire klimaat in Nederland - vaak niet in staat zijn de
theoretische kennis te koppelen aan de praktijk, zeg maar de ambachtelijke kant
van het schrijven. Ze kennen bijvoorbeeld het effect van het gebruik van de lijdende
vorm niet, of ze denken dat elke tangconstructie fout is. De leerstoel is vooral
ingericht om een combinatie te bewerkstelligen van theorie en ambacht.’
Aan de leerstoel is natuurlijk ook onderzoek gekoppeld. Waar richt je dat
op?
‘We doen nu twee verkennende studies: naar het gebruik van buitenlandse termen
en het effect van taalfouten. Wat de eerste betreft: sommige mensen verzetten zich
tegen buitenlandse invloeden. Maar waarom hebben we buitenlandse woorden
nodig, naast de Nederlandse woorden? Waarom hebben we café naast kroeg?
Misschien omdat in een café eerder een kopje koffie te krijgen is en in een kroeg
de lambrisering bruin is. Er is kennelijk een subtiel betekenisverschil. Zo zijn er
misschien ook verschillen tussen een hairstylist en een kapper. Het is niet voor niets
dat de eigenaar kiest voor de ene of de andere term. Wij willen bij proefpersonen
de associaties bij die namen achterhalen. Dat kun je bij namen van snoepgoed
doen, maar ook bij namen van vakantieparken of aanduidingen voor banen. Is er
een verschil tussen een “personeelsfunctionaris” en een
“human-resources-manager”? De eerste roept misschien het beeld op van een
stoffig kantoor waar iemand bezig is met salarisschalen, terwijl de tweede
voortdurend op de hei zit voor die fantastische congressen. Er móét wel een
onderscheid zijn, anders kun je niet verklaren dat beide woorden blijven bestaan.’
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Vetvlek
‘Een andere lijn van onderzoek is het effect van taalfouten in teksten. Tijdens en na
het schrijven wordt veel energie besteed aan taalfouten, maar valt de gemiddelde
lezer daar wel over? Kijk, als ik een lezing houd en op mijn sheet staat een d/t-fout,
dan is dat funest. Maar stel dat dezelfde fout in een brief staat van het Astmafonds
waarin om een bijdrage gevraagd wordt. Beïnvloedt zo'n spelfout dan de hoogte
van het bedrag dat men wil geven? Of zijn verbindingsfouten, zoals daarom in plaats
van hoewel, erger? Mijn theorie is dat de kwaliteit van een tekst minder sterk te
lijden heeft van spelfouten dan van structuurfouten. Door een verkeerd
verbindingswoord vinden lezers een tekst al snel rommelig. We onderzoeken ook
de combinatie. Als er structuurfouten in een tekst zitten, vallen spelfouten
waarschijnlijk eerder op. Dat is een psychologisch mechanisme. Als ik bij jou een
losse veter zie, valt me die vetvlek in je overhemd ook ineens op.’
‘Verder bekijken we het type lezer. Misschien zien mensen met een lage opleiding
eerder een spelfout dan een verkeerd verbindingswoord.’
‘Het derde aspect van onderzoek is het indelen van een tekst voor het
beeldscherm. Ik ben nu bezig met het structureren van de tariefvraag uit het
belastingformulier voor de aangifte per diskette. Daarbij zoek ik uit hoe ik de
informatie zo kan opdelen dat die nog overzichtelijk blijft. En ik wil weten hoe de
gebruiker in de praktijk met die beeldschermtekst werkt.’
Is er ook een concreet verband tussen de leerstoel en Onze Taal?

Illustratie: Hein de Kort

‘Ja, ik zou het erg leuk vinden als lezers van Onze Taal problemen met teksten
aandragen. Ik vind het belangrijk dat we met ons onderzoek ingaan op vragen die
er werkelijk leven. Dat kan variëren van bijvoorbeeld: “Toon nu eens aan wat het
effect is van een komma” tot vragen van non-profitinstellingen
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over het functioneren van hun brieven. Wat onderwijs betreft zijn er plannen voor
“zomerscholen” stilistiek en taalverzorging, waar belangstellenden zelf onderwerpen
kunnen aandragen.’
‘Ik kan - het is maar één dag per week - natuurlijk niet alles in het eerste jaar
aanpakken. Ik zou het belangrijk vinden om verschillen tussen het Vlaams en het
Nederlands te belichten, maar daar komen we voorlopig niet aan toe. En ik
concentreer me op de geschreven taal. Voor gesproken taal moet je niet direct bij
mij zijn.’

Eén op één
Je gaat met studenten ook de toptien van taalergernissen langs?
‘O, dat zeker, alleen al omdat ze daar later vragen over krijgen. De chef
Voorlichting van hun toekomstige werkgever maakt zich druk over hun/hen, een
aantal heeft/hebben en ga zo maar door.’
‘Ikzelf word een paar keer per week zomaar door iemand gebeld met een concrete
vraag: “Moet ik nu een punt of een puntkomma zetten?” Dat lijkt een futiele kwestie,
maar in elke taalvraag zit iets van normproblematiek en regels voor het taalgebruik.
Aan de punt-of-puntkomma-vraag kun je prachtig de normen voor interpunctie
demonstreren. Een punt zegt in feite: lezer, nu mag u reageren. Maar een
puntkomma houdt die reactie even op. De puntkomma wordt steeds minder gebruikt.
In sommige gevallen komt dat doordat zijn functie door iets anders wordt
overgenomen.’
Taal verandert en de normen en regels veranderen ook. Dan kun je niet altijd
een goed antwoord geven.
‘Dat ben ik niet met je eens. Ook als er meer dan één mogelijkheid is, heb ik een
antwoord. Dat heeft te maken met een theorie over taalvariatie die bekendstaat als
het principe van Von Humboldt: er is een één-op-éénrelatie tussen vorm en functie.
Als er een keuzemogelijkheid is, dan is er ook een betekenisverschil. Neem de
zinnen “Zij zijn studenten Nederlands” en “Zij zijn student Nederlands”. In het eerste
geval gaat het om een groep studenten Nederlands tegenover bijvoorbeeld een
groep studenten economie, in het tweede geval om een groep studenten die allemaal
Nederlands studeren. Vaak zie je in dit soort gevallen heel interessante, beginnende
betekenisverschillen.’

Overkomen
Nu praat je als taalkundige, je geeft een verklaring voor het verschil. Maar de
vraagsteller wil gewoon van de taaladviseur horen of het goed of fout is. Een
buurman vraagt mij naar het verschil tussen hun en hen. Als ik zeg: het
onderscheid is kunstmatig, het kan allebei, dan neemt hij daar geen genoegen
mee.
‘Ik zou ook nooit beginnen met “het kan allebei”. Je moet zeggen: als u wilt dat
mensen niet over uw taalgebruik vallen, dan moet u zich aan dat kunstmatige
onderscheid houden. Het hangt er dus van af hoe iemand wil overkomen. Sommige
adviezen kun je niet geven zonder door te vragen over het soort tekst. Bij een
promovendus die jou advies vraagt, moet je de strengste normen hanteren, want
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in de academische setting van een promotie zal er altijd een opponent zijn die over
een komma struikelt.’
‘Voor mij is een van de belangrijke aspecten van die normen dat mensen twijfelen
en onzeker zijn. Die onzekerheid wil ik graag wegnemen. Dat doe ik door te zeggen:
als u het zo opschrijft, kunnen ze u er niet op pakken; anders straalt u een zekere
ondeskundigheid uit. Natuurlijk is het erg dat taal zo'n negatieve uitstraling kan
hebben, maar ik ben geen zendeling die de lezer of luisteraar wil verbeteren.’
Zijn er in de taaladviespraktijk de laatste jaren nog echt nieuwe problemen
bij gekomen?
‘Ik krijg steeds meer vragen over het eigen karakter van communicatie via de
computer. Mensen willen weten of ze boven een e-mailbrief Geachte moeten zetten.
En instellingen en bedrijven stellen nu regelmatig vragen over het imago van een
tekst. Misschien trek ik dat soort vragen ook wel aan. Het imago gaat met de tekst
mee als de rook in de gerookte paling, maar wat is dat nu precies? Dat zijn boeiende
stijlkwesties. Ik doe een onderzoekje naar de stijl in columns. Proefpersonen krijgen
vijf columns te lezen van een bekende columnist. In één ervan heb ik woordkeus
en zinsbouw veranderd. De lezers moeten dan beoordelen of die column van
dezelfde auteur is. Ik heb de resultaten nog niet, maar ik wil bepalen welke
vormaspecten een specifieke stijl kenmerken.’

30 juni: Oratie taalverzorging
Op vrijdagmiddag 30 juni zal Jan Renkema de aanstelling tot bijzonder hoogleraar
Taalverzorging vanwege het Genootschap Onze Taal officieel aanvaarden met het
uitspreken van zijn inaugurele rede. De titel daarvan is: ‘Tussen de regels’. De rede
vindt plaats in de aula van de universiteit, Warandelaan 2 te Tilburg, en begint om
16.15 uur. (De universiteit bevindt zich op loopafstand van NS-station Tilburg West.)
Het bestuur nodigt alle leden van het genootschap en andere belangstellenden
van harte uit bij de oratie aanwezig te zijn. Om zicht te hebben op het aantal
belangstellenden, verzoekt het genootschap iedereen die de inaugurele rede wil
bijwonen vriendelijk zich van tevoren even aan te melden via het secretariaat
(telefoon 070-356 12 20 of e-mail: <onzetaal@onzetaal.nl>).

Esthetiek
Ben je nou zelf, na twintig jaar Schrijfwijzer en tekstonderzoek, ook anders
gaan schrijven?
‘Het belangrijkste is misschien dat ik nu meer oog heb voor de esthetische
aspecten van taal. Vroeger moest voor mij een tekst vooral duidelijk zijn, en als de
tekst ook nog mooi was, was dat meegenomen. Tegenwoordig vind ik beide even
belangrijk. Dat komt ook, denk ik, doordat ik - met iemand anders - een vertaling
van het Hooglied heb gemaakt, en dan ben je echt met de esthetiek van taal bezig.’
Je hebt ooit verklaard dat er een ‘zilveren’ en een ‘gouden’ norm voor
taaladvisering is. Bij de ‘zilveren’ norm geef je de vraagsteller vooral ook
inzicht in de regels en normen. Met de ‘gouden’ norm bedoel je kort gezegd
de liefde voor je taal.
‘Als je niet van taal houdt, kun je er ook niet zinnig over adviseren. Met normen
op zichzelf bezig zijn heeft iets bloedeloos, iets farizeïsch. Ik wilde met die gouden
norm aangeven dat er meer is. Verwondering klinkt misschien “soft”. Noem het
fascinatie. Je hoort weleens: taal is bedoeld als communicatiemiddel. Dat vind ik
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onzin. Taal is ook bedoeld om indruk te maken, om je imago te verstevigen of om
een mooie klankenstroom voort te brengen. Die schoonheid van taal zit niet alleen
in poëzie, maar kan ook doorklinken in een briljante bijsluiter.’
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Taaladvisering van genootschap op nieuwe basis
Secretariaat Onze Taal
In 1999 werd de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal meer dan 10.000
keer benaderd voor een taaladvies. Dat is zestig keer zo veel als in 1985, toen de
dienst werd opgericht. Maar behalve groei was er ook een verschuiving: was enkele
jaren geleden nog ruim 65% van de vraagstellers lid van het genootschap, bij een
recente steekproef bleek dit nog maar net 40% te zijn.
Steeds meer adviezen dus, en steeds vaker voor niet-leden van het genootschap.
In organisatorisch en financieel opzicht is voor de Taaladviesdienst nu een grens
bereikt. De nog steeds toenemende vraag naar advies dwingt tot maatregelen; de
jaarlijkse kosten van de Taaladviesdienst zijn zó opgelopen dat het bestuur het niet
meer verantwoord vindt alle diensten gratis en onbeperkt aan te bieden.
De eerste maatregel die we hebben genomen is dat - voor de beantwoording van
schriftelijke vragen - leden voorrang krijgen boven niet-leden. De leden leveren
namelijk via hun contributie een financiële bijdrage aan de Taaladviesdienst. Voor
vragen die binnenkomen via de weblocatie wordt dit onderscheid al enkele maanden
gemaakt: vraagstellers die op deze manier een e-mailbericht sturen, wordt verzocht
het nummer van hun lidmaatschap en enkele andere gegevens in te vullen, anders
wordt hun vraag later of zelfs helemaal niet in behandeling genomen. (Vraagstellers
die geen lid zijn, kunnen hun nadelige positie overigens direct opheffen door lid te
worden.)
De schriftelijke vragen kunnen we vooralsnog gratis blijven beantwoorden. Voor
de telefonische vragen ligt dat anders. Technisch en organisatorisch is het voor het
genootschap niet haalbaar om bij telefonische vragen de niet-leden goed te
onderscheiden van de leden, vooral door abonnementen van bedrijven en collectieve
abonnementen. Besloten is om voor telefonisch advies - ruim 80% van alle gestelde
vragen komt telefonisch binnen - per 1 juli aanstaande een 0900-nummer in te
stellen, waarvoor u een tarief van f 1,- per minuut betaalt. Het oude telefoonnummer
070-345 45 85 wordt afgesloten en vervangen door het nieuwe nummer 0900-345
45 85.
Tijdens de nieuwe openingstijden van de Taaladviesdienst, van 10.00-12.30 en
van 14.00-16.30, zullen (zo mogelijk) steeds twee lijnen beschikbaar zijn op het
nieuwe nummer. Sommige bedrijven en instellingen met een 0900-nummer verdienen
veel geld door u in een rij van wachtenden te ‘parkeren’; zo'n ‘betaalde wachtstand’
zal er bij Onze Taal niet zijn. Als de beschikbare lijnen bezet zijn, krijgt u een bandje
te horen met het verzoek het later nog eens te proberen.
Het bestuur en het secretariaat van het genootschap vertrouwen erop dat de
leden begrip hebben voor deze onvermijdelijke veranderingen.

Taaladvies per 1 juli 2000
* telefonisch advies alleen nog via nummer 0900-345 45 85 (f 1,- per minuut)
* bij vragen via e-mail, fax en brieven dient u uw naam en lidnummer te
vermelden (zie de wikkel van Onze Taal, boven uw naam)
* schriftelijke verzoeken (e-mail, fax, brieven) om taaladvies van leden
krijgen te allen tijde voorrang boven verzoeken van niet-leden; de
beantwoording hiervan blijft gratis
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Leestekens in naam en adres van leden
Secretariaat Onze Taal
Tot voor kort stond het naam- en adresbestand van Onze Taal alleen in hoofdletters.
Door technische ontwikkelingen kan dit bestand nu ook kleine letters
(‘onderkastletters’) en uitspraaktekens bevatten. In de tweede helft van 1999 heeft
het secretariaat van Onze Taal met de hand de namen en adressen van de leden
omgezet van hoofdletters in kleine letters ‘met hier en daar een hoofdletter’. Het
resultaat voor úw gegevens staat afgedrukt op de adresdrager van het tijdschrift.
Misschien valt daar nog wel iets op aan te merken. Doordat het oude bestand
uitsluitend uit hoofdletters bestond en geen uitspraaktekens bevatte, konden wij niet
bepalen of een lid Daniels of Daniëls heet, of Rekke of Rekké.
Voor de juiste leestekens in familie-, straat- en plaatsnaam hebben wij uw hulp
nodig. Stelt u prijs op een juiste schrijfwijze van uw naam en adres, meld ons dan
de correcties die wij moeten aanbrengen. Dat kan door het terugsturen van de
adresband, of door ons te bellen, te schrijven, te e-mailen of te faxen. In de zomer
van 2000 willen we alle puntjes op de i hebben staan.
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‘De bal wordt in Den Haag voortdurend rondgespeeld’
Voetbalwoorden in gewone taal
Ton den Boon - hoofdredacteur grote Van Dale
Als binnenkort de Europese Kampioenschappen voetbal beginnen,
gaan veel mensen weer een merkwaardig soort geheimtaal spreken.
Maar ook buiten het veld blijkt voetbaljargon goed bruikbaar te zijn.
Hoe langer hoe meer sijpelt het door in de alledaagse taal: van een
voorzet geven tot in eigen doel schieten en van vliegende kiep tot
aan de zijlijn staan.
Zelfs wie volkssport nummer één eerder associeert met voetbalvandalen, rellen, de
ME en supersnelrecht dan met een sportief duel tussen twee voetbalclubs, zal het
niet kunnen ontkennen: van alle sporten is het voetbal verreweg de belangrijkste
leverancier van sportieve nieuwe taal. Zo levert een blik in een paar recente kranten
meteen een handvol voetbaltermen op die nog niet zo lang geleden zijn
geïntroduceerd of die pas onlangs in bredere kring bekend zijn geworden: alibisliding,
kampioensstress, reageervoetbal, rouwmoment, wisselpass. Maar het voetbal zorgt
niet alleen jaar in jaar uit voor een rijke oogst aan nieuwe woorden, het spel spreekt
ook zodanig tot de verbeelding dat heel wat oorspronkelijke voetbaltermen ook
buiten de voetbalwereld worden gebruikt.

Vijf verse voetbalwoorden
alibisliding sliding in de richting van de bal door een speler die bij voorbaat weet
dat zijn poging om aldus de bal te veroveren vruchteloos is, maar die deze poging
onderneemt om zijn ploeggenoten en het publiek zijn inzet te tonen.
kampioensstress stress bij voetballers tijdens een wedstrijd die beslissend is voor
het wel of niet behalen van een kampioenschap.
reageervoetbal verdedigend type voetbal waarbij een ploeg m.n. tegenaanvallen
uitvoert in reactie op het aanvallende spel van de tegenpartij.
rouwmoment moment van hevige teleurstelling die optreedt als een speler een
doelkans heeft gemist.
wisselpass pass waarbij een van de buitenspelers naar de andere vleugel loopt
en daar met een diagonale pass wordt aangespeeld.

De bal rondspelen
Politici, managers, vakbondsleiders - als ze bij een praatje behoefte hebben aan
wat beeldspraak, is er een aanzienlijke kans dat ze hun toevlucht nemen tot
voetbaljargon. Omdat het grote publiek bekend is met dit jargon verwachten ze dat
die beeldspraak veel mensen aanspreekt. Dat resulteert in hoogstandjes als
‘Bolkestein moet je kort dekken en de tackle niet schuwen’ (Trouw, 8-4-1995), ‘Wie
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is de midvoor op de trap van Huis ten Bosch?’ (Trouw, 4-4-1995) en ‘De bal wordt
in Den Haag voortdurend rondgespeeld en daarbij levert niemand iets in.’ (Het
Parool, 24-7-1999) Soms is zulke beeldspraak eenmalig, maar als een voetbalterm
of -uitdrukking met een zekere regelmaat in een figuurlijke toepassing buiten de
‘voetballerij’ voorkomt, hebben we te maken met idioom. Is dat het geval, dan hoort
de taalvorm behalve met een letterlijke ook met een figuurlijke betekenis in een
algemeentalig woordenboek.

Paniekvoetbal
In het verleden hebben heel wat taalvormen de weg van voetbalveld naar
woordenboek afgelegd, ook al is de aan het voetbal ontleende terminologie daarin
soms wat stiefmoederlijk behandeld. Tackelen, vliegende kiep, aan de zijlijn staan
en paniekvoetbal: behalve met een voetbalbetekenis staan deze woorden inmiddels
ook met een figuurlijke betekenis in Van Dale. Evenals de uitdrukking maatschappelijk
middenveld, die zonder de grote populariteit van het voetbal (of een andere veldsport)
waarschijnlijk geen schijn van kans zou hebben gehad om in de algemene taal in
te burgeren. Die inburgering vergt vaak nogal wat tijd, want voordat een
(oorspronkelijke) voetbalterm een plaatsje in het woordenboek krijgt, moet wel
duidelijk zijn dat hij niet alleen bij trainers en spelers bekend is. De term moet, met
andere woorden, regelmatig in voetbalverslagen te horen of te lezen zijn. Gewoonlijk
komt eerst de letterlijke betekenis (de ‘voetbalbetekenis’) in het woordenboek terecht
en volgt pas daarna eventueel een figuurlijke betekenis. Maar er zijn uitzonderingen
op die regel. Het komt namelijk voor dat een voetbalterm ongeveer gelijktijdig in de
letterlijke en figuurlijke betekenis populair wordt. Neem paniekvoetbal: toen dit woord
in 1976 samen met het destijds gangbare synoniem paniekspel in het woordenboek
werd opgenomen, moest er meteen bij vermeld worden dat het
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woord ook figuurlijk werd gebruikt, en al snel werd die figuurlijke betekenis nader
omschreven. Trouwens, als men dit woord tegenwoordig in de krant aantreft, betreft
het doorgaans niet eens meer een voetbalcontext. Het wordt nu meestal in een
figuurlijke betekenis gebruikt en het is daarom zelfs niet uitgesloten dat we deze
samenstelling met voetbal ooit nog eens zónder voetbalbetekenis in het woordenboek
zullen terugvinden.

Voetbaltaal in alledaagse taal
buitenspel staan - niet meer meedoen
iem. buitenspel zetten - uitschakelen
bloed aan de paal willen - belust zijn op agressie
elkaar de bal toespelen - elkaar helpen
de bal is rond - de afloop staat niet vast
de bal terugspelen - een aanval pareren
op het verkeerde been zetten - misleiden door het bewust verstrekken van
verkeerde informatie, door iets op bepaalde toon te zeggen
in eigen doel schieten - zichzelf benadelen
voor open doel scoren - een gemakkelijk succes behalen
voor open doel missen - de gelegenheid laten voorbijgaan om anderen vrij
gemakkelijk te overtuigen
gele kaart - berisping
krijtlijnen trekken - de grenzen van een discussie e.d. bepalen
politiek, maatschappelijk middenveld - figuurlijke toepassing van het middelste
stuk van het speelveld
een schot voor open doel - een gemakkelijk te behalen succesje
vliegende kiep - iem. die verschillende functies vervult (en zich daarvoor veel
moet verplaatsen)
een voorzet geven - een idee aanreiken
aan de zijlijn staan - ergens niet bij betrokken zijn
affluiten - iem. affluiten: iem. te kennen geven dat hij (met zijn onzin) moet
ophouden
bobo - een ‘belangrijk’ bestuurder
een-tweetje - heimelijke afspraak, overeenkomst tussen twee partijen
natrappen - iem. die in een beroerde situatie verkeert nog verder benadelen, nog
meer schade berokkenen
paniekvoetbal - onberaden wijze waarop een zaak wordt aangepakt
patatgeneratie - benaming voor een generatie waaraan men gemakzucht, gebrek
aan doorzettingsvermogen enz. toeschrijft
tackelen - (iemand) hard aanvallen om hem beentje te lichten, op zijn nummer
te zetten; (een probleem) met veel inzet oplossen

‘Voetbal is oorlog’
Behalve voetbaljargon gaan ook uitspraken van voetballers, trainers en bobo's soms
een eigen leven leiden buiten de sport. Een goed voorbeeld daarvan is de
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legendarische uitspraak van Rinus Michels uit de jaren zeventig: ‘Voetbal is oorlog.’
Dit aforisme is inmiddels klassiek

Behalve voetbaljargon gaan ook uitspraken van voetballers, trainers en
bobo's soms een eigen leven leiden buiten de sport.
en heeft zich min of meer van zijn maker losgezongen. Het wordt dan ook welhaast
als een staande uitdrukking gebruikt in onze taal. Daarom staat deze uitspraak ook
in de grote Van Dale. Hoewel de uitspraak van ‘de Generaal’, zoals Michels in zijn
tijd ook werd genoemd, inmiddels alweer behoorlijk op leeftijd is, vormt hij nog steeds
een bron van inspiratie voor andere taalgebruikers. Dat blijkt wel uit de vele allusies
en variaties die nog steeds op dit aforisme worden gemaakt. Zo worden in de krant
- al dan niet met een knipoog naar Michels - allerhande sporten als ‘oorlog’ getypeerd,
bijvoorbeeld: ‘schaatsen is oorlog’ (Algemeen Dagblad, 4-1-1997) en ‘wielrennen
is oorlog’ (Algemeen Dagblad, 26-9-1997). Nog een stapje verder af van de structuur
van de oorspronkelijke uitspraak is de variant ‘Parijs-Roubaix is oorlog’ (Het Parool,
14-4-2000).

Illustratie: Jaap Vegter

Ambtenarenvoetbal
In ruim een eeuw - pas in 1889 werd de Nederlandsche Voetbal- en Atletiekbond,
de voorloper van de KNVB, opgericht - is er in het Nederlands een omvangrijk
voetbaljargon ontstaan, dat zich bovendien nog steeds uitbreidt, zowel met ‘blijvertjes’
als met ‘eendagsvliegen’. Men zou er haast een heel woordenboek mee kunnen
vullen, met al die woorden, uitdrukkingen en aforismen over voetbal die al dan niet
buiten de sport ook een eigen leven zijn gaan leiden. Vooral als men de
‘eendagsvliegen’ zou meetellen: de woorden die slechts een keer of enkele malen
in de krant worden aangetroffen. Zoals ambtenarenvoetbal, een typering die Jan
Mulder volgens Vrij Nederland (9-10-1993) ooit eens moet hebben gegeven van
het spel vol zielloze breedtepassjes van Oranje, en die naar het schijnt ooit ook door
Ajax-trainer Olsen in de mond genomen is (Algemeen Dagblad, 15-1-1997). Voor
vermelding in een algemeentalig woordenboek komen zulke verhoudingsgewijs
weinig gebruikte taalvormen niet in aanmerking - ook al spreken ze nog zo tot de
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verbeelding. Maar het woordenboek gunt ze met alle liefde een apocrief bestaan op en rond het voetbalveld.
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‘Als de ruimte over de middenlijn ligt, moet ik inschuiven’
Gewone woorden in voetbaltaal
Kees van der Zwan
Zoals allerlei voetbaljargon in het gewone taalgebruik is
terechtgekomen, zo duiken ook veel alledaagse woorden op in de
voetbaltaal, meestal in een heel andere betekenis. Wat bedoelt de
deskundige met diepte, knijpen of openen?
“Laten we elkaar niks wijsmaken, we spelen vanavond tegen een van de
topclubs van Europa, simpel verhaal, en m'n grootste zorg in eerste
instantie is om aan het voetballen te komen. Nou, ik vind dat je daarvoor
wat korter bij elkaar moet spelen. We hebben ook duidelijk gezegd: dit is
het begin, we kunnen in de loop van de wedstrijd best wat accenten naar
voren verleggen door bijvoorbeeld andere spelers met andere kwaliteiten
in te brengen, maar laten we eerst maar beginnen met erg compact op
het middenveld te spelen. Twee mensen voorin die in wezen de
aanvallende acties moeten doen, met steun van met name Bosvelt,
Paauwe en De Visser, wat de eersten zijn om heel nadrukkelijk bij te
lopen - Van Gastel wat meer controlerend in z'n rol - ja en van daaruit
kijken hoe de wedstrijd verloopt.”
(ex-Feyenoord-trainer Leo Beenhakker vlak voor Lazio Roma-Feyenoord,
29 februari 2000)
actie creatieve, soms spectaculair ogende en vaak van technisch vermogen
getuigende handeling, in het bijzonder van een aanvaller, niet zelden uitmondend
in een voorzet, een ‘assist’ of een doelpunt.
‘Als je Michel Langerak haalt, neem ik aan dat je dat doet omdat je zijn kwaliteiten
wilt benutten. Ik ben geen rechtshalf, heb geen actie en die voorzet kunnen anderen
ook beter geven.’ (Schaduwspits Michel Langerak, Sparta)
compact manier van voetballen waarbij de spelers dicht in elkaars buurt blijven,
vooral rond het midden en de as van het veld, met de bedoeling de tegenstander
weinig ruimte (zie aldaar) te geven voor aanvallende acties (zie bij actie) en voor
inschuiven (zie aldaar).
‘Inschuiven blijft ook afhankelijk van de wedstrijd en de tegenstander. Als je
bijvoorbeeld tegen Fortuna Sittard speelt, weet je dat je daarvoor nauwelijks kansen
zult krijgen. Die voetballen heel compact en in de zone, dan heeft het weinig zin om
te gaan.’ (Centrumverdediger Jan Vreman, De Graafschap)
diepte ruimte (zie aldaar) vóór de spelers die een aanval aan het opbouwen zijn.
‘Voetbal in balbezit is diepte. Of dat nu een pass is over tien of dertig meter. Dat
probeer ik mijn spelers altijd bij te brengen. Speel die bal niet breed als je hem ook
vooruit kwijt kunt.’ (FC Den Boschtrainer Mark Wotte)
inschuiven (vooral bij verdedigers en middenvelders) bij balbezit opschuiven van
de verdedigingsnaar de middenlinie, of van de middenlinie naar de aanval.
‘Als de ruimte over de middenlijn ligt, moet ik inschuiven en meegaan. Dan speel
je natuurlijk een soort blufpoker met die buitenspeler. De linksbuiten zal toch twijfelen
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of hij al die arbeid wel moet verrichten om achter mij aan te rennen.’ (Rechtsback
Geoffrey Prommayon, Willem II)
knijpen van de zijkant naar het midden van het veld gaan.
‘De moeilijkheid is wanneer je tegen een ploeg speelt waarvan de balsnelheid
hoog is, zoals een Ajax in goede doen. Dan moet je knijpen als de bal bij hun
linksbuiten is. Maar als zij dan snel de vrijstaande rechtsbuiten aanspelen, kan die
met de bal aan de voet op je afkomen.’ (Linksback Ramon van Haaren, Roda JC)
meevoetballen 1 (van keepers) niet alleen met handen en voeten verhinderen dat
de tegenstander scoort, maar ook (net als de medespelers) met de voet bijdragen
aan het opbouwen van aanvallen.
‘De doelman werd uit zijn oorspronkelijke rol getild, iedereen moest plotseling
kunnen meevoetballen.’ (Doelman Edwin van der Sar, Juventus)
2 (van verdedigers) niet alleen verhinderen dat de tegenstander aanvalt, maar
ook bijdragen aan het opbouwen van aanvallen.
‘Van simpele mandekker ben ik uitgegroeid tot een meevoetballende centrale
verdediger.’ (Centrumverdediger Robert Roest, Fortuna Sittard)
openen de bal over een lange afstand spelen naar een medespeler die zich in de
ruimte (zie aldaar) bevindt. Ook in: ‘de bal openen’.
‘Er moeten automatismen in zitten. Vorig seizoen hadden we dat natuurlijk heel
sterk bij AZ. Je kon de bal blindelings naar rechts openen, omdat je wist dat Dries
Boussatta daar stond.’ (Schaduwspits Michel Langerak, Sparta)
rug de (kleine) ruimte die zich direct achter iemand bevindt.
‘Het gat is enorm, steeds in de rug van iemand.’ (Johan Cruijff)
ruimte gedeelte van het speelveld waar zich weinig spelers (vooral tegenstanders)
bevinden.
‘Pas in de tweede helft, als de ruimtes groter worden en de tegenstander risico's
durft te nemen, kun je weer je acties ondernemen.’ (Linksbuiten Max Huiberts, AZ)
scherp alert; geconcentreerd; gretig; goed; in vorm.
‘Wat de jongens De Boer in Barcelona voelden, ondervind ik nu ook. Je moet
weer de totale scherpte brengen.’ (Doelman Edwin van der Sar, Juventus)
zone een van de denkbeeldige ruimtevlakken waarin het veld opgedeeld kan worden;
valt onder de directe verantwoordelijkheid van een van de spelers.
‘Als centrale verdediger speelde je dus niet meer in de mandekking, alleen
wanneer de spits in jouw zone doorkwam, pakte je hem op.’ (Centrumverdediger
Robert Roest, Fortuna Sittard)
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Onze talen [3]: het Sarnami
Een bijna-wereldtaal zonder prestige
Gaston Dorren
Bij ‘onze taal’ denkt niet elke Nederlander meteen aan het Nederlands.
Naast het aloude Fries en de dialecten hebben ook talen als het
Turks, het Berbers en het Sarnami hier wortel geschoten. Gaston
Dorren belicht in de serie ‘Onze talen’ deze weinig bekende
nieuwelingen. In deel drie: de Haagse politicus, televisiemaker en
lexicograaf Rabin Baldewsingh over zijn moedertaal, het Sarnami.
Het Sarnami, de moedertaal van de Surinaamse Hindostanen, is ‘een onderdrukte
taal’, vindt Rabin Baldewsingh. Niet onderdrukt door de creolen of de Nederlanders.
Nee: het Sarnami wordt gemangeld tussen het Nederlands als officiële landstaal
van Suriname, het Sranantongo als lingua franca tussen de bevolkingsgroepen en
het Hindi als prestigetaal van de Hindostanen zelf. Arm Sarnami: het heeft niet meer
status dan het eerste het beste dialect.
In de plaatsjes nabij Paramaribo waar Baldewsingh tot zijn dertiende jaar woonde,
Pad van Wanica en Leidingen, hoorde je thuis en op straat de hele dag niets anders.
En nog steeds. Maar zet een Hindostaan achter een microfoon - op een podium, in
een studio - en hij begint Hindi te praten. ‘Althans, dat zal hij proberen. Maar vrijwel
geen Surinamer beheerst het Hindi echt. Dus wordt het krom Hindi. Mij irriteert dat.
Praat toch Sarnami!’

Exotisch effect
Het moge duidelijk zijn: Baldewsingh doet daar niet aan mee, aan die Hindi-praterij.
Als hij in een microfoon spreekt - en als plaatselijk politicus in Den Haag en
programmamaker voor onder meer de Hindoe-omroep OHM doet hij dat nogal eens
- is het Sarnami de taal van zijn voorkeur. Niet in de Haagse raadszaal uiteraard,
maar wel in gesprekken met het Hindostaanse deel van zijn achterban. En bij
voorkeur ook in zijn tv-programma's, al geniet ook bij de OHM het Hindi officieel de
voorkeur. ‘Ik ben zo'n beetje de enige in Nederland die het Sarnami publiekelijk in
woord en geschrift bezigt’, constateert hij met spijt. ‘Ik zou willen dat mensen als
Anil Ramdas en Tara Singh Varma dat ook eens wat vaker deden. Maar Ramdas
gebruikt hoogstens weleens een Sarnami-woord in het Nederlands, voor het
exotische effect.’
Waarom praten de Hindostanen eigenlijk ‘krom Hindi’? Hun Noord-Indiase
voorouders trokken tussen 1873 en 1916 als contractarbeiders uit Uttar Pradesh
en Bihar naar Suriname. Zijn de taal van de migranten en die van de achterblijvers
in de tussenliggende eeuw dan zo ver uit elkaar gegroeid? Nee: de eerste
Hindostanen in Suriname spraken al geen Hindi. Althans niet het prestigieuze
Standaardhindi, thans de officiële hoofdtaal van India. Ze spraken diverse varianten,
met namen als Bhojpuri, Avadhi, Magahi en Hindustani, die door sommige
taalkundigen als

Zet een Hindostaan achter een microfoon - op een podium, in een studio
- en hij begint Hindi te praten. Althans, dat zal hij proberen.
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Hindi-dialecten, door andere als verwante talen worden betiteld. Het Sarnami - een
naam die niets anders betekent dan ‘Surinaams’ - ontstond uit deze mengelmoes
van varianten, met volgens velen het Bhojpuri als hoofdbestanddeel. ‘Ik ben in Uttar
Pradesh geweest’, zegt Baldewsingh, ‘en kon er prima met de mensen praten. De
fixatie van de Hindostanen op het Hindi is erg dom. Het Bhojpuri wordt door 100
miljoen mensen gesproken, het Standaardhindi door veel minder!’ Het Sarnami is
dus bijna een wereldtaal, al heeft het hoogstens 350.000 sprekers.

Standaardspelling
De afstand tussen het Sarnami en het Standaardhindi is aanzienlijk. Dat gaat heel
wat verder dan betrekkelijk kleine uitspraakverschillen als die tussen de woorden
sharáb (Hindi voor ‘alcohol’) versus saráb (idem, Sarnami) of zindagi (‘leven’) versus
jindagi (idem, waarin de j als [dzj] wordt uitgesproken).
Om te beginnen kent het Hindi twee naamvallen, een verschijnsel dat in het
Sarnami ontbreekt. Dat is
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een flink obstakel voor de Sarnami-spreker die zich in het Hindi wil uitdrukken.
Hoeveel moeite kost het Nederlandstaligen niet om in het Duits het verschil tussen
der Mann en den Mann consequent in de gaten te houden? Verder bepalen geslacht
(mannelijk en vrouwelijk) en getal (enkelvoud en meervoud) van het zelfstandig
naamwoord in het Hindi de uitgang van het bijbehorende bijvoeglijke naamwoord
en in veel gevallen ook van het vervoegde werkwoord. In het Sarnami is het verschil
tussen mannelijk en vrouwelijk verdwenen; enkelvoud en meervoud bestaan nog
wel, maar hebben geen invloed op de vorm van het bijvoeglijk naamwoord. Ook
deze moeilijkheid is voor Nederlandstaligen te illustreren, ditmaal aan de hand van
het Frans: in een zinnetje als ‘La bouteille est verte’ hebben we sterk de neiging de
uitgang van verte weg te laten en ‘gewoon’ [vèr] te zeggen.
Woorduitgangen wijken in het Sarnami en het Hindi wel vaker sterk van elkaar
af. De werkwoordsvervoeging van beide talen vertoont weliswaar zo veel
overeenkomsten dat zelfs een leek de verwantschap herkent, maar wie naar de
precieze uitgangen kijkt, ziet toch ook verschillen. En bij zelfstandige naamwoorden
kent het Sarnami een paar uitgangen die de rol van onze lidwoorden vervullen, een
verschijnsel dat in het Standaardhindi ontbreekt.
De meeste kenmerken van het Sarnami zijn ook wel te vinden in de ene of de
andere Indiase variant.

Zelfs wie geen woord Sarnami spreekt, kan een correct geschreven tekst
in deze taal uit duizenden herkennen.
Maar niet alle. Zeer on-Indiaas is bijvoorbeeld de Surinaamse gewoonte om het
Sarnami in het Latijnse alfabet te schrijven, en dus niet in het devanagari, het schrift
van onder meer het Hindi. Het Sarnami heeft zelfs een, in 1986 door de Surinaamse
regering goedgekeurde, standaardspelling. Maar wat heet ‘standaard’ als ‘bijna
niemand haar gebruikt’, zoals Baldewsingh opmerkt. ‘Ik doe dat wel, want het is een
goede, bruikbare spelling.’

Stomme a
Zelfs wie geen woord Sarnami spreekt, kan een correct geschreven tekst in deze
taal uit duizenden herkennen, en wel dankzij de twee diakritische tekens die erin
voorkomen. Het accent aigu dient om aan te geven dat een a open is (zoals in danig)
en niet stom; zo'n stomme a is gelijk aan de Nederlandse stomme e (zoals in rode;
het fonetische teken is ə). De naam van de taal zelf luidt in deze spelling Sarnámi,
en wordt uitgesproken als [sərnami]. Het tweede diakritische teken is de
onderstreping, die alleen bij medeklinkers voorkomt. Onder de t, de d en de r betekent
het streepje dat de letter ‘retroflex’ wordt uitgesproken, dat wil zeggen met het puntje
van de tong omhooggekruld. Een streepje onder de n daarentegen duidt erop dat
de voorafgaande klinker door de neus wordt uitgesproken: huwán ‘daar’ klinkt als
[hoewã]. In het Frans worden alle klinkers voor de n als neusklanken uitgesproken,
maar die taal kent dat diakritische teken niet. ‘Ook in het Sarnami is die onderstreping
eigenlijk niet nodig’, zegt Baldewsingh. ‘Het is een extra verduidelijking, waar we
zonder zullen kunnen als deze spelling ooit echt geaccepteerd wordt.’

Sarnami in Nederland

Onze Taal. Jaargang 69

Suriname is een van de weinige landen ter wereld waar de Indiase contractarbeiders
en hun nakomelingen de voorouderlijke taal trouw zijn gebleven. De voornaamste
reden is waarschijnlijk dat ze in andere landen veelal tegen het Engels moet
opboksen, terwijl in Suriname niet één taal dominant is. Bovendien stonden de
Nederlandse autoriteiten tientallen jaren onderwijs in het Hindi toe. Op Trinidad en
in Guyana zijn de Indiase talen in het dagelijks leven geheel door het Engels
verdrongen, op Fiji en Mauritius hebben ze het moeilijk.
In totaal zijn er zo'n 350.000 moedertaalsprekers van het Sarnami, waarvan ruim
de helft in Suriname. Als spreektaal is het er stevig verankerd. In Nederland, waar
de Hindostanen een veel kleinere minderheid vormen en veel meer verspreid wonen
dan in Suriname, is het voortbestaan van de taal onzekerder. Desondanks, of
misschien daarom, kwam juist in Nederland na 1980 een beweging op die voor
erkenning van het Sarnami ijverde. Rabin Baldewsingh was een van de drijvende
krachten. In 1984 publiceerde hij in Den Haag de novelle Stifa (‘Afscheid’), het eerste
literaire prozawerk in het Sarnami. Eerder al was de eerste dichtbundel verschenen,
geschreven door Jit Narain - het pseudoniem van een broer van de prozaïst.
Eind jaren tachtig verliep de beweging. ‘Mensen trouwden, kregen banen of
remigreerden’, zo vat Baldewsingh de oorzaak samen. Maar intussen had ze ook
in Suriname invloed gehad, getuige bijvoorbeeld de vaststelling, in 1986, van een
officiële spelling. Een jaar eerder was een grammatica verschenen van de hand
van Moti Marhé. Wat nog ontbrak, was een woordenboek. ‘Die taak heb ik toen op
me genomen’, zegt Baldewsingh. ‘Maar wat een “hell of a job”. Intussen heb ik
25.000 woorden bij elkaar. Allemaal woorden die in Suriname gebruikt worden - ik
heb geen Hindi-woordenboek zitten overschrijven! Ik heb veel met mensen gepraat,
vooral ook met oudere mensen, bandopnames gemaakt en alles grondig
geanalyseerd. Maar omdat het nog jaren gaat duren voordat ik klaar ben, heb ik nu
een kleiner boekje gemaakt, een thematisch geordend idioomwoordenboek. Dat
verschijnt hopelijk in juni al.’
Voor de Hindostanen in Suriname kan het woordenboek veel betekenen, maar
het is zeer de vraag of het hun taal in Nederland zal redden. Taalkundigen van de
Tilburgse universiteit onderzochten de vitaliteit van een hele reeks migrantentalen
door duizenden jongeren te enquêteren, de ene keer in enkele Brabantse steden,
de andere keer in Den Haag. Beide malen bleek het Sarnami een van de minst
vitale talen te zijn, ongeveer op één lijn met het Sranan en het Maleis van de
Molukken. Alleen het Javaans scoorde zwakker.

Coproductie
Een ander belangrijk verschil tussen Sarnami en Hindi is een direct gevolg van de
drietaligheid van de Surinaamse Hindostanen. Zijn de grammatica en de uitspraak
nauwelijks beïnvloed door het Sranantongo en het Nederlands, de woordenschat
is dat wel. ‘Ook aan heel gewone alledaagse woorden is dat te merken’, zegt
Baldewsingh. ‘Aan zwaar bijvoorbeeld. Het traditionele woord is garhu, maar
tegenwoordig is
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hebi gangbaar, een Sranan-woord dat teruggaat op het Engelse heavy. Of brug,
dat was pul, maar nu wordt vaak “brokki” gezegd, van het Sranan broki, dat weer
uit het Nederlands komt. Behalve in het district Nickerie, waar de invloed van het
Engelstalige Guyana groot is. Daar zeggen ze “bridge”, gespeld als “brij”. Omgekeerd
beïnvloedt het Sarnami ook het Sranan. Het woord doni voor “dubbeltje” is van
Sarnami-oorsprong, al spellen wij het als “donni”.’

Rabin Baldewsingh: ‘Vrijwel geen Surinamer beheerst het Hindi echt. Dus wordt het krom
Hindi. Mij irriteert dat. Praat toch Sarnami!’

De kronkelwegen van de woordvorming leiden soms tot opmerkelijke melanges.
Kuku-wuku is een fraai voorbeeld. Dit woord is veel minder Afrikaans dan het klinkt.
De basis is het Nederlandse koek. Het Sranan, dat van oudsher, onder Afrikaanse
invloed, vrijwel geen medeklinkers als slotletter toestond, maakte er kuku van. Het
Sarnami liet daar vervolgens een typisch Hindi woordvormingsproces op los dat
‘echoherhaling’ heet: het hele woord wordt herhaald, maar de beginmedeklinker
wordt door een w vervangen. De betekenis is ongeveer ‘en dergelijke’ of ‘en
toebehoren’. Kuku-wuku is, kortom, een Hindi-Sranan-Nederlandse coproductie die
‘allerlei soorten koek’ betekent.

Indo-Europees
In dit ene woord kuku-wuku komen de talen van drie continenten bijeen. Toch zijn
Hindi, Nederlands en Sranan in zekere zin aan dezelfde bron ontsprongen: die van
het Indo-Europees. Voor het Sranan geldt dit het minst, omdat deze taal haar
woordenschat weliswaar grotendeels aan het Engels, het Portugees en het
Nederlands heeft ontleend, maar in haar grammatica en klanksysteem meer
Afrikaans getint is. Het Hindi en het Nederlands daarentegen zijn ontegenzeggelijk
Indo-Europese talen, wier gezamenlijke prehistorische wieg waarschijnlijk ruim
zesduizend jaar geleden in het huidige Zuid-Rusland heeft gestaan. De taal (of
groep van nauw verwante dialecten) die daar toen gesproken werd, is in de loop
der tijden uitgewaaierd over een enorm gebied, van IJsland tot Bangladesh, en
onderweg in vele honderden varianten uiteengevallen.
Niet dat de overeenkomsten tussen het Nederlands en het Sarnami er nu bepaald
dik bovenop liggen. Het vergt nogal wat fantasie of kennis om de verwantschap
tussen dui en twee te herkennen, tussen mata en moeder, of tussen pair en voet.
Maar wie Sarnami-woorden vergelijkt met hun tegenhangers in veel andere
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Indo-Europese talen, raakt overtuigd. Een heel sprekend voorbeeld is het woordje
tu (uitgesproken als [toe]) voor ‘jij’, dat ook blijkt te bestaan in de Romaanse talen,
het Litouws, het Gaelic en het Dorisch Grieks (ook allemaal tu), het Russisch (ty),
het Perzisch (do), het Armeens (tun), het Albanees (ti), het Duits (du), het Engels
(thou) en het Oudnederlands (doe). Een ander typisch Indo-Europees trekje dat het
Sarnami en het Nederlands delen, is dat de stam van het werkwoord overeenkomt
met de gebiedende wijs.
De Indo-Europese wortels van het Sarnami hebben trouwens een opmerkelijke
consequentie. De vele tienduizenden Hindostanen die van Suriname naar Nederland
zijn gemigreerd, hebben immers in zekere zin een rondreis volbracht: hun verre
voorouders trokken in de loop van vele eeuwen over land van Europa naar Azië,
hun betovergrootouders reisden per schip van Azië naar Zuid-Amerika, en zijzelf
zijn van Zuid-Amerika naar Europa gevlogen. Een historisch-taalkundige zou hen
‘welkom thuis’ kunnen heten.
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‘In a word: geweldig’
Het Extreme Nederlands van de snowboarder
Frank Jansen - taalkundige, Utrecht
Wilt u een actievoerder tegen de ‘verengelsing’ van het Nederlands
werkelijk de stuipen op het lijf jagen, geef hem dan een exemplaar
van het tijdschrift Funbox. Het is bestemd voor de ‘extreme sporter’
en er staan zinnen in als ‘Big air en big bulten; dat is wat North Park
is all about.’ Is dit een voorproefje van het 22ste-eeuwse Nederlands?
Wie vorig jaar november het Onze Taal-congres bezocht, zal misschien getroffen
zijn door een tegenstelling. Bij de ingang stonden verontruste Onze Taal-leden die
pamfletten uitdeelden met een vlammende oproep om iets te doen tegen het
binnendringen van Engelse woorden in de Nederlandse taal. Wie echter vervolgens
de lezing van de taalkundige Liesbeth Koenen tot zich liet doordringen, raakte ervan
overtuigd dat het Nederlands sterk genoeg is om zich tegen die Engelse woorden
teweer te kunnen stellen, en dat het trouwens ook wel meevalt met die Engelse
‘stortvloed’. En haar collega Joop van der Horst voegde daaraan toe dat de angst
voor bezoedeling van het Nederlands door woorden uit andere talen bedenkelijk
veel lijkt op de beduchtheid dat inwijkelingen het pure bloed van de Nederlandse
stam zouden bezoedelen.

Weerzin tegen moedertaal?
Het is een tegenstelling die altijd weer indruk op mij maakt: het verschil tussen de
leek en de deskundige. De leek verdient als huisvrouw of datamanager geen cent
aan het Nederlands, maar is erbij betrokken, en argumenteert en ageert tegen het
Engels alsof zijn

Een enkele keer krijgt de lezer het idee dat de schrijver wat vaak zonder
helm extreem is gaan sporten.
leven ervan afhangt. De deskundige leeft van zijn moedertaal, maar bekijkt zijn
object met de afstandelijke blik waarmee de boer naar zijn biggen kijkt. Komt dat
alleen doordat hij weet dat al die emotie verkeerd gericht en dus voor niets is? Of
zit er ook iets anders achter, iets van lichte weerzin tegen het object van je
broodwinning, de behoefte aan afstand tot iets wat zich alleen zó goed laat
analyseren?
Terwijl anderen de vraag beantwoorden of verwerpen, lijkt het mij zinvol om na
te gaan welke vorderingen het Engels maakt in het Nederlands. Onlangs zag ik het
blad Funbox, het tweede nummer van de zesde jaargang inmiddels. Het omslag
begint met de tekst ‘Snow/surf bike/skate outdoor/travel SERVE CHILLED! LET IT
SNOW’, en ook het vervolg is Engelstalig, met slechts hier en daar wat Nederlands:
‘toertochtkalender’, ‘WINNEN’, ‘kampeertocht’ (zie de afbeelding op de volgende
bladzijde).

‘Just push and play’
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Waar Funbox vandaan komt, vermeldt het colofon: ‘Funbox is a proud product of
Daily Bread publishers, Breda’. Voor wie het blad bestemd is, valt af te leiden uit
een artikeltje op blz. 5:

Extreme evidence competition
Hoe extreem ben jij? Dat is waar deze competitie om draait. Stuur het
‘bewijsmateriaal’ (röntgenfoto's, polaroids van tijdens of direct na de actie,
copien van littekens, restanten van hechtingen, bloed in reageerbuisjes;
dat soort dingen) naar ons op en maak kans op een van de 50 goodie
bags (...)
Funbox richt zich op de durfal, en deze wandelende nachtmerrie van de verzekeraars
spreekt iets tussen het Nederlands en het Engels in. Op het eerste gezicht domineert
het Engels - zie behalve het omslag ook de meeste koppen boven de artikelen,
bijvoorbeeld: ‘Fresh and tasty - some serious stuff’, ‘Boots & bindings’, ‘Boarder
cross - the Woodstock of Snowboarding, designed for passionate riders’. Maar de
tekst onder de kop is zonder uitzondering Nederlands.
In de meeste gevallen is dat Nederlands niet eens zo afwijkend, zo blijkt uit het
vorige voorbeeld, al valt er af en toe een Engelse term die bij het beroepsjargon
hoort. Maar soms is de tekst zo doorspekt met Engels dat je het gevoel krijgt dat
Funbox ons een kijkje gunt in het 22ste-eeuwse Nederlands:
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Wanneer sta je centered?
Freestyle snowboards die twin tip (dezelfde flex eigenschappen voor en
achter) zijn, zijn gebouwd voor een ‘centered stance’ met een even lange
nose als tail. Deze stance geeft voordelen voor fakie boarden en voor
bepaalde trucjes zoals rotatie sprongen. (blz. 17)
En een enkele keer krijgt de lezer het idee dat de schrijver wat vaak zonder helm
extreem is gaan sporten. Ter illustratie van dit laatste twee fragmenten uit
besprekingen van (of advertenties voor?) video's:

Big air en big bulten; dat is wat North Park is all about. En riders als John
Sommers, Aaron Vincent en Jim Moran laten zien wat ze daarmee doen.
Snowboarden close to motorcross. In a word: geweldig. Verder:
boardslides over een doelpaal, superslick en een totaal nieuwe dimensie,
ze doen het zo vaak voor dat je na afloop echt weet hoe het moet. Nu jij
nog. Als park riding jouw ding is, ‘just push and play’ en (...) (blz. 23)
o
Het plezier spat van je beeldscherm. Sicke how to's: Pat Parnell 180 in
de vert, Arlo Eisenberg frontside op een handrail en AJ Jackson freestyled
er even een ‘40 OZ’ tussendoor. De verschillende sections worden aan
elkaar gepraat door Chris ‘Bruce Lee’ Edwards. Dit alles in combinatie
met een corny fluo-kleuren productie (...) (blz. 42)
Het is waarschijnlijk dit soort taal dat het schuim op de mond van actievoerders
brengt, maar wie voor taalgebruik dezelfde maatstaven aanlegt als voor seks (het
is goed als de partners het goed vinden), zal er zijn schouders over ophalen.

Vaste relatie
Maar nu het opvallendste. Er staan in Funbox ook interviewtjes met de sterren op
het gebied van extreme sporten. En die zijn opvallend eentalig. Zo antwoordt Bibian
Mentel (23) uit Loosdrecht op de - ik geef het toe, opvallend onextreme - vraag ‘Is
er een leven naast het snowboarden?’:
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Funbox op internet (www.funbox.nl)

Momenteel moeilijk maar in de toekomst zou ik wel een vaste relatie willen
hebben en misschien kinderen. Trouwen? Ik denk van niet. (blz. 9)
En een andere held, Marc van Ommen (die in de redactionele bewoordingen ‘nog
steeds ript op borstels’, en dit omdat hij geen snowboardprof is geworden),
verantwoordt dat laatste zo:

Ik heb nu eenmaal gekozen. Ik heb een te gek huis in het centrum van
Huizen, een auto, een perfecte baan en een leuke vriendin. Dat is mij
meer waard dan een leven als rondreizende proboarder. Het lijkt allemaal
leuker dan het is. (blz. 21)
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Daar zijn geen twee woorden Engels bij. Aan de ene kant was dat voor mij een hele
opluchting, want zo onbetrokken ben ik nu ook weer niet. Aan de andere kant dringt
zich wel het vermoeden op dat het Extreme Engels van Funbox niet zozeer een
benadering is van de taal die de doelgroep spreekt, als wel een koeterwaals dat het
bedrijfsleven om de een of andere reden de doelgroep in de mond wil leggen.
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Het proefschrift van...
Judith Schoonenboom: van dat naar wat
Marc van Oostendorp
‘Maar wat gij hebt, houdt dat vast’, staat in het bijbelboek ‘Openbaringen’ (2:25), in
de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951. Zo heeft het er niet
altijd gestaan. De bijbel is in de loop der eeuwen vele malen eerder in het Nederlands
vertaald - zo vaak dat je door vertalingen uit verschillende perioden met elkaar te
vergelijken veel kunt leren over hoe onze taal is veranderd.
In het zinnetje uit ‘Openbaringen’ wordt bijvoorbeeld wat gebruikt waar in eerdere
vertalingen dat, hetgeen dat of hetgeen stond:
1399:

nochtan hoeldet dat ghi hebbet

1538:

Nochtans houdt het ghene dat ghi hebt

1637

(Statenvertaling:) Maer het gene ghy
hebt, houdt dat

1884:

Maar hetgeen gij hebt, houdt dat

1951:

Maar wat gij hebt, houdt dat vast

Wat heb je
De vertaling van dat ene woordje in die ene zin illustreert hoe het Nederlands
veranderd is: ‘Houd dat je hebt vast’, konden de mensen zeshonderd jaar geleden
nog zeggen, maar nu kan dat niet meer. ‘Houd hetgeen je hebt vast’ kan
tegenwoordig misschien nog nét, al klinkt het ouderwets.
Omgekeerd gebruikte men zeshonderd jaar geleden volgens de Amsterdamse
taalkundige Judith Schoonenboom nog maar zelden het woord wat in dit soort
zinnetjes. Dit voorjaar promoveerde Schoonenboom aan de Vrije Universiteit op
een proefschrift waarin deze en andere ontwikkelingen rond de Nederlandse woorden
dat en wat worden beschreven.
Wat werd in de veertiende eeuw nog vooral als een vraagwoord gebruikt (‘Wat
heb je?’). In de bijbelvertaling uit 1399 die Schoonenboom bestudeerde, wordt het
woord zelden gebruikt in het soort contexten als die in het bijbelcitaat - als betrekkelijk
voornaamwoord met ingesloten antecedent. Er is dus in de loop der eeuwen het
een en ander gebeurd: dat is wat geworden, en in de tussentijd zijn er vormen met
hetgeen in het taalgebruik opgekomen en weer teruggedrongen, al zijn die nooit
helemaal verdwenen.

Wat suiker
Dat is al vaker in wat veranderd in de geschiedenis van het Nederlands. Die
verandering is zelfs aantoonbaar nog altijd aan de gang. Steeds meer mensen
zeggen ‘ik heb een boek gelezen wat ik erg mooi vind’, terwijl er volgens de
schoolmeesters nog steeds dat hoort te staan.
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Taalgebruikers maken daarbij verschil tussen ‘bepaald’ en ‘onbepaald’: hoe
onbepaalder de betekenis, hoe eerder men geneigd is wat te gebruiken. In een
vraag is wat extreem onbepaald: een spreker weet per definitie niet waarover hij
het heeft als hij vraagt ‘Wat heb je?’ Maar ook in andere contexten kan wat allang
als een onbepaald woord gebruikt worden: ‘Hier heb je wat suiker’, ‘Ik zie wat.’
Volgens Schoonenboom is het trouwens nog steeds zo dat je mensen vaker ‘een
boek wat ik gelezen heb’ hoort zeggen met het onbepaalde lidwoord een, dan ‘het
boek wat ik gelezen heb’ met het bepaalde lidwoord het.

Wat boek
In zinnen als ‘Wat gij hebt, houdt dat vast’ is er helemaal geen sprake van ‘een boek’
of ‘het boek’ of een ander woord waarnaar het voornaamwoord wat terugverwijst.
De betekenis van dit woord is hier dus sterk onbepaald: álles wat je hebt, nu of in
de toekomst, moet je vasthouden. Het is dan ook niet zo vreemd dat precies in dit
soort zinnen dat al in de veertiende eeuw begon te veranderen in wat.
Zoals gezegd is er tussendoor een periode geweest waarin hetgeen opkwam en
weer ten onder ging. De opkomst in de zestiende eeuw had misschien te maken
met het gelijktijdige verdwijnen van de verbogen vormen dien en dies, die in de
vroege Middeleeuwen vooral na voorzetsels heel gebruikelijk waren: ‘Ik geloof in
dien dat ik lees.’
Toen de naamvallen verdwenen, werd er blijkbaar in de schrijftaal naar een
alternatief gezocht. Kennelijk kwam men toen uit bij hetgeen, misschien omdat deze
vorm nog het meest doet denken aan een complete zelfstandignaamwoordgroep
met een lidwoord (het) en een zelfstandig naamwoord (geen).

So wat so
Toch is hetgeen waarschijnlijk nooit echt alledaagse spreektaal geworden. In ieder
geval verdwijnt het in de negentiende en twintigste eeuw weer beetje bij beetje uit
de bijbelvertalingen, volgens Schoonenboom omdat in die periode de gedachte dat
de schrijftaal zo veel mogelijk op de spreektaal moest lijken steeds meer terrein
won. Dat betekende de ondergang van hetgeen en de definitieve doorbraak van
wat.
Het gebruik van wat is in de loop der eeuwen dus steeds verder toegenomen.
Toch komt het in de oudste bijbelvertaling al voor, en Schoonenboom vermoedt dat
het al veel eerder gebruikt werd. In de bijbelvertaling van 1399 komt het woord vaak
voor in combinatie met het woord so (‘soe wat ghi wilt, soldi bidden en het sal u
ghescien’, ‘vraag wat u maar wil en het zal u geworden’, Joh. 15:7). In het Oudengels
en het Oudduits bestonden er combinaties zoals so wat so, die ‘wat dan ook’
betekenden. Voor het oudste Nederlands hebben we te weinig bronnen, maar het
is niet onwaarschijnlijk dat het diezelfde vorm ook al heeft gehad. Later, veel later,
hebben we overigens een vergelijkbare vorm uit het Duits geleend: het Duitse wie
betekent ‘hoe’ en sowieso ‘hoe dan ook’.
Judith Schoonenboom, Analyse, norm en gebruik als factoren van
taalverandering. Een studie naar veranderingen in het Nederlands onzijdig
relativum.
Bestelinformatie:
<j.schoonenboom@let.vu.nl>.
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Tamtam
Redactie Onze Taal
Taalberichten
‘Taalbuddy's’ in Veendam
Hoe moet de taalachterstand van allochtonen verkleind worden? In de discussie
naar aanleiding van deze vraag (zie ook het openingsartikel van dit nummer) gaat
het vooral om allochtone jongeren, maar voor ouderen zijn de problemen minstens
zo groot. Oudere allochtonen kwamen in Nederland toen ons land nog geen
inburgeringswet kende. Nieuwkomers waren destijds dus niet verplicht de
Nederlandse taal en cultuur onder de knie te krijgen, waardoor velen in een isolement
terechtkwamen. Veendam, met een van de grootste Turkse gemeenschappen van
de provincie Groningen, besloot daar iets aan te doen. In mei werd begonnen met
het ‘taalbuddy’-project, speciaal bestemd voor oudere Turken in de gemeente.
Dankzij dit initiatief krijgen de Veendamse Turken de mogelijkheid om met behulp
van een Nederlandse ‘buddy’ het Nederlands beter te leren beheersen. Bovendien
zullen de Turkse deelnemers en hun buddy's ook buiten de taallessen veel met
elkaar optrekken om van elkaars cultuur te leren. Ieder kwartaal kunnen vijftien
cursisten deelnemen aan het project. De gemeente Veendam zoekt de buddy's
voornamelijk bij kerkelijke en andere vrijwilligersinstellingen.
Veendam heeft met de taalbuddy overigens niet de primeur. In Utrecht loopt al
enkele jaren het ‘vrouwenontmoetingsproject’, waarbij Nederlandse vrouwen
buitenlandse vrouwen helpen hun weg te vinden in de samenleving. Dit succesvolle
integratieproject kreeg in november de Harriët Freezerring, de prijs van het tijdschrift
Opzij voor vrouwen die andere vrouwen helpen.
Bron: Barneveldse Krant, 31-3-2000.

Nederlands op het werk?
Zeven op de tien vaste krachten in de tuinbouw zijn van buitenlandse afkomst. In
totaal zijn er 46.000 allochtonen werkzaam in deze sector. Op het veld en in de
kassen is het Nederlands dan ook lang niet altijd de voertaal. Ongeveer drie jaar
geleden stoorden twee glastuinbouwbedrijven uit Den Haag en Monster zich daar
zo aan dat zij vier Turkse en Marokkaanse werknemers verboden hun eigen taal te
spreken. Niet alleen tijdens het werk in de kassen, maar ook in de koffiepauzes
moesten de Turken en Marokkanen sindsdien Nederlands spreken.
Stonden de Westlandse werkgevers hiermee in hun recht? FNV Bondgenoten
vond van niet (‘Weleens gehoord dat Limburgers en Friezen op hun werk verplicht
werden Nederlands als voertaal te gebruiken?’) en diende een klacht in bij de
Commissie Gelijke Behandeling (CGB) in Utrecht. De commissie stelde FNV
Bondgenoten in het gelijk en noemde deze taaleis discriminerend. De uitspraak
luidde dat werknemers die eenvoudige arbeid verrichten niet per se de Nederlandse
taal hoeven te beheersen. De commissie plaatste wel de kanttekening dat werkgevers
bij ‘ingewikkelder werk’ één voertaal kunnen eisen.
Maar waar ligt de grens tussen ‘eenvoudig’ en ‘ingewikkelder’ werk? En zouden
er niet andere criteria moeten gelden? Die vraag rijst als je kijkt naar bijvoorbeeld
de gezondheidszorg. Nederlandse ziekenhuizen kampen al enige tijd met een
personeelstekort en zoeken daarom ook over de grens naar verpleegkundigen en
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verzorgenden. Het Haagse Westeinde Ziekenhuis en het Amsterdamse
VU-ziekenhuis werven sinds kort zelfs mensen uit Zuid-Afrika en de Filipijnen. Na
een cursus Nederlands van drie maanden kunnen de buitenlandse verpleegkundigen
in de twee ziekenhuizen aan de slag.
Maar kan iemand die net drie maanden in Nederland is wel in een ziekenhuis
werken? De Poolse Teresa Antoniewicz vindt van niet. Dertien jaar geleden kwam
ze naar Nederland om als kraamverpleegkundige te werken. Haar ervaring is dat
buitenlandse verpleegkundigen jarenlang aan het Nederlandse sociale en
maatschappelijke leven moeten hebben deelgenomen om hun werk goed te kunnen
doen. ‘Op sommige afdelingen heb je dagelijks te maken met leven en dood. Met
stresssituaties. Als je niet meteen begrijpt wat een arts of collega tegen je zegt of
wat een patiënt bedoelt, dan kan dat letterlijk een levensgevaarlijke situatie
veroorzaken.’
Bronnen: De Gelderlander, 30-3 en 4-4-2000; BN/De Stem, 30-3-2000;
Dagblad de Limburger, 5-4-2000.

To Kollumise
Er komt nogal wat Engels het Nederlands in, maar af en toe gebeurt ook het
omgekeerde. Zo dook onlangs het Engelse werkwoord to Kollumise op, dat zoveel
betekent als ‘zich duchtig verzetten tegen de komst van asielzoekers door
buurtbewoners’. Het woord kwam voor in een internetartikel van het Britse Institute
of Race Relations, dat zich afvraagt of Nederland ‘Kollumised’ raakt.
Het woord is gebaseerd op kollummiseren, dat vorig jaar november werd
verzonnen door de Leidse actiegroep De Fabel van de Illegaal, en dat natuurlijk
verwijst naar Kollum. In dat Friese plaatsje ontstond vorig jaar een enorm tumult
naar aanleiding van de uitbreiding van een asielzoekerscentrum. Een bewoner van
dat asielzoekerscentrum werd verdacht van de moord op Marianne Vaatstra,
waardoor de gemoederen flink verhit raakten.
De gemeente Kollummerland, waar Kollum onder valt, is uiteraard ‘beslist niet
blij’ met het woord en hoopt dat het ‘in de vergetelheid raakt’.
Bron: Het Parool, 14-4-2000.
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Woordenboek van de poëzie
Wolkschap
Guus Middag
Een van de verschillen tussen Amsterdam en bijvoorbeeld Londen, of Parijs: de
schoorstenen zijn er anders. Bij het binnenrijden van een buitenlandse stad kan je
oog er opeens op vallen, en dan zie je het. ‘Het dakschap biedt een totaal andere
aanblik’, zoals Nicolaas Matsier deze sensatie eens omschreef. Hij deed dat in een
bespreking van een boek dat niet over het Amsterdamse dakschap ging, maar over
de verticale variant ervan: ‘het gevelschap’, het landschap dat zich vertoont aan
een wandelaar die zich langs een gevelwand voortbeweegt en die zijn blik laat
strijken langs de gevels met ‘de kenmerkende wemeling van eindeloos verspringende
vensterbanken, kozijnen, stoepen, lantarens, een enkele erker, maar vooral:
hijsbalken, hijsbalken, en hijsbalken’.
Dakschap en gevelschap zijn geen bestaande Nederlandse woorden, en het is
ook nog niet zo eenvoudig er een precieze omschrijving van te geven, maar in de
context van een bespreking van een boek over vierhonderd jaar hijsbalken in
Amsterdam zal iedereen wel ongeveer begrijpen wat ermee wordt bedoeld. Hoe
zou dat zijn met het vergelijkbare, eveneens niet bestaande woord wolkschap, dat
tot vijf keer toe voorkomt in het gedicht ‘Pool’ van Judith Herzberg, in haar bundel
Wat zij wilde schilderen (1996):

Pool
Het is niet echt heel anders dan een wolkschap
Het is niet echt, heel anders dan een wolkschap
Het is niet echt, heel anders, dan een wolkschap
Het is niet echt heel anders, dan een wolkschap
Het is niet echt heel anders dan een wolkschap.

Het is een nogal bizar gedicht, waar heel veel over te zeggen valt, maar dat ons om
te beginnen voor een lastig probleem stelt: het woord in kwestie is hier van bijna
alle context verstoken. Zou een wolkschap het geheel van wolken zijn, van onderen
waargenomen, zoals het geheel van gevels een gevelschap vormt? Of zit de
wolkschapschouwer niet onder, maar in en tussen de wolken, bijvoorbeeld voor het
raam van een vliegtuig, en heeft hij of zij daar uitzicht op een wolkschap ongeveer
zoals Heer Bommel, in Heer Bommel en het griffioen-ei, op de zeebodem belandt,
om zich heen kijkt en dan uitzicht heeft op ‘een aardig zeeschap’ (‘en wat een leuke
visjes!’)? Moeten we, ook op grond van de bundeltitel, aan een term uit de beeldende
kunst denken: zoals ‘een landschap’ ook een schilderij van een landschap is, zo is
een wolkschap misschien ook wel een schilderij van een wolkenlandschap.
En wat heeft die pool uit de titel ermee te maken? Misschien bevinden we ons
hier wel op de noord- of zuidpool, of in een over een van deze beide polen vliegend
vliegtuig, en misschien doet het poollandschap met al dat ijs en al die sneeuw wel
sterk denken aan een geheel met wolken gevuld landschap, een wolkschap
zogezegd? Of is de pool uit de titel een pool met een hoofdletter: een man uit Polen?
Dat maakt het er nog niet veel helderder op, maar we zouden dan bijvoorbeeld aan
zekere taal- of vertaalproblemen kunnen denken. Kunnen we hier nog iets doen
met de wetenschap dat het Engels naast bijvoorbeeld landscape (‘landschap’) en
seascape (‘zeegezicht’) en dreamscape (‘droomlandschap’) ook het woord
cloudscape kent: een volgens het woordenboek vooral in de beeldende kunst
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gebruikte term voor een wolkenpartij, wolkenformatie, wolkenhemel of wolkenmassa.
Heeft de dichteres er plezier in gehad een letterlijke vertaling van dit woord te
beproeven? Zo ja, dan zou hier vierhonderd jaar na de introductie van het
Nederlandse woord landschap in het Engels, aldaar verbasterd tot landscape, een
retourontlening plaatsgevonden hebben.

Of zoeken we het veel te ver, en ligt de ware betekenis hier niet in de titel of in een
zelfverzonnen woord, maar in het spel met de komma's, dat van vier gelijkluidende
regels toch weer net andere regels maakt, omdat komma's nu eenmaal van invloed
zijn op de betekenis? Als dat zo is, dan zou het aardig zijn om de dichteres het
gedicht eens te horen voordragen. Het zou te vinden moeten zijn op de cd Het
vertelde (1997), waarop Herzberg de bundels Zoals (1992) en Wat zij wilde schilderen
(1996) voorleest, maar curieus genoeg is ‘Pool’ nu net een van de weinige gedichten
die op de cd ontbreken, zonder verdere toelichting. Na de vijftien seconden waarin
Herzberg het voorafgaande ‘Hij was zeventig’ leest, horen we vijf lege seconden,
waarin een bladzijde wordt omgeslagen en vermoedelijk naar de tekst van ‘Pool’
wordt gekeken en blijkbaar ook meteen besloten wordt niet tot voordracht ervan
over te gaan - waarna Herzberg verdergaat met het lezen van het eropvolgende
gedicht ‘De herenfiets spreekt’.
Deze hoorbare stilte, met ver bladgeritsel, lijkt mij wel symbolisch voor de vluchtige
sfeer die met wolken en wolkenlandschappen samenhangt, en voor het curieuze,
vervlogen karakter van het gedicht van Herzberg, en ook voor het merkwaardige
en vermoedelijk eenmalige woord wolkschap. Noteren wij in het woordenboek van
de poëzie achter wolkschap daarom maar niets. Het is een woord om stil voorbij te
laten drijven, niet echt heel anders dan een wolkschap zelf.
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Geschiedenis op straat
Lombardstraat
Riemer Reinsma
Het kost niet veel moeite om in de naam Lombardstraat het woord lommerd, ‘bank
van lening’, te herkennen. Lombard is een oudere vorm hiervan, die herinnert aan
een episode uit de Middeleeuwen. Tegen het eind van de dertiende eeuw begon
er een klein immigratiegolfje over Nederland en andere Noord-Europese landen te
spoelen: de Lombarden kwamen. Het waren inwoners van de Noord-Italiaanse
streek Lombardije, die, net als de joden, gespecialiseerd waren in de krediet-handel.
In die tijd was het uitlenen van geld tegen rente door de Kerk verboden; de wet
stond alleen krediet tegen onderpand toe. De Lombarden verstrekten dat; om hun
beroep te mogen uitoefenen, betaalden ze een jaarlijks bedrag aan de overheid.
Hun aanwezigheid klinkt nog door in een aantal Nederlandse straatnamen. In
Rotterdam bijvoorbeeld, waar de Lombardkade en Lombardhof herinneren aan de
Lombard die daar in 1357 neerstreek.

Ingang van de Amsterdamse lommerd in de 17de eeuw.
Foto: Gemeentearchief Amsterdam

In de Middeleeuwen waren de ‘lombarden’ dus meestal Italianen. Dat is ook te
zien aan sommige namen die in oude bronnen genoemd worden, zoals Jorijs van
Burgo (de man heette in het Italiaans waarschijnlijk Giorgio di Burgo) en Barnaert
Pulsavijn (misschien Bernardo Pulsavino). Later kregen ze concurrentie van
Nederlanders, en een lombard was toen niet meer per se een Italiaanse immigrant.
Het Compleet Nederduitsch en Fransch Woordenboek van P. Marin (1717) gaf bij
lombart - een spellingvariant van lombard - de volgende voorbeeldzin: ‘Het zyn
alleen Jooden die in de Gelderse steden en andere plaatsen Lombart houden.’
Vanaf de veertiende eeuw verloor het verbod om rente te berekenen geleidelijk aan
kracht. Steeds meer werd geaccepteerd dat de lombarden - en trouwens iedereen
- rente berekenden.
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Het behoeft geen betoog dat de lombarden zich niet erg populair maakten. De
straatnaam Lombardje in Den Bosch mag dan, met zijn liefkozende verkleinuitgang,
een vriendelijke indruk op ons maken, toch zal men de plaatselijke lombarden geen
warm hart hebben toegedragen. Ze durfden soms vijftig procent rente te berekenen!
En toen ze na 1600 weer uit de stad vertrokken, werd dat niet als een verlies ervaren.
In de vijftiende eeuw kreeg het woord lombard er een betekenis bij. Het was voortaan
niet meer alleen een aanduiding voor de persoon die een bank van lening dreef,
maar ook voor de bank van lening zelf. Dat de lommerdhouders als profiteurs werden
gezien, blijkt uit een dichtregel van Jacob Cats: ‘Die [= wie] altijt wil voordeel doen,
moet lombaert houwen.’ Een andere oude uitdrukking zinspeelt op de hoge
rentetarieven die de lommerds berekenden. In 1710 zei men als een winkelier
extreem hoge prijzen vroeg: ‘Men haalt bij hem 't goed uit den lommerd.’ De
zegswijze zinspeelde op de prijzen die de lommerd berekende als je je spullen kwam
terugkopen.
In de zeventiende eeuw begon ook de uitspraak van het woord lombard te
veranderen. De a in de tweede lettergreep veranderde in een ‘stomme e’: in 1635
vinden we de vorm lomberden. Ongeveer in dezelfde tijd begon de
medeklinkercombinatie -mb- over te gaan in -mm-; in 1615 kwam de vorm lommert
voor het eerst voor. Erg snel ging die uitspraakverandering overigens niet. Nog in
1760 gebruikte bijvoorbeeld de toneelschrijver Pieter Langendijk de vormen lommerd
en lomberd vrolijk naast elkaar.
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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.

Antwerps
De Nederlander die het Antwerps Nederlands woordenboek doorleest, zal veel van
de daarin opgenomen woorden niet herkennen. Kloddigaard, kloefkaffer, klootjestrap
en kluchtzanger (resp. ‘grappig persoon’, ‘dom persoon’, ‘slecht voetbal’ en
‘zelfingenomen type’) zijn slechts enkele van de (naar schatting) drieduizend
Antwerpse woorden die dit boekje bevat. Elk lemma geeft de betekenis van het
trefwoord, die indien nodig nog met een voorbeeldzin wordt verduidelijkt. De nabijheid
van de Franse taal is overigens goed merkbaar, want een niet onaanzienlijk deel
van de woordenlijst bestaat uit Franse leenwoorden.
Het Antwerps Nederlands woordenboek van Tony Rombouts en Bert
Bevers is een uitgave van Artus uitgevers en kost
f 19,95. (108 blz.)
ISBN 90 804539 3 5

Pleiten
Een pleidooi houden - spreken ter verdediging van een persoon of een zaak, in de
rechtszaal of anderszins - is iets wat geleerd kan worden. De Pleitwijzer wil daarbij
een handleiding zijn. Net als in het debat gaat het er bij een pleidooi om de
argumenten zo overtuigend mogelijk over te brengen. Het boek beschrijft dan ook
eerst de wetten van de klassieke retorica, en geeft daarbij aan hoe die naar
hedendaagse situaties ‘vertaald’ kunnen worden. Vervolgens wordt ingegaan op
het schriftelijk opstellen van een pleidooi, en op de mondelinge presentatie daarvan.
De tekst wordt steeds verduidelijkt met voorbeelden. Het boek bevat ook een
hoofdstuk met oefeningen, en als extra's zijn lijsten met literatuursuggesties en
aanspreektitels opgenomen.
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Pleitwijzer. Succesvol pleiten in de praktijk van Ankie Broekers-Knol en
Bart van Klink is een uitgave van Bert Bakker en kost
f 29,90. (154 blz.)
ISBN 90 351 2143 0

Taalseksisme
De genderlinguïstiek is, kort gezegd, de studie die de relatie tussen taal en
opvattingen over geslacht en rolpatronen tot onderwerp heeft. In Wat woorden doen,
een cursusboek voor studenten aan taalopleidingen, wordt geprobeerd inzicht te
verschaffen in de ‘historisch gegroeide, op macht berustende genderverwoordingen
in taal en tekst en in de structurele aspecten daarvan’. Het boek bevat twaalf op
onderzoek gebaseerde hoofdstukken die zijn ondergebracht in vier thematische
delen: na een inleiding op het onderwerp volgen delen over taal als systeem, als
proces (mondelinge communicatie) en als product (literaire teksten). De hoofdstukken
worden steeds afgesloten met een aantal opdrachten.

Wat woorden doen van A. Agnes Sneller en Agnes Verbiest is een uitgave
van Coutinho en kost f 29,50. (169 blz.)
ISBN 90 6283 170 2

Tijdschrift

Levende talen is het tijdschrift van de Vereniging van Leraren in Levende Talen
(VLLT). Dit uit 1914 stammende blad werd begin dit jaar opgesplitst in twee aparte
uitgaven met een eigen profiel: Levende talen magazine en Levende talen tijdschrift.
Het magazine is een journalistiek blad met nieuws, aankondigingen, recensies,
interviews en (wat kortere) op de actualiteit gerichte achtergrondartikelen - die soms
ook rond een bepaald thema geschreven zijn, zoals ‘de nieuwe generatie docenten’
en ‘moderne talen in het mbo’. De doelgroep van het magazine bestaat uit
talendocenten in het jeugdonderwijs en bij andere, qua lesniveau vergelijkbare
talenopleidingen. Het blad bevat veel illustraties en heeft een vlotte vormgeving, die
het nieuwsgerichte karakter van het blad benadrukt.
De vormgeving van Levende talen tijdschrift doet veel ‘wetenschappelijker’ aan:
weinig afwisseling, geen illustraties. De inhoud van dit blad is dan ook van een
aanzienlijk zwaarder kaliber. Het bevat voornamelijk didactisch-analytische artikelen
over talenonderwijs - in het eerste nummer rond het thema ‘argumentatie-onderwijs
in het schoolvak Nederlands’ - maar ook boekbesprekingen en opiniërende bijdragen
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over het talenonderwijsbeleid en actuele ontwikkelingen. Levende talen tijdschrift
richt zich vooral op docenten in het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs.
Informatie over de VLLT en over de inhoud van de komende nummers van het
magazine en het tijdschrift is te vinden op http://www.levendetalen.nl/.
Levende talen magazine verschijnt acht keer per jaar. Hoofdredacteur:
Christien van Gool. Levende talen tijdschrift verschijnt vier keer per jaar.
Hoofdredacteur: Peter Bimmel. Een abonnement is te verkrijgen door lid
te worden van de VLLT. Tot 1 september kost dat f 90,-, daarna f 100,-.
Leden krijgen beide bladen toegestuurd. Bedrijven en instellingen betalen
f 220,-. Abonnementen en proefnummers: Bureau Levende talen, Postbus
75148, 1070 AC Amsterdam. Tel. 020-673 9424; e-mail <vllt@wxs.nl>
ISSN 1566-2705 (magazine)
ISSN 1566-2713 (tijdschrift)
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[Vervolg InZicht]
E-mail

Liesbeth Koenen en Rik Smits schreven een handleiding voor het gebruik van
e-mailprogramma's: E-mailetiquette. Die titel zou verwarring kunnen wekken, want
hoewel het boek een hoofdstuk over etiquette bevat - en ook een over de
privacy-aspecten van e-mail - bestaat het voor het grootste deel uit een uitleg over
de werking en mogelijkheden van de e-mailprogramma's Eudora, Pegasus, Outlook
Express en Netscape Messenger. De auteurs richten zich vooral op beginnende
e-mailers - al zullen zij die vertrouwd zijn met het medium hier en daar ook nog wel
een tip vinden waar ze iets aan hebben.

E-mailetiquette wordt uitgegeven door Podium en kost f 32,50. (202 blz.)
ISBN 90 5759 253 3

Taal en betekenis
De zin ‘Ik ga naar huis’ kan een simpele mededeling zijn, maar ook een belofte, een
dreigement of een afwijzing, en in al die gevallen voelen we die bedoeling meestal
haarfijn aan. De vraag hoe mensen in een gesprek betekenis toekennen aan wat
de ander zegt, staat centraal in Taal in actie, een boek dat oorspronkelijk geschreven
is voor studenten taal en communicatie. Het behandelt een aantal theorieën die dit
onderwerp elk vanuit een eigen invalshoek benaderen, en het vormt zo een inleiding
op de taalkundige subdisciplines van de pragmatiek (hoe gebruiken mensen taal
om te communiceren) en de sociolinguïstiek (hoe gebruiken mensen taal om zichzelf
te identificeren).

Taal in actie. Hoe mensen communiceren met taal van Hanneke Houtkoop
en Tom Koole wordt uitgegeven door Coutinho en kost f 29,50. (180 blz.)
ISBN 90 6283 190 7

Varia
• In het Kleine namenboek heeft Jan Vanroose een groot aantal
wetenswaardigheden en anekdoten bijeengebracht over de oorsprong van
namen van mensen, plaatsen, dieren en dingen (waaronder veldslagen, cafés
en geuren en kleuren).
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Uitgever: Bert Bakker. Prijs: f 21,50. (183 blz.) ISBN 90 351 2153 8
• Bij Garant verscheen De grammatica van de Nederlandse zin van Willy
Vandeweghe, een boek dat gericht is op studenten aan taal- en
vertaalopleidingen. Het behandelt achtereenvolgens de enkelvoudige zin,
zinscomponenten, woordvolgorde en samengestelde zinnen. Indien relevant
worden ook de verschillen met andere Europese talen in beeld gebracht. Het
boek kost f 56,-. (366 blz.) ISBN 90 5350 744 2
• Onlangs verscheen de derde druk van Willem Wilminks Schriftelijke cursus
dichten. Hierin komen aan bod: de kenmerken en de functie van poëzie, vormen,
stijl en stijlmiddelen, liedjes, gedichten voor kinderen en het werk van dichters
van vroeger.
Uitgever: Bert Bakker. Prijs f 29,90. (303 blz.) ISBN 90 351 1782 4
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Ruggespraak

Soft drugsbeleid in Maastricht
Maastricht - Studium Generale Maastricht organiseert op vrijdag 17 maart
een debat over het Soft drugsbeleid in Maastricht.
De Trompetter
Heel persoonlijk
Dit babyboek is van:
Ik ben nu jaar en
weken zwanger
Babyboek ‘Ouders van Nu’ en ‘Kinderen’
Niet alleen doopvont van Peper gelicht
BN/ De Stem
Bij een onderzoek in Australië bleek van de kinderen van Taiwanese
immigranten 97 procent goed Chinees te spreken, tegen slechts 43
procent van de kinderen van Nederlandse immigranten.
Onze Taal Taalkalender 2000
Alvast van harte gefeliciteerd! Nog even en uw kindje wordt 1 jaar!
Nu loopt echter wel uw gratis abonnement op Wij Jonge Ouders af
(tenzij u zich alweer voor een nieuw zwangerschap heeft opgegeven)
Brief Jonge Ouders Club
Beddenspeciaalzaak Zoekt een representatieve parttime medewerker
m/v Voor het bezorgen en monteren van kasten en slaapkamers Leeftijd
géén bezwaar
advertentie in Goudse Post
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Verse Kiprollade van mals bijenvlees kilo 10.98
Folder poelier

De wc-tjes zijn in de voorjaarsvakantie opgeknapt. Jullie zullen de
schilders wel gezien hebben en in de vakantie zijn ze helemaal
afgemaakt.
Nieuwsbrief naschoolse opvang
Lacoste vrijetijds schoenen hebben 'n perfecte pasvorm en een prijs
die de waarde van de schoen ver overtreft.
Advertentie in Valkenswaards Weekblad
Het TRIAZ-team biedt aan zogenaamde draaideurpatiënten en
zorgwekkende zorgmijders, continuïteit van zorg, (casemanagement)
met bemoeizorg als basisattitude in de behandeling.
Informatiefolder ambulante-zorginstelling TRIAZ
De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Straw, liet in januari
weten ‘geneigd’ te zijn Pinochet om gezondheidsredenen te laten
gaan. Hij zou lichamelijk niet in staat zijn in Spanje terecht te staan
wegens martelingen tijdens zijn bewind van 1973 tot 1990.
Metro
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Snacktaal speciaal
Jaap de Jong - redactie Onze Taal
Bestellingen bij de bakker, de groenteboer en zelfs bij de slager kan ik doorgaans
met droge ogen aanhoren. En als melkboerenzoon in een gezellige Haagse
volksbuurt heb ik zelfs met een zeker gemak bestellingen leren verdragen als ‘Drie
litâh koeiesap en vèf pèpies âht brùin voâh de klène mèd, mellukboeâh.’ Maar nog
altijd gaat er een lichte huivering door me heen als ik, hongerig, in snackbar Patat
van Ad op mijn beurt sta te wachten.

Illustratie: Frank Dam

- Henkie, wâsallut weisuh?
- Atsje, geif mènun brautsje schaamhaah.
Aupûh beintje met rauje sâhs. Petatsje oâhlog... En pleurtur for mèn nog un bal
in.
- Anders nog, Henkie? Milluksjeek? Frisje? Bieâh?
- Seg, sie ik so bleik? Ik ben net siek geweis. Nee, doet mèn dah un balletsje
mostagt bè en un slaatsje. Foâh hieâh op te eitûh.
Nergens wordt met zoveel hoorbaar genoegen zo onsmakelijk gepraat over zoiets
lekkers als in de snackbar.
Begrijp me niet verkeerd. Als ik uit de muur eet, sta ik echt niet te wachten op
verheven tafelconversatie, een soort langue de la haute friture, vol eufemismen en
chic jargon. Mijn kroket smaakt me heus niet beter wanneer die als ‘croquet’ gespeld
wordt. Maar in de taal rond snackpalace 't Smikkeltje, frietterie de Smulhoek en
Piets Patat (‘bakt de hele concurrentie plat’) bekronen het drastische beeld en de
hyperbool de snackdialoog: een frikandel heet ‘berenlul’, een ei is al snel een
‘neukpatroon’. ‘Laten we een pizzaatje komen, wordt het Chinees of gaan we een
vette bek halen?’ ‘Ik ben voor de vetput.’
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Ook de verkopers zelf gaan niet altijd vrijuit; op hun prijslijsten prijken namen als
sito-stick, berenklauw, smulrol en zelfs warm vlees.
Zegt het iets over een taal of over de gebruikers daarvan als we ons aan zulk idioom
te buiten gaan? En vooral: hoe komen we eraan? Waarschijnlijk heeft onze verbale
Neanderthalermentaliteit te maken met de schijf van vijf. We weten allemaal hoe
ongezond snacken is - en hoe verslavend lekker. We doen het dus allemaal, maar
als de lekkere trek gestild is, ligt er een schuldgevoel op de loer. Dan zijn er globaal
twee strategieën te verzinnen om met het dreigende schuldgevoel om te gaan.
Op de eerste plaats komt verdringing: we geven zo min mogelijk gerucht aan
onze verslingerdheid aan junkfood. We spoeden ons anoniem naar een automatiek,
halen het begeerde achter een ruitje vandaan om het - verdekt opgesteld - in stilte
naar binnen te slaan. Thuis reppen we zo min mogelijk over dit tussendoortje, of
slechts in neutrale of vage termen: ‘Nee, schep maar niet zo veel op - ik heb
vanmiddag nog even wat gehad.’ Dit levert op een paar eufemismen na geen bijdrage
aan de snacktaal.
De tweede strategie zou kunnen heten: ‘de aanval is de beste verdediging’. Weg
met de verhullende taal die in het midden laat hoe ‘verantwoord’ ons eetpatroon is!
Gewoon recht voor zijn raap: vetbal, patatje ziekenhuis (met alle beschikbare sauzen
erop). Of met het hoorbaar spelplezier van de taalcreatieveling: del met maaien. Zo
wordt iedere eventuele door gezondheidsoverwegingen geopperde verfijning van
het menu gesmoord - in een taal waar het hete vet vanaf druipt.
Over die taal gaat het in het eerste gedeelte van dit nummer: over patatje oorlog,
frietje duikboot, patat paniek en de verschillende benamingen voor de zaak waar
dat allemaal te koop is (bikbar, snackshop) - kortom, over de onuitputtelijke snacktaal
speciaal.

Onze Taal. Jaargang 69

177

De geografie van de frituur
Snackbar, cafetaria en alles wat ernaar riekt
Ubel Zuiderveld - hoofdredacteur Snackkoerier
Waar koop je patat mét, een broodje kroket en een frikandel speciaal?
Het hangt ervan af waar je woont. In Vlaanderen en Limburg ga je
naar een frituur, in Midden-Nederland naar een cafetaria, en in het
westen en noorden spreekt men overwegend van een snackbar.
Vanwaar die verschillen? En waarom zouden er nog zoveel andere
aanduidingen zijn voor de snackshop, patatterie of bikbar?
In Vlaanderen heten bedrijven die bereide fritten verkopen doorgaans ‘frituur’ of
‘friture’. In Nederland is de verscheidenheid in de naamgeving veel groter. Geen
enkele vorm van detailhandel kent zoveel benamingen voor de eigen winkel als de
snackbranche. De drie meest voorkomende benamingen voor snackverkopende
bedrijven zijn cafetaria, snackbar en frituur. Maar er zijn er nog veel meer. Wat te
denken van snackshop, restaria, snackcorner, snelbuffet, mini-resto, snackcounter,
patatterie, restopoint, snackcenter, restocorner, snack-o-theek, automatiek,
snackwagen, snackoord of bikbar? Het is slechts een beperkte bloemlezing uit een
enorm reservoir. Meestal zeggen de gebruikte benamingen wel iets over het soort
bedrijf. Bij een automatiek kun je per slot van rekening uit de muur eten, en een
snackwagen is een frituurbedrijf op wielen. Een geoefende verstaander weet wat
voor bedrijf er achter een bepaalde benaming schuilgaat. De enige term waarvoor
dit niet geldt, is lunchroom. Lunchroom wordt zowel voor cafetaria-achtige bedrijven
gebruikt als voor zaken die daadwerkelijk ingericht zijn op de lunchklant die een
uitsmijter, een klein gerecht en een kop koffie in een ongedwongen sfeer wil, en net
iets meer comfort te bieden hebben dan de - doorgaans wat kil aandoende snackbedrijven.

Onderzoek
Snackkoerier, Elseviers vakkrant voor de snacksector, verrichtte vorig jaar onderzoek
naar de gehanteerde benamingen. Eerder bleek al, uit het inschrijvingenregister
van het bedrijfschap Horeca en Catering, dat cafetaria, snackbar en frituur veruit
de meest gebezigde soortnamen zijn. Het onderzoek richtte zich op de vraag of er
verband bestaat tussen de vestigingsplaats van een zaak en de gebruikte benaming.
Bij het onderzoek gebruikte Snackkoerier de CD-foongids van KPN. Er werd een
grens van tweederde gehanteerd: pas als minstens twee van de drie bedrijven in
een bepaalde regio of lokaliteit zich tooien met het predikaat frituur, is dat significant.
Met dit uitgangspunt werd per plaats de frequentie van de benamingen gemeten,
en zo kon er een verspreidingskaart van Nederland worden gemaakt (zie volgende
bladzijde). Een opvallende kaart, waarop in één oogopslag te zien is dat cafetaria,
snackbar en frituur sterk regiogebonden termen zijn.

Frituur
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Dat de term frituur of friture vooral gebruikt wordt in Midden- en Zuid-Limburg en
enkele enclaves in Zeeland en Noord-Brabant, laat zich eenvoudig verklaren. In
deze gebieden schoot het fenomeen ‘patatverkopend bedrijf’ als eerste wortel,
waarna in het midden van de twintigste eeuw vervolgens de rest van Nederland
‘gefrituriseerd’ werd. De Zuid-Nederlanders kwamen met het fenomeen ‘patates
frites’ in aanraking toen in de Eerste Wereldoorlog honderdduizenden Belgische
vluchtelingen onderdak kregen bij (vooral Zuid-)Nederlandse families, en met de
Belgische frietjes werd ook het woord frituur overgenomen.
De eerste frituurkramen in België stammen al uit het midden van de negentiende
eeuw. Gefrituurde aardappelstangen zijn een vinding van de Walen of de Fransen,
en het is niet onaannemelijk dat Franse vluchtelingen de eersten waren die ze in
Vlaamse steden op markten vanuit kramen verkochten. In Frankrijk zelf bleef de
frituurcultuur beperkt tot delen van het noorden, waar de kramen overwegend ‘friterie’
heten. Friture betekende oorspronkelijk overigens gewoon ‘bakkerij’.

Cafetaria
De geografische verspreiding van cafetaria laat zich minder eenvoudig verklaren.
Cafetaria's komen vooral voor tussen Noord-Limburg en de lijn Meppel-Gouda-Burgh
Haamstede en verder ook in West-Groningen en Noord-Drenthe, en langs de Friese
Waddenkust. Het is gissen waarom juist hier, maar er is een mogelijke verklaring.
Cafetaria is afkomstig uit het Spaans (betekenis ‘koffiehuis’). In de Verenigde Staten
deed cafetaria rond 1900 opgeld als benaming voor buffetbedrijven met zelfbediening,
grote bedrijven die doen denken aan onze hedendaagse bedrijfs-
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kantines. Zoals dat zo vaak gaat bij ontwikkelingen in de hedendaagse westerse
wereld, was Engeland het eerste Europese land dat de term gebruikte. Bekend is
dat hij daar in de jaren twintig is opgepikt door de oprichters van Heck's, het eerste
ketenbedrijf in de Nederlandse horeca. Het imperium van Heck's telde op een goed
moment enkele tientallen vestigingen, vooral in de grote steden in het
‘cafetaria-gebied’. Heck's onderscheidde zelfs ‘cafetaria's’ en ‘cafetéria's’. Cafetaria's
waren kleine buffetbedrijven waar men (meestal staande) een hapje kon nuttigen.
Cafetéria's waren grotere zaken waar vaak ook amusement werd aangeboden.
Heck's beleefde zijn hoogtijdagen in de jaren vijftig, de periode waarin in
Midden-Nederland jaarlijks honderden fritesverkopende bedrijven van start gingen.

Snackbar
Met snackbar wordt in Vlaanderen een zaak bedoeld die overwegend belegde
broodjes verkoopt; in Nederland is het de benaming voor een verkooppunt van
gefrituurde waar. Een typisch Engelse benaming, hoewel men met snacks in het
land van herkomst vooral zoutjes, chips en bepaald snoepgoed (candybars) aanduidt.
De verwantschap tussen het Fries en het Engels verklaart misschien waarom
snackbars veel in West-Friesland (het oosten van Noord-Holland) en
Midden-Friesland voorkomen. De toeristische gerichtheid op Engeland zou een
verklaring kunnen zijn voor de vele snackbars in het westelijke deel van Noord- en
Zuid-Holland.

Cachet meegeven
Oorspronkelijk was er wel degelijk sprake van onderscheid naar type bedrijf.
Snackbars waren bedrijven met buffetten, meestal zonder zitplaatsen. Cafetaria's
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waren groter en beschikten in het algemeen wel over zitplaatsen. Dat verschil is,
enkele generaties en verbouwingen later, vrijwel geheel verdwenen.
De wirwar van overige aanduidingen laat zich het simpelst verklaren door schaamte
van de friturende ondernemer, in Vlaanderen wel aangeduid als ‘de friturist’. Zowel
horeca-collega's als consumenten keken (en kijken) soms neer op de frituristen.
Hierdoor ontstonden termen als lunchroom en restaria (van restaurant). Met zulke
termen gaf je je zaak toch iets mee van het cachet dat deze voor velen niet had.
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Patatje oorlog
Ubel Zuiderveld - hoofdredacteur Snackkoerier
Hoeveel synoniemen zijn er voor een vette bek halen (‘naar de
snackbar gaan’)? Wat zijn naast ‘het Centrum’ en ‘de Smulhoek’ de
meest voorkomende eigennamen van snackbars? Welke
patatvariëteiten bestaan er zoal? Is patatje oorlog na de
Kosovo-oorlog inderdaad uitgestorven? En hoe zit het nu met
frikandel en frikadel? Antwoord op een aantal prangende vragen uit
de wereld van de snacktaal.

Patatje oorlog
De term is dermate ingeburgerd dat de FNV hem eens leende voor een actie voor
haar leden in de horeca: patatje oorlog. Toch is die aanduiding nog niet zo heel erg
lang gemeengoed in ons land. Pas halverwege de jaren tachtig raakte patatje oorlog
landelijk ingeburgerd. De herkomst ervan is onduidelijk. Het zit er dik in dat een
cafetariaklant hem bedacht heeft, want zo gaat het wel vaker met namen van
snackgerechten. In de meeste cafetaria's is een patatje oorlog een portie frites met
pinda- en fritessaus. Maar er zijn variaties mogelijk. In sommige delen van het land
biedt het patatje oorlog een nog luguberder aanblik. Zo voegt in Amsterdam menige
snackbarhouder aan de twee sauzen nog curry toe, terwijl Limburgse consumenten
er graag gesnipperde uitjes bij willen.

Foto: Archief Snackkoerier

Veel cafetariahouders ergerden zich aan patatje oorlog. Zo sprak een
cafetariahouder in Zwolle er al in 1987 schande van. Hij vond de aanduiding
kwetsend voor mensen die de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt, en
kondigde aan haar niet te gebruiken. Maar anno 1999 bleek hij dat toch te doen.
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Hij kon er nu eenmaal niet omheen, verklaarde hij. Na het uitbreken van de oorlog
in Kosovo in 1999 weigerde kwalitaria ‘Annie van’ in Millingen aan de Rijn dit
snackgerecht nog langer te verkopen; als alternatief verzon men frietje feest. Enkele
jaren eerder was er al een snackbar in Alkmaar op de proppen gekomen met frietje
vrede, maar dat was een frites-variatie met vruchten erbij. Bij ‘Annie van’ dienden
klanten die het waagden een patatje oorlog te bestellen, vijfentwintig gulden te
doneren aan een fonds voor vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië. De actie van
‘Annie van’ kreeg navolging van enkele honderden collega's, die hiertoe werden
aangezet door een actie van het vakblad Snackkoerier. Met enkele honderden
navolgers op een populatie van zesduizend snackverkopers bleek dit initiatief te
weinig zoden aan de dijk te zetten, zodat de meeste consumenten nu nog altijd om
een ‘patatje oorlog’ vragen.

Patat paniek en frietje flip
Er zijn heel wat variaties op het bakje/zakje/bordje frites. Een inventarisatie leverde
de volgende willekeurige opsomming op, waarbij opvalt dat veel benamingen
streekgebonden zijn.
Patat paniek - een patat speciaal met pindasaus; in delen van Noord-Brabant ook
wel frietje rotzooi geheten, en in de Randstad voorkomend onder de naam patatje
troep.
Friet ziekenhuis - patat paniek met knoflooksaus en sambal.
Patat Tsjernobyl - mayo, curry, pindasaus, uitjes en ketchup.
Frietje flip - in delen van Nederland hetzelfde als patat oorlog.
Friet Sjors - gezien bij een cafetaria in Oss; een bamibak met prei, kip, paprika,
champignons en saus.
Patatje Spaans - prei, gehakt, champignons en sambal.
Friet oriëntal - taugé en pindasaus.
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‘Hoe noemt men in uw dialekt de staafjes aardappel die in vet gebakken en ook wel in zakjes
verkocht worden?’ Deze vraag kwam voor op vragenlijst 46 van het Meertens Instituut, die
in 1971 uitging. Het resultaat is weergegeven op deze kaart.
Uit: Mededelingen van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, 1972.

Friet Hawaii - pindasaus, uien, ananas.
Boerenfriet - spekjes, uitjes, champignons, erwten en jachtsaus; in verschillende
delen van het land in verschillende variaties aanwezig. Snackbar Royal Friet van
Piet in Groningen claimt in 1978 met de naam boerenfriet op de proppen te zijn
gekomen. Ze hebben daar overigens ook ‘patat hot in de strot’, frites met vlees en
pikante saus.
Frietje Millingerwaard - boerenfriet in Millingen.
Frietje SM - satésaus en mayo (‘oorlog’ dus).
Patat Paramaribo - ketchup en sambal.
Friet waterfiets - twee frikandellen met daarbovenop patat speciaal, vooral
populair in Gelderland en Noord-Brabant; in Limburg wel bekend als ‘super supertje’.
Frietje duikboot - één frikandel bedekt met een patat speciaal.
Frietje open been - patat met daarbovenop een doorgesneden frikandel speciaal.
Frietje eierstok - veel mayo, ketchup en curry.
Frietje alpha - bij een cafetaria in Maasbracht - een opengesneden frikandel met
daaroverheen zuurvlees en een patat speciaal.
Friet zuurvlees - een typisch Limburgse specialiteit en dus veelal aangeduid als
‘frietje zoervleis’, maar in de volksmond ook wel gewoon als ‘frietje saus’. Recepten
voor zuurvlees kunnen van straat tot straat, van snackbar tot snackbar en van familie
tot familie verschillen. Het gaat soms om recepten die al generaties lang in de familie
circuleren. Friet zoervleis behoort in frituurs en snackbars ten zuiden van Roermond
doorgaans tot de vijf best verkochte producten. Zuurvlees is rund- of varkensvlees,
aangemaakt met azijn, suiker, zout, peper, appelsiroop en laurierblad, waaraan ook
nog gesnipperde ui wordt toegevoegd. In het algemeen komt het zuurvlees met de
saus over de frites en komt daarbovenop een toef mayonaise. Het geheel wordt
geserveerd in een grote frietbak, het zogenoemde A13- of A14-formaat. Ten noorden
van Roermond is een friet met gewoon stoofvlees gebruikelijker.
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Waarom een frikandel geen frikadel is
In de laatste, dertiende editie van Van Dale vinden we bij frikandel: ‘(spreekt.) frikadel
(zie ald.).’ Er is echter vrijwel geen Nederlander die het waagt in een snackbar om
een frikadel te vragen. Iedereen spreekt van ‘frikandel’. En dat is ook de juiste
schrijfwijze van dit veelgenuttigde worstvormige vleesproduct. Een frikandel is
namelijk iets heel anders dan een frikadel of fricadel. Van oorsprong - en in sommige
landen is dat nog steeds zo - is een frikadel een soort gehaktbal of -schijf. Dat was
in ons land ooit niet anders. Kookboeken die gewag maken van een frikadel,
bedoelen daar nog altijd een bal of schijf mee, en niet een worstachtig iets.

Frietje ziekenhuis
Foto: Marco Vellinga

Maar hoe zit het dan met de frikandel? Toen de gehaktbal van snackfabriek De
Vries in Dordrecht in verband met nieuwe wettelijke eisen voor het meelgehalte in
vleesproducten niet langer gehaktbal mocht heten, gaf de fabrikant hem de vorm
van een
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ruwe worst. De benaming die De Vries eind jaren vijftig verzon, was frikandel. Deze
benaming, met n, nam fabrikant Beckers over toen hij uit de ruwe worst de
hedendaagse gladde versie ontwikkelde. En vervolgens begon de frikandel aan zijn
zegetocht door Nederland.

Smikkelen en smullen bij de Smulhoek
Enige jaren geleden turfde de vakkrant Snackkoerier de eigennamen van
snackverkopende bedrijven. Dat leverde de volgende top-tien op:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

het Centrum
het Hoekje
het Trefpunt
het Pleintje
het Luifeltje
de Smulhoek
de Corner
het Huukske
de Viersprong
de Halte/de Lantaarn

Andere namen die vaak voorkwamen: Royal, de Driesprong, de Boemerang, het
Hoekske, Marktzicht, de Smulpaap (-paep), de Markt, 't Haantje (Haentje), Succes,
het Smulhoekje, de Smikkelhoek, de Kombuis, de Luifel, het Geveltje, de/la
Promenade, City Snacks, 't Hapje, Smikkelhof, Holle Bolle Gijs, City, de Lekkerbek,
de Snackhoek, de Gastronoom en 't Eethuisje.
Cafetariaondernemers blijken een grote voorkeur te hebben voor namen waarin
afgeleiden van smikkelen en smullen voorkomen. Afgeleid van smikkelen waren:
Smikkelbar, Smikkelhoek, Smickelhoek, 't Smikkeltje, de Smickel, Smikkelhoekje,
Smikkelsteegje, Smikkelhorst, Smickelerie, 't Smikkelhofke, Smikkelhof, 't Smieckelke,
Smik en Smak, en Smickel In(n).
Afgeleid van smullen waren: de Smulhoek, 't Smulhoekje, Smulhuske, Smulpaleis,
't Smulleke, Smulhuis, Smulhoes, 't Smulpunt, Smulderij, 't Smulerf, de Smulboei,
Smultent, de Smulmuis, de Smulsmurf, Smulroom, Smultaria, de Smulpaap en de
Smulrol. Ook bij nieuwe ketens en samenwerkingsverbanden in de snacksector
heeft men een voorliefde voor namen als Smullen Geblazen! en Smulwereld.
Cafetaria-achtige bedrijven dragen ook vaak namen die iets zeggen over de
vestigingsplaats: de Tunnel, de Tram-/Bushalte, Noordplein en de Brink. Naast de
Drie- en de Viersprong kwamen ook nog de Vijfsprong en de Zevensprong voor,
evenals de Rotonde. ‘Hoeken’ zijn ook gewild, want behalve allerlei hoeken in het
een of andere dialect of gewoon in het Nederlands, waren er ook hoeken in de
Engelse taal - ‘corners’ dus. Het totaal aantal hoeken was respectabel, en dan te
bedenken dat namen als Ed's Corner nog niet eens waren meegerekend.
Natuurlijk noemen ook veel ondernemers de zaak naar zichzelf. Dat kunnen
achter- of voornamen zijn, maar ook duonamen als Annie & Manuela en Wim &
Gusta. Ten slotte bleek de toevoeging happy heel populair, wat mag blijken uit
namen als Happy Burger, Happy Corner, Happy Snacks, Happy Vita en Happy
Eater.
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‘Een vette bek halen’
Vooral studenten zijn meesters in het bedenken van synoniemen voor alles wat met
hun gang naar de snackbar te maken heeft. Vetput is in menige studentikoze kring
de aanduiding voor een cafetaria, en het bezoek aan deze vetput omschrijven ze
met ‘even een vette bek halen’. In regio's waar vestigingen van de automatiekketen
Febo te vinden zijn, spreekt men ook wel van ‘even feboën’. En ‘uit de muur eten’
is een algemeen aanvaard synoniem voor ‘een bezoek aan een automatiek brengen’.
En wat trekt de student vervolgens uit het warmhoudloketje? Een ‘berenlul’ (frikandel)
of een ‘neukpatroon’ (ei). Weet u trouwens wat een ‘Jos Brink’ is? Een frikandel met
satésaus. Kent u meer van zulke volkse hoogstandjes aangaande de Nederlandse
snackcultuur? Schroom dan niet ze op te sturen naar de redactie van Onze Taal,
Raamweg 1A, 2596 HL Den Haag. Mailen kan ook: <onzetaal@onzetaal.nl>.

In de snackbar
Cabaretduo Ajuinen en Look
Mike: Hallo! Hallo!?
Thomas: Hallo...
Mike: Mag ik het al zeggen?
Thomas: Zegt u het maar.
Mike: Twee sjasliek, zes kaassouflés, twee groentjes, acht bamischijven, zes
nasiballen, een zigeunerkubus, vijf mihoenparallellogrammen, één taugétrapezium,
vier kerryoktagons, één vegetarische kaasparallellepipidum, eh... één penspiramide,
een kroket Nagasaki...
Thomas: pi...ra...mi...de, en een kroket wat?
Mike: of doe maar een kroketje Hirosjima...
Thomas: Hirosjima... prima...
Mike:... een broodje nageboorte, veertien kadaverstaven en een patatje desert
storm.
Thomas: De...sert...
Mike: Storrum.
Thomas: Stor...rum. Eh bij die patat desert storm: uitjes, pickles, gurken, zoetzuur,
ketchup, sjaslieksaus, mayonaise, satésaus, slagroom, zalmsnippers, abrikozenjam,
bruine suiker, knolselderij, monchou, bokking, wijting en mosterdgas erbij?
Mike: Ja alles erbij... Maar geen patat hèl?
Thomas: Nee nee nee welnee!!!
Mike: Wat krijg je van mij?
Thomas: Alles bij elkaar?
Mike: Ja graag.
Thomas: Het leplazerus.
Mike/Thomas: Ha ha ha ha ha ha ha...
Mike: Effe serieus.
Thomas: Dat wordt dan zo en zo veel geld.
Mike: Heeft u terug van een x-bedrag?
Thomas: Dat gaat niet lukken ben ik bang.
Mike: Streep dan het hele zaakje maar weer door.
Thomas: Prima.
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Mike: Prima!
Thomas: Hoehoe.
Mike: Hoehoe.
Uit de voorstelling De fiets van Marleen, 1992.
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Reacties
Gebruiksaanwijzingen
B. Rademaker - Lochem
‘Ter verdediging van de gebruiksaanwijzing’, luidde de ondertitel van het artikel over
gebruiksaanwijzingen van Piet Westendorp (meinummer Onze Taal). Mij heeft hij
met dit stuk echter niet kunnen overtuigen. Op de 30.000 gebruiksaanwijzingen uit
zijn ‘bibliotheek’ heeft Westendorp slechts dertig handleidingen gevonden met
belachelijk gespelde woorden. Laat ik in heel mijn leven zeker tien van dergelijke
rare vertalingen zijn tegengekomen - en meer dan honderd gebruiksaanwijzingen
heb ik niet gelezen. Een verschil van een factor honderd!
De schrijver zegt ook: ‘We kopen complexe producten en dan moeten we niet
zeuren dat de gebruiksaanwijzing moeilijk is.’ Maar is het niet andersom? Juist
complexe producten vragen om een duidelijke gebruiksaanwijzing.

Catwalk
R. Klunder - Almere
In het meinummer wordt in de rubriek ‘Ander woord voor...’ gevraagd een Nederlands
woord te bedenken voor catwalk, in de betekenis ‘plankier of toneel waarop
mannequins tijdens modeshows kledingstukken tonen’. Maar is dat nu wel logisch?
Mijn werkzame leven speelde zich af in de wereld van de damesmode en er is mij
ook nooit iets gebleken van een behoefte aan een Nederlands woord voor mannequin
of modeshow.

Uitspraak van het Engels
Mevr. I.J.M. Vermeer - Zoetermeer
Als docente Engels en toegewijd anglofiel krijg ik met enige regelmaat tranen in de
ogen van hetgeen in Nederland als Engels gepresenteerd wordt. Van mishandelde
werkwoordsvormen en wilde registersprongen kijk ik allang niet meer op (al reken
ik ze natuurlijk nog steeds fout), maar de uitspraak die men hier vaak voorgeschoteld
krijgt, heeft op mij nog steeds het effect van een horrorfilm. Zo suggereert Arthur
Kooyman in de rubriek ‘Reacties’ (meinummer) dat het Engelse hat op het
Nederlandse pet rijmt. Nee meneer Kooyman, die twee woorden rijmen niet op
elkaar, althans, niet voor een Engelsman of Amerikaan. Kooyman had beter kunnen
schrijven dat hat en pet in de gangbare Nederlandse uitspraak van het Engels op
elkaar rijmen. Hoe bedroevend ook, dat is tenminste waar.

Onder de pet houden
Henk van Utrecht - Spijkenisse
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Ewoud Sanders schetst in het februari/maartnummer van Onze Taal het verhaal
achter de uitdrukking onder de pet houden.
Voorzover Sanders kon nagaan, was Leonhard Huizinga de eerste die haar
gebruikte, namelijk in zijn boek Adriaan met Olivier natuurlijk (1977). Maar Huizinga
had niet de primeur. Die eer komt (voorlopig) toe aan mijn eerste werkgever, de
reeds lang overleden heer Frans Mes. Hij was eigenaardirecteur van een
elektrotechnisch installatiebureau in Rotterdam-Kralingen. Zijn clientèle bestond
voor een belangrijk deel uit notabelen, ambassadeurs, ministers en andere
hooggeplaatsten. Bij mijn aanstelling als leerling-elektricien, in 1947, werd mij
ingepeperd dat ik op die adressen niet alleen netjes gekleed en goed geschoren
moest verschijnen, maar ook dat ik alles wat ik daar hoorde en zag ‘onder de pet
diende te houden’.

Dwarsverbanden
Ad Foolen - taalkundige, KU Nijmegen
Geert Booij behandelt in het meinummer allerlei talige dwarsverbanden, zoals
vakantiebreukelingen en universiteitsbevolkers. Veel lezers zullen deze vorm van
taalgebruik herkennen als iets wat ze regelmatig in de media tegenkomen. Maar
waarom worden dwarsverbanden daar eigenlijk zo frequent gebruikt?
De media willen de hoorder of lezer bij de les houden door interessante informatie
te leveren, maar ook door hem te vermaken. Taalgebruik dat op dwarsverbanden
berust, heeft vaak een komisch effect en is dus heel geschikt voor de entertainende
functie die soms van de spreker of schrijver verlangd wordt. Maar er is nog iets.
Dwarsverbanden bevatten vaak een kleine puzzel voor de ontvanger die in het
voorbijgaan opgelost moet worden. Dat gebeurt soms bewust, maar vaker (deels)
onbewust. De hoorder of lezer houdt er een prettig gevoel aan over: hij heeft zich
de competente taalgebruiker getoond waar de spreker of schrijver hem voor
gehouden heeft. Hij heeft de taal- en achtergrondkennis weten aan te boren die
voor het oplossen van de puzzel noodzakelijk was.
Vooral idiomatische woorden of woordgroepen lenen zich uitstekend voor dergelijke
puzzeltjes. Enkele voorbeelden: ontknapen (Brigitte Kaandorp, 1998); ‘Daar plukken
we nu nog de vlaaien van’ (Paul de Leeuw in een uitzending vanuit Maastricht,
1999); ‘De voor Amerikanen goedkope bolbloemen uit Nederland (tulpen, lelies)
zijn niet aan te vliegen’ (NRC Handelsblad, 27-4-2000); ‘coach boven baas’
(advertentie Randstad, 1-5-2000); ‘Maar hoe weinig je ook vraagt, krijgen doe je
altijd nog minder, dat is een wet van bedelaars en werkers.’ (A.F.Th. van der Heijden,
Z magazine, 1999)
Een goed dwarsverband berust vaak op klankassociatie (vruchten - vlaaien), het
aanboren van achtergrondkennis (de bollen die inderdaad per vliegtuig naar Amerika
gaan) of het vullen van een lexicaal gat, zoals Brigitte Kaandorp dat doet en zoals
dat ook gebeurt in ontleuken (Mare,

Onze Taal. Jaargang 69

183
23-3-2000). De lezer moet bij dat laatste voorbeeld een verband leggen met het niet bij iedereen bekende - woord opleuken om het dwarsverband volledig te
doorgronden.

Paarde(n)vijg
Zjon van der Meer - Beek en Donk
Corriejanne Timmers en Toon Vandenheede stellen in hun artikel over de verschillen
tussen het Groene Boekje en de Spellingwijzer Onze Taal (in het aprilnummer) dat
paardevijg zonder tussen-n geschreven moet worden, en wel op grond van de
uitzonderingsregel ‘we schrijven geen n als het eerste deel van een samenstelling
een dierennaam is en het tweede deel een plantkundige aanduiding’. De schrijvers
vatten vijg hier op als een plantkundige aanduiding.
Naar mijn mening moet de uitzonderingsregel als volgt worden uitgelegd: het gaat
hier om samenstellingen waarbij het eerste deel een dierennaam is en het tweede
deel een plant(ensoort), terwijl het hele woord verwijst naar een plant(ensoort). Dat
laatste is bij het woord paardevijg niet het geval: het zijn de uitwerpselen van een
paard, en daarom moet het volgens mij met een tussen-n - als paardenvijg dus geschreven worden.

Naschrift Taaladviesdienst
Wat de heer Van der Meer de redactie van de Spellingwijzer eigenlijk
vraagt, is: waarom hanteert u de uitzonderingsregel ‘eerste deel een
dierennaam, tweede deel een plantkundige aanduiding’ zo strikt? Waarom
betrekt u de gedachte ‘ook het geheel moet een plantkundige aanduiding
zijn’ niet in uw overwegingen?
Aan de tussen-n-regels zoals wij die nu kennen, zijn enkele eerdere
versies voorafgegaan. De voorlaatste versie van de
‘dier-plant-uitzondering’ luidde: ‘schrijf geen -n- in samenstellingen met
een dierennaam als eerste lid die als geheel een plant aanduiden’. In
deze versie van de regel waren kattekruid, kattestaart, paardenvijg en
paardekastanje juist. Later is deze regel veranderd in de versie die wij nu
kennen en waarin niet meer gerept wordt van de betekenis van de gehele
samenstelling. Dat had gevolgen voor kattestaart: dat werd uiteindelijk
kattenstaart, omdat staart geen plantkundige aanduiding is. Volgens ons
had deze wijziging ook gevolgen moeten hebben voor paardenvijg: dat
had paardevijg moeten worden. Als de Taalunie vindt dat de betekenis
van de gehele samenstelling ook een rol moet spelen (waarop ze in latere
publicaties wel gezinspeeld heeft), dan blijft het toch vreemd dat daar in
de uiteindelijke regel in het Groene Boekje niets over wordt gezegd. Omdat
de redactie van de Spellingwijzer Onze Taal vindt dat de taalgebruiker
uit de voeten zou moeten kunnen met de regel zoals die in het Groene
Boekje staat, is er gekozen voor paardevijg.
Overigens staat muizetarwe wél zonder tussen-n in het Groene Boekje,
terwijl dat ook geen plantkundige aanduiding is, maar de benaming van
een soort vergif.
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Definitief een punt achter mr?
Mr Marlene Sikkens - Voorburg
G.A.J. Tijbosch meldt in het artikel ‘Definitief een punt achter mr.’ (Onze Taal april)
dat door de herplaatsing van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (WHW) definitief een punt komt achter de ‘ingekorte’ titels ir, mr, drs en
dr. ‘Afgekorte’ titels als ing. en bc. hadden altijd al een punt.
Tijbosch suggereert dat bij de totstandkoming van deze wet aanvankelijk geen
aandacht is besteed aan de schrijfwijze van de afkortingen, omdat de WHW niet de
bedoeling had de schrijfwijze te regelen. Die suggestie heeft me verbaasd. Het
wetsvoorstel bracht immers juist een onderscheid aan tussen de schrijfwijze van de
diverse titels. Het is dus aannemelijk dat de betrokkenen bij het wetsvoorstel destijds
wel degelijk begrepen en gewaardeerd hebben dat er een wezenlijk verschil is
tussen in- en afkortingen.
In ieder geval is de schrijfwijze van de nog te behalen titels nu helder geregeld
dankzij de herplaatsing van de wet. Maar voor de eerder behaalde titels verandert
er niets. De meesters, ingenieurs, doctorandi en doctors die voor het jaar 2000 zijn
afgestudeerd, kunnen mijns inziens nog steeds op grond van de destijds geldende
WHW de punt achter hun titels weglaten. De discussie zal met de herplaatsing dus
niet eindigen. Als de regels worden nageleefd, kan aan de schrijfwijze van iemands
titel afgelezen worden of de persoon in kwestie voor of na januari 2000 is
afgestudeerd.

Naschrift mr. G.A.J. Tijbosch
De juiste schrijfwijze van afgekorte titels was en is met een punt. De WHW
geeft immers geen spellingregels, maar regels over het mogen voeren
van bepaalde titels. Met de recente herplaatsing van de WHW is de tekst
aangepast aan de nieuwe spelling en is de foutieve spelling van titels
hersteld.
De wetgever heeft aanvankelijk geen aandacht besteed aan de puntjes
achter de titels, zo blijkt uit het inconsequente gebruik van de punt in de
WHW. In mijn bijdrage wees ik op diverse samenvoegingen met punt,
zoals nr. ‘nummer’ en Stcrt. ‘Staatscourant’. Hieruit blijkt dat de
betrokkenen bij het wetsvoorstel niet ‘begrepen en gewaardeerd hebben
dat er een wezenlijk verschil is tussen in- en afkortingen’, zoals mr.
Sikkens stelt. Waarschijnlijk is het ontbreken van enkele puntjes in de
honderden nieuwe artikelen niet opgemerkt, omdat de wetgever meer
oog had voor de inhoudelijke veranderingen die de WHW bracht.
Overigens gun ik mr. Sikkens graag het gebruik van haar titel zonder
puntje. Er is immers geen wettelijk voorschrift dat burgers verplicht de
geldende spelling te gebruiken.
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Horatius gevleugeld
Jaap Engelsman
We citeren meer dan we denken. Niet iedereen die zegt te leven volgens het beginsel
‘pluk de dag’, of probeert ‘het nuttige met het aangename te verenigen’, zal beseffen
dat hij put uit het eindeloze citatenreservoir van de Nederlandse taal. En nog minder
mensen zullen weten dat met deze woorden een Romeins dichter wordt aangehaald,
namelijk Horatius (65-8 v.C.), van wie brieven en satirische en lyrische poëzie zijn
overgeleverd. Het is deze frasen vergaan als vele andere citaten: ze zijn opgegaan
in de algemene taal en onderscheiden zich in niets van andere, anonieme
uitdrukkingen.

De Romeinse dichter Horatius (65-8 v.C.)

Meest geciteerde dichter
Horatius, voluit Quintus Horatius Flaccus, geldt sedert eeuwen als een van de
grootste Romeinse dichters. Zeker was hij, in verhouding tot de omvang van zijn
werk, lange tijd een van de meest geciteerde dichters uit de westerse literatuur. Het
citatenaanhangsel van de grote Van Dale vermeldt bijvoorbeeld zo'n 250 teksten
van Horatius - bijna tweemaal zoveel als van Shakespeare, die tegenwoordig in het
Nederlands een van de meest aangehaalde schrijvers is. Dit hoge aantal verwijst
echter naar vervlogen tijden, toen in onze streken vrijwel iedereen die zelf schreef,
al was het ook in de volkstaal, Latijn kende. Tegenwoordig is nog maar een fractie
van al die spreuken gemeengoed.
Door de faam die de klassieke schrijvers sedert de Renaissance in geletterde
kringen genoten, kon een enkele frase uit hun werk soms grote invloed krijgen. Zo
heeft Horatius' opmerking dat ‘ut pictura poesis’ (‘een gedicht is als een schilderij’)
nogal wat teweeggebracht: op grond van deze woorden is van de zestiende tot de
achttiende eeuw een innige verstrengeling van dichtkunst en beeldende kunst
gepropageerd en nagestreefd. Tegenwoordig hoor je dat ut pictura poesis niet vaak
meer.

Onder de rechter
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Een uitdrukking die nog wel met enige regelmaat wordt aangehaald, betreft de oude
Griekse dichter Homerus. Deze gold heel de Oudheid lang als de literaire maatstaf,
dus toen Horatius wilde zeggen dat iederéén weleens een steekje laat vallen, schreef
hij dat ‘soms zelfs de goede Homerus zit te suffen’ (‘quandoque bonus dormitat
Homerus’).
‘Het nuttige met het aangename verenigen’ (‘miscere utile dulci’) was volgens
Horatius voor een schrijver hét middel om een zo breed mogelijk publiek te boeien,
maar deze formule wordt tegenwoordig in het Nederlands veel ruimer toegepast.
‘Nu verenigen we het nuttige met het aangename’, zei stripfiguur Heer Bommel
eens tot zijn metgezel Tom Poes. ‘Terwijl we ontspannen een plezierritje maken,
zijn we toch met iets hoogstaands bezig.’
Over de vraag wie als eerste een ‘lichte elegie’ had geschreven, zei Horatius:
‘grammatici certant et adhuc sub iudice lis est’ (‘de taalgeleerden zijn het er niet
over eens en de zaak is nog onbeslist’), waarin sub iudice strikt genomen ‘onder
de rechter’ betekent. Men zegt nog wel dat een zaak ‘sub judice’ is, maar het eerste
gedeelte van de zin wordt door de naslagwerken niet meer als gevleugeld
beschouwd. De uitdrukking grammatici certant schijnt echter al in de Oudheid
spreekwoordelijk te zijn geworden in de zin ‘daar zijn de geleerden het nog niet over
eens’, en dát klinkt ons heel vertrouwd in de oren.
De genoemde uitdrukkingen zijn - met nog vele andere - afkomstig uit één enkel
geschrift van Horatius, dat nog geen tiende deel van zijn oeuvre uitmaakt: de
omstreeks 20 v.C. geschreven Epistola ad Pisones, een brief in dichtvorm aan
enkele leden van de familie Piso. Dit werk van een kleine vijfhonderd verzen is beter
bekend als de Ars poetica (‘Dichtkunst’). Het kan, zoals Hein L. van Dolen onlangs
in zijn Klassieke canon schreef, het best worden opgevat ‘als een poëtische parafrase
van de stof die op de [Romeinse] scholen als proza werd aangeboden’. De Ars
poetica is voor ons toegankelijk in een mooie tweetalige uitgave door P.H. Schrijvers
(1980).
Van Nicoline van der Sijs en Jaap Engelsman verscheen onlangs bij de
Sdu Nota Bene. De invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands.

Nog enkele bekende uitdrukkingen uit het werk van Horatius
carpe diem - pluk de dag
dulce et decorum est pro patria mori - het is heerlijk en gepast om voor het
vaderland te sterven
est modus in rebus, sunt certi denique fines - er is een maat in de dingen, er
zijn tenslotte zekere grenzen
nil desperandum - dispereert niet (J.P. Coen, 1618) - wanhoopt niet
nonumque prematur in annum - houd het [geschrevene] acht jaar in portefeuille
nuda veritas - de naakte waarheid
nunc est bibendum - nu is het drinken geblazen
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Vraag en antwoord
Taaladviesdienst

De plannen wordt/worden gestalte gegeven
? Voor mijn gevoel wringt er iets in de volgende zin: ‘De plannen worden door
de gemeente gestalte gegeven.’ Heb ik gelijk?
! Uw taalgevoel laat u niet in de steek: deze zin is minder juist. De persoonsvorm
had beter in het enkelvoud kunnen staan: ‘De plannen wordt door de gemeente
gestalte gegeven.’
De keuze voor de persoonsvorm worden of wordt is afhankelijk van de vraag of
het onderwerp van de zin enkelvoudig of meervoudig is. Maar wat ís hier het
onderwerp: de plannen of gestalte? Om dat te bepalen kunnen we de zin, die in de
lijdende vorm staat, omzetten in de actieve vorm. Deze luidt: ‘De gemeente geeft
de plannen gestalte.’ In deze zin is de gemeente het onderwerp, gestalte het lijdend
voorwerp en de plannen het meewerkend voorwerp. Als we een actieve zin in het
passief zetten, wordt het lijdend voorwerp onderwerp. In ‘De plannen wordt/worden
door de gemeente gestalte gegeven’ is gestalte dus het onderwerp; dit betekent dat
wordt de juiste persoonsvorm is.
Waarom neigen veel taalgebruikers er dan toch toe de plannen als onderwerp
op te vatten en voor het meervoud worden te kiezen? Waarschijnlijk omdat de
constructie gestalte geven niet zomaar een combinatie van een werkwoord en een
lijdend voorwerp is, maar een vaste uitdrukking die min of meer ‘versteend’ is.
Daardoor lijkt er sprake te zijn van één - samengesteld - werkwoord gestalte-geven.
De gewraakte zin is dan te vergelijken met bijvoorbeeld ‘De plannen worden door
de gemeente gesmeed’; de plannen is hier het onderwerp, omdat het in de actieve
vorm (‘De gemeente smeedt de plannen’) lijdend voorwerp is.
Er kan ook nog iets anders meespelen bij degenen die een voorkeur hebben voor
de meervoudige persoonsvorm worden: de plannen staat op de eerste zinspositie,
en die plaats wordt veel vaker door het onderwerp ingenomen dan door het
meewerkend voorwerp. Wat dit betreft is ‘De plannen wordt gestalte gegeven’
vergelijkbaar met de bekende voorbeeldzin ‘De reizigers wordt verzocht uit te
stappen.’

Allochtone/allochtoonse taal
? Is een taal die door allochtonen gesproken wordt, een allochtone of een
allochtoonse taal?
! Een allochtone taal; allochtoons is geen goed Nederlands.
Allochtoon wordt niet alleen als zelfstandig naamwoord gebruikt (de allochtoon),
maar ook als bijvoeglijk naamwoord (een allochtone taal); aanvankelijk werd het
zelfs uitsluitend bijvoeglijk gebruikt. Nu allochtoon steeds vaker als zelfstandig
naamwoord voorkomt, lijkt het bijvoeglijke gebruik ervan enigszins op de achtergrond
te raken. Daardoor ontstaat bij sommigen de behoefte om het zelfstandige allochtoon
bijvoeglijk te maken door er een -s achter te zetten. Dit is immers een bekende
manier om van zelfstandige naamwoorden (én van aardrijkskundige namen) een
bijvoeglijk naamwoord af te leiden: school - schools, winter - winters, jood - joods,
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Rotterdam - Rotterdams. In het geval van allochtoon zijn de zelfstandige en de
bijvoeglijke vorm echter identiek.
Er zijn verschillende categorieën woorden die als zelfstandig én bijvoeglijk
naamwoord kunnen optreden. Allochtoon behoort tot de groep ‘persoonsaanduidende
woorden die uit een vreemde taal afkomstig zijn’. Enkele andere voorbeelden:
crimineel, katholiek, liberaal, intellectueel en natuurlijk autochtoon.

Hoofdletter binnen haakjes?
? Welk woord krijgt een hoofdletter in de zin ‘(G/gemeentelijke) A/ambtenaren
mengen zich in landelijk debat’, met andere woorden: als een zin begint met
een woord dat tussen haakjes staat?
! Wat ons betreft het eerste woord: ‘(Gemeentelijke) ambtenaren mengen zich in
landelijk debat.’
In verschillende taaladviesboeken kunnen we de volgende regels lezen voor
afwijkend hoofdlettergebruik aan het begin van een zin:
1. Als de zin begint met ‘apostrof + letter’ (bijvoorbeeld 's of 't) krijgt het
daaropvolgende woord een hoofdletter: ‘'t Is toch te gek!’
2. Begint de zin met een cijfer en/of een symbool, dan volgt er een kleine letter:
‘75% heeft zijn stem uitgebracht.’
Maar over zinnen die beginnen met een woord tussen haakjes zwijgen de
naslagwerken. Welke oplossing ligt nu het meest voor de hand?
Een woord dat tussen haakjes staat, verschaft extra informatie. Je zou dus kunnen
zeggen dat het weggelaten kan worden: (gemeentelijke) ambtenaren is te
interpreteren als ‘gemeentelijke ambtenaren’ én als ‘ambtenaren’. Zo beschouwd
hebben gemeentelijke en ambtenaren evenveel ‘recht’ op een hoofdletter. Als we
naar de bovengenoemde twee regels kijken, dan lijkt (gemeentelijke) ambtenaren
op het eerste gezicht het best binnen regel 1 te passen: zinnen die onder regel 1
vallen, beginnen ook met een - weliswaar verkort - woord. Maar volgens ons ligt het
toch het meest voor de hand om de hoofdletter toe te kennen aan gemeentelijke.
In de eerste plaats is gemeentelijke een volledig woord - met een beginletter - in
tegenstelling tot 's en 't, waaruit de beginletters weggevallen zijn. In de tweede plaats
ziet de zin ‘(gemeentelijke) Ambtenaren mengen zich in landelijke debat’ er erg
vreemd uit, omdat de hoofdletter A te ver af staat van het begin van de zin. En in
de derde plaats is het volgende subtiele argument aan te voeren: hoewel tussen
haakjes, staat gemeentelijke er niet voor niets; het voegt informatie toe aan
ambtenaren. Alleen al daarom zou gemeentelijke beschouwd moeten worden als
het eerste woord van de zin.
Het zal overigens niet zo vaak voorkomen dat een zin begint met een woord
tussen haakjes: het eerste woord is meestal een zogenoemd functiewoord (lidwoord,
voorzetsel, voegwoord of voornaamwoord), en dat is zelden of nooit weglaatbaar.
Leest u dit stukje er maar eens op na.
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‘Ik verlang van mijn stijl dat die iets ontsluiert’
Interview met columnist Martin Bril
Kees van der Zwan
Niet lang nadat Martin Bril begon als columnist in Het Parool, werd
hij al in één adem genoemd met zijn fameuze voorgangers Simon
Carmiggelt en Ischa Meijer. ‘Het genre blijkt mij heel erg te liggen,
en dat geldt ook voor het formaat, de lengte.’ Een interview over
nieuwsgelieerde columnistiek, het goede schrijven, éénwoordige
alinea's en het verschil tussen ondertussen en intussen.
Martin Bril (Utrecht, 1959) studeerde filosofie in Groningen, maar verhuisde
al snel naar Amsterdam om schrijver te worden. Debuteerde in 1987 met
Arbeidsvitaminen, dat hij schreef met Dirk van Weelden, en dat bestaat
uit allerlei soorten teksten. Van hen samen verscheen onder meer ook
Piano & gitaar (1990). Was enige tijd redacteur bij uitgeverij De Bezige
Bij. Publiceerde de romans Voordewind (1990) en Altijd zomer altijd
zondag (1994). Begon in september 1997 met een dagelijkse column in
Het Parool. Een keuze uit die columns is te vinden in Het tekort (1998),
dat ook langere stukken bevat, en in Etalagebenen (1998) en Stadsogen
(1999). In september verschijnt een nieuwe bundeling: Hollandse luchten.
Bril schrijft verder wekelijks een column in Vrij Nederland en Carp, een
feuilleton op de kinderpagina van NRC Handelsblad en, samen met Dirk
van Weelden, een column in Het Parool, onder de titel ‘Piano & gitaar’.
In de loop van dit jaar verschijnt zijn novelle Het evenwicht.
Sinds 1997 schrijft Martin Bril dagelijks een column in Het Parool, net als Simon
Carmiggelt en Ischa Meijer ooit deden. En net als beide grootmeesters in het genre
legt ook Bril zich toe op het beschrijven van alledaagse Amsterdamse taferelen.
Nóg een overeenkomst: de bundelingen die Bril op gezette tijden publiceert van zijn
stukjes (en die hij dan ‘Amsterdamse miniaturen’ noemt) oogsten juichende kritieken.
Geen wonder dus dat Bril vaak wordt vergeleken met zijn twee fameuze
Parool-voorgangers. Wat vindt hij ervan als hij weer eens ‘een waardige opvolger
van Simon Carmiggelt’ wordt genoemd?
Bril: ‘Het is zeker een compliment, maar het is ook de hond in de pot. Ik ben een
heel andere schrijver dan Carmiggelt. Ik vind mezelf als schrijver veel luchtiger, veel
journalistieker en veel vrijer. Mijn palet is veel groter en mijn blikveld veel ruimer.
Dat neemt niet weg dat Carmiggelt met zijn betrekkelijk kleine palet veel beter kon
schilderen dan ik. Alleen schilder ik veel meer en veel meer andere dingen dan hij.
Carmiggelt ging niet naar de rechtbank, of naar een overvallen snackbar. Carmiggelt
was vooral een chroniqueur van zijn eigen leven, en van zijn eigen gangen door de
stad. Ik wil meer een chroniqueur van de stad zelf zijn, en van de verschillende
dingen die zich daar voordoen.’

Nieuwsgebeurtenissen
‘Mijn Parool-column is ook helemaal niet geboren uit een verlangen om de nieuwe
Carmiggelt te zijn, of de nieuwe Ischa Meijer. Ik wilde een bepaald soort Amerikaanse
columnistiek in Nederland invoeren: de op de “new journalism” gebaseerde
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nieuwsgelieerde columnistiek. Dat is een - in Amerika trouwens ook alweer vergane
- manier van columnistiek waarin literaire schrijvers zich verstaan met de
nieuwsgebeurtenissen van alledag. Bij mij viel het muntje toen ik in een inleiding
van Tom Wolfe bij een grote new-journalism-bloemlezing las hoe Jimmy Breslin van
de New York Herald Tribune een maffiaproces versloeg. Hij had het niet over de
inhoud van de gebeurtenissen, maar uitsluitend over hoe het haar van de verdachte
zat, en over hoe het licht dat door de ramen viel, weerkaatst werd in de diamant
van z'n pinkring. Toen dacht ik: “Dat is wat ik wil doen”.’
‘In dezelfde tijd zat ik een keer in café Luxembourg toen de advocaat Oscar
Hammerstein binnenkwam. Hij had net een proces gewonnen dat tegen hem gevoerd
was, en ging met een groot aantal mensen champagne drinken. Iets aan de manier
waarop zij dat deden, beviel me niet - en dat gold trouwens niet alleen voor mij.
Daar heb ik toen een column over geschreven. Ik benaderde Matthijs van Nieuwkerk,
destijds chef kunst van Het Parool: “Hier heb je dat stukje van Breslin en hier mijn
column over Hammerstein, en dat wil ik doen, iedere dag in de krant.” Toen Van
Nieuwkerk hoofdredacteur was geworden, kregen we toevallig te maken met het
grote Hakkelaar-proces in Amsterdam. Ik heb dat acht weken lang dagelijks op deze
manier gecoverd, en het bleek te werken.’

Rock-'n-roll
Bril praat ernstig, geconcentreerd (‘Als ik jou niet veel aankijk, dan betekent dat
alleen maar dat ik nadenk’) en op een gedecideerde toon. Zijn woordenstroom
herneemt hij moeiteloos als die weer even moest worden onderbroken door de
telefoon op zijn kantoor.
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Wat trekt je aan in die new journalism?
‘Een bepaalde mate van vrijheid, of noem het anarchie, of rock-'n-roll: dat je echt
alles kunt schrijven wat je wilt. Verder heb ik er niet veel mee, omdat ik new
journalism eigenlijk altijd slecht geschreven vind. De nadruk ligt daar op de
verslaggeving, terwijl mijn passie bij het schrijven ligt. Ik voel me wat dat betreft
eigenlijk veel meer verwant met de goedgeschreven, traditionele vorm van
journalistiek waartegen de new journalism zich afzet.’
‘Iets soortgelijks geldt voor een andere stroming waarmee ik vaak in verband
word gebracht: De Nieuwe Stijl. De Nieuwe Stijl [een Nederlandse literaire stroming
uit de jaren zestig die de alledaagse werkelijkheid wilde registreren, kaal, zonder
opsmuk en moralisme - KvdZ] was voor mij toen ik eind jaren zeventig begon met
schrijven, zoveel als een eye-opener. Het inzicht dat een drama in een snackbar
óók een gedicht is, heeft een enorme invloed op mij gehad. Maar verder zijn er ook
verschillen. De Nieuwe Stijl moest niet veel hebben van emoties en sentiment, terwijl
ik daar juist erg op uit ben. En ik ben wél een moralist, zij het onderhuids. In diepste
wezen schrijf ik om het goede te dienen, datgene waarin ik geloof: de liefde, het
leven, wie goed doet goed ontmoet.’

Door wie of wat ben je het meest beïnvloed?
‘Door het werk van Willem Elsschot. Dat lees ik ieder jaar. Ik hou ook van Maurice
Gilliams, van Remco Campert en van Louis Paul Boon. Maar vooral van Elsschot.
Je zou kunnen zeggen dat ik via De Nieuwe Stijl en de new journalism uiteindelijk
ben terechtgekomen bij het goede schrijven, het stilistisch goede schrijven.’

Openbaring
Je bundel Het tekort heeft als motto een citaat van Norman Mailer: ‘Style, after
all, is revelation.’ Wat wil je daar precies mee zeggen?
‘Ik ben ervan overtuigd dat het pure, echte, goede schrijven, as such, iets
openbaart. En dat “iets” heeft dan te maken met de waarheid, of met de kern der

“Het inzicht dat een drama in een snackbar óók een gedicht is, heeft een
enorme invloed op mij gehad.”
dingen of hoe je dat ook wilt noemen. Dat Mailercitaat vind ik heel belangrijk omdat
het voor mij zo herkenbaar is. Heel vaak openbaart wat ik wil zeggen zich in het
schrijven zelf. Ik weet niet wat ik ga schrijven totdat ik bezig ben, en dan komt het
als het ware tot me. Dat zit 'm allemaal in de stijl, in hoe de woorden komen, hoe
de woorden stromen. Ik verlang van mijn eigen talent ook dat een soortgelijke
ervaring zich voordoet bij de lezer: dat mijn stijl iets oproept, iets ontsluiert.’
In ieder geval wordt je stijl hogelijk geprezen, zeker in de kritieken op je
gebundelde Paroolcolumns. Heb je het idee dat je stijl juist in die stukken
goed tot z'n recht komt?
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Martin Bril: ‘Een zin komt niet vanzelf, een zin is een werkstuk, maar je moet het werk niet
zien.’
Foto: Wubbo de Jong

‘Het genre blijkt mij heel erg te liggen, en dat geldt ook voor het formaat, de lengte
- zo'n zeshonderd woorden. Ik ben iemand met een vrij korte attentiespanne. Bij mij
bereikt het schrijven zo rond de vijf-, zeshonderd woorden een soort natuurlijk
hoogtepunt. Dan rondt het zich af. Wat dat precies met mijn stijl te maken heeft,
weet ik niet. Men is geneigd te denken dat ik in heel korte zinnen schrijf, maar dat
is absoluut niet waar. Het geheim van mijn stijl bestaat uit verschillende dingen. Om
te beginnen wissel ik heel lange zinnen af met heel korte. Verder schrijf ik vrij
kortademige dialogen; mijn mensen zeggen niet zoveel - wat mooi overeenkomt
met de werkelijkheid: men lult veel, maar zegt weinig. En ik heb een nogal in het
oog springende manier van alineëren; mijn alinea's bestaan soms uit maar één
woord, zoals enfin, of tja, of precies.’
Welk effect beoog je daarmee?
‘Ik wil daarmee iets aangeven als “and now for something completely different”:
even iets neerzetten en dan van onderwerp veranderen. Maar ik isoleer een woord
soms ook op die manier om er gewoon de aandacht op te vestigen.’

Flutwoord
Waar let je nog meer op bij het schrijven?
‘Op het ritme, dat vind ik ontzettend belangrijk. En op klank, kleur, geluid, daarom
lees ik ook veel hardop. Verder moet het allemaal trefzeker zijn. “Omit useless
words”, om te spreken met de grote schrijver E.B. White van The New Yorker. En
bovenal moet het helder, verstaanbaar zijn.’
‘Ik ben ook altijd bezig met herhalingen. Bepaalde herhalingen werken goed,
andere niet. Een duidelijk opvallend woord mag niet te vaak voorkomen, of eigenlijk:
maar één keer. Een woord dat ik veel
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gebruik is ondertussen. Ik heb het vaak nodig om snelheid te maken, om in kort
bestek verschillende dingen tegelijk te laten gebeuren, wat trouwens meteen het
moeilijkste is van mijn column, en in het algemeen van het schrijven op de korte
baan. Gelijktijdigheid in kort bestek, dat is lastig. Daarbij heb je woorden nodig als
terwijl, intussen en ondertussen, want daarna en en toen gaan te langzaam. Met
terwijl moet je oppassen omdat dat een bepaalde zinsconstructie oproept.
Ondertussen vind ik veel mooier dan intussen, omdat het een bepaald golvend ritme
heeft, en dus lekker voorleest; puur in de klank suggereert het ook meer
gelijktijdigheid dan intussen. Intussen vind ik eigenlijk een flutwoord. Maar je moet
wel oppassen: een paar keer ondertussen in een column is ook weer niet fijn.’
‘Ik ben een pure stilist. Ik ben heel erg met mijn zinnen bezig. Een zin komt niet
vanzelf, een zin is een werkstuk, maar je moet het werk niet zien. “Easy reading is
hard writing”, zoals Hemingway al zei.’

Agenda
Hoe komt zo'n dagelijkse Parool-column tot stand?
‘Ik bekijk elke dag of er iets nieuwswaardigs is waar voor mij wat in zit. Als dat
niet zo is, dan schrijf ik over iets anders. Bijvoorbeeld over een beroemdheid die ik
ergens in Amsterdam heb gezien (de “celebrity-watch” is een van de terugkerende
onderwerpen in mijn columns) of bijvoorbeeld over wat ik met mijn dochtertje heb
meegemaakt. Staat er wél iets op de agenda waarmee ik wat kan doen, dan ga ik
erop af en neem ik waar. Onbewust en soms ook wel bewust ben ik terwijl het zich
afspeelt al aan het formuleren en componeren. Na het avondeten heb ik altijd een
moment van luciditeit, en dan schrijf ik mijn stukje voor de volgende dag. En tijdens
dat schrijven word ik dus nog weleens verrast. Dan blijk ik een heleboel gezien te
hebben waarvan ik niet eens wist dat ik het zag. Soms zie ik ook dingen die er niet
waren, maar die het op papier heel goed doen.’
Schrijf je die dan ook op?
‘Nee, voor mijn Parool-columns hou ik me altijd aan wat er echt gebeurd is. Als
ik eenmaal ga verzinnen dat Bram Peper en Neelie Kroes in een bepaald restaurant
hebben zitten eten, en ik krijg daar een ingezonden brief over van de uitbater die
kan bewijzen dat ze daar nooit geweest zijn, dan stort mijn journalistieke
geloofwaardigheid in. Daarom vind ik het ook heel belangrijk om zelfs in columns
die schijnbaar over niks gaan, in ieder geval heel gedetailleerd aan te geven waar
het zich afspeelt. Daardoor kan de lezer zich inleven, én het is verifieerbaar. Dat
maakt ook dat als ik iets raars schrijf, mensen het geloven. Mensen moeten je altijd
kunnen geloven.’
Wat is het mooiste woord dat je kent?
‘Luierspeld. Om te beginnen is het heel mooi qua klank en ritme. Verder worden
luierspelden niet meer gebruikt, vanwege de wegwerpluier, waardoor luierspeld een
woord is waar moeiteloos beelden uit te voorschijn ploppen die samenhangen met
mijn eigen jeugd. Ik hou heel erg van dat soort woorden: woorden die eenvoudig
zijn en verstaanbaar voor iedereen, maar die tegelijk het effect hebben van een bal
die je onder het wateroppervlak houdt en dan loslaat, waarna de bal met een plop
uit het water omhoogspringt.’
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Rododendron
Martin Bril
Alle geledingen uit de samenleving waren aanwezig bij het feest dat Hare Majesteit
gaf in het Concertgebouw, maar de hoofdmoot werd toch wel gevormd door heren
met vlinderstrik en jacquet, dames glanzend van de haarlak en besnorde huzaren
in gala-tenue. Jammer dat ze niet te paard waren. Dan waren er opengesperde
neusgaten geweest waar als klaroenstoten damp uit was gekomen, toch iets wat
erbij hoort.
Verder was het genieten. Neem nu de reusachtige man met die grijswitte haardos
(het meest voorkomende haartype) en de smoking van Tip de Bruin. De manier
alleen al waarop hij uit zijn donkergroene Audi stapte, deed vermoeden dat hij een
machtige aannemer uit de Noordoostpolder was, tevens voorzitter van de Rotary
en actief golfer. Hij zette zijn voeten op het aangeveegde plaveisel van de De
Lairessestraat alsof hij een bouwput kwam inspecteren. Maar pas op het moment
dat hij zijn hele gestalte uit de bolide had gevouwen, zag hij de haag van fotografen
en cameraploegen bij de ingang.
Hij schrok.
Aan de andere kant van de bolide verscheen op dat moment het frivole, maar
ietwat vierkant gekapte hoofdje van een vrouw die ofwel zijn tweede echtgenote
was, ofwel zijn maîtresse, dan wel zijn eerste vrouw met wie hij al jaren gelukkig
was getrouwd en die twee liftjes achter de kiezen heeft, zodoende dat ze er nog zo
pico bello uitzag.
Ach, de schat.
Hoe ze achter de auto vandaan kwam en oog in oog kwam te staan met de media.
Ze verschoot ervan. Ze wist ineens dat ze helemaal verkeerd voor de dag kwam.
En hij wist het ook.
En wij ook.
Maar wat had ze aan?
Een gouden constructie die als een zandloper om haar gestalte heen zat gevouwen
en waarvan het onderste uiteinde zich nét boven de laatste, nog golvende uitlopers
van haar achterwerk bevond. Ook aan de bovenzijde schoot de jurk op explosieve
wijze te kort: nog voor hij op gang kwam, brak het decolleté alweer aan. Dat loog
er niet om.
Er viel een stilte.
De vrouw haalde diep adem, alles golfde daarbij, keek nog een laatste keer om
zich heen, zoog als het ware alle blikken in zich op, schuldbewust en onvermijdelijk
vollopend met schaamte, en toen hobbelde ze de rode loper op, richting het
Concertgebouw. Hierbij kwam ze niet ten val.
De aannemer beende inwendig vloekend achter haar aan. Hoe was het in
Jezusnaam mogelijk zo dom voor de dag te komen? Wat moesten de mensen in
Emmeloord wel niet denken als ze hen straks in het Journaal voorbij zagen komen?
Precies.
De mensen dachten aan heel iets anders, dat wil zeggen: de mensen die de
media waren. Zij dachten aan Docters van Leeuwen die misschien zou komen, in
de verte klonk in elk geval de sirene van een ambulance, aan Ernst Bakker die
beschonken in het nabijgelegen café Welling was gesignaleerd, met vouwfiets en
al, en aan Bram Moszkowicz, die niemand voorbij had zien komen, maar die als
gezonde geleding van de samenleving toch beslist moest zijn uitgenodigd.
Net toen het peil nog verder dreigde te dalen (‘Waar is Harry Mulisch?’), arriveerde
de limousine van de majesteit en kon het feest beginnen. Er werd gezongen, gedanst
en tot diep in de nacht chocomel gedronken, dit laatste achter rododendrons.
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Uit: Martin Bril, Etalagebenen. Amsterdamse miniaturen. Amsterdam,
Prometheus, 1998
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Taalcrypto
Gineke van der Putten
Horizontaal
3 Vrouwelijk voornaamwoordelijk bijwoord. (4)
6 De oorsprong van het geslacht. (4)
8 Gezien opleidingsinstituut. (2)
10 Geschrift om te onthouden. (4)
11 De stam in een alinea. (4)
13 Iers voornaamwoordelijk bijwoord. (4)
15 Berichtenafdeling. (7)
17 Daaraan schrijven de mensen uit een bepaalde streek? (16)
19 Krachteloos en ondoorzichtig gemaakt. (7)
20 De overtreffende trap van een verleden tijd is een mooi verzinsel. (6)
21 Boekdeel. (6)
23 Voor- en achterzetsel. (2)
24 Bijbelse naam? (2)
26 De maat van een medeklinker. (2)
28 Voornaamste persoonsvorm in het Spaans. (7)
31 Slang als kunst. (5)
33 Slordig taalgebruik bij de radio? (12)
35 Sterauteur. (15)
36 Poots uitwerking op de geest is als een prent. (10)
39 Zonder overheersing aan het licht tredend. (9)
40 Dat is kort geschreven. (5)
41 Heertje. (2)
42 Het is het einde om er voor te komen. (7)
43 Passende meisjesnaam. (4)
44 Vast steunwoord. (4)
46 Taal die zo te horen nogal buigzaam is. (4)
49 Woordschikking. (11)
50 Prater. (7)
52 Spel op zijn Frans. (3)

Verticaal
1 Latijns gebied. (4)
2 Mondelinge uiting van ongenoegen. (13)
4 Het doorzichtig maken van een uitgave. (6)
5 Aandeel van het Latijn. (5)
6 Vis naar een onaardige opmerking over water. (6)
7 Franse strijd. (6)
8 Onbepaald gezegde. (5,4,3)
9 Liefde in de taal. (12)
11 Kil tussenwerpsel. (3)
12 Vogel die het mondeling doet. (4)
14 Lichaam in zee. (3)
16 Schrijfregels? (12)
18 Taaltekens die slecht naam maken. (12)
22 Muziek in de moedertaal. (8)
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26
27
29
30
32
34
37
38
45
47
48
51

Zo scherp is het stuk dat de speler op zijn bord krijgt. (10)
Huiselijk gebied. (3)
Mager stuk. (3)
Slotdicht. (3)
Beestachtige uitroep om de aandacht te trekken. (5)
Engels vogeltje in het spel. (6)
Niet-talig probleem. (12)
Lokmiddel dat opschudding veroorzaakt in een verhaal. (6)
Onbepaald voorwerp waarvan men zich afvraagt of het wel kan. (3)
Verwierf aanzien in de straat. (5)
Lied over lof? (5)
Hetzelfde onderwerp als in het Latijn. (4)
Held met een zuiverende naam. (4)

Uw (complete) oplossing kunt u voor 25 juli sturen naar Onze Taal, Raamweg 1a,
2596 HL Den Haag, e-mail: <onzetaal@onzetaal.nl>, onder vermelding van
‘taalcrypto’. Onder de inzenders van de goede oplossing wordt een boekenbon van
f 50,- verloot.
De oplossing van de aprilcrypto is:
Horizontaal: 2 es; 5 orthodox; 8 worp; 9 porem; 11 pers; 14 oogbrug; 16 autogeen;
17 en; 19 smidstang; 21 tissue; 22 meren; 23 turbo; 25 wasverzachter; 28 spondee;
29 rem; 31 aaibaarheidsfactor; 38 blad; 39 sessie; 40 regelneef; 42 pit; 44 lont; 45
ernaartoe; 46 wee; 49 geluidsband; 51 ik; 52 sas; 53 innemen; 56 smak; 58 gapen;
59 uitgemaakt; 60 ren; 61 leis; 62 fair.
Verticaal: 1 Verweggistan; 3 stombeduusd; 4 toppunt; 6 hr; 7 tootsie; 10 rooms;
12 eg; 13 sangria; 15 reserve; 17 ene; 18 mondholte; 20 amor; 24 beeldspraak; 25
woordenwisseling; 26 zelfstandig; 27 cri; 28 smalltalk; 30 ebben; 32 axel; 33 aan;
34 elf; 35 sein; 36 as; 37 citroenpers; 41 gong; 43 column; 47 edammer; 48 essaai;
50 eiwit; 54 nar; 55 een; 57 kast.
De boekenbon is gewonnen door L.H. Kloek uit Santpoort-Noord.
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Sing-sing naar Baden-Baden
De wonderlijke aantrekkingskracht van herhalingswoorden
Wim Daniëls - (tekst)schrijver en taaltrainer
Tuuttuut, hoho, drukdruk - het zijn maar enkele voorbeelden van
zogenoemde ‘herhalingswoorden’. Ze komen in veel talen voor, ze
vervullen uiteenlopende functies en er zijn allerlei soorten woorden
bij betrokken. Een inventarisatie.
Herhalingswoorden zijn woorden die uit twee of meer gelijke woorddelen bestaan,
zoals tamtam en chachacha. De gangbare wetenschappelijke benaming voor
herhalingswoorden is ‘reduplicaties’. Ze komen in heel veel talen voor. En je vindt
ze net zo goed in uitgestorven talen, bijvoorbeeld het Sanskriet, als in betrekkelijk
jonge, zoals het Afrikaans. Maar hun status is lang niet altijd gelijk. In sommige talen
spelen ze een belangrijke rol in het woordvormingsproces, terwijl ze in andere slechts
taalfranje zijn.

Schepje erbovenop
Herhalingswoorden kunnen wel zo'n vijftien verschillende functies vervullen. De
belangrijkste noem ik hieronder.
Veel herhalingswoorden drukken intensivering uit. Een hedendaags voorbeeld
uit het Nederlands is drukdruk of - wanneer het nog drukker is - drukdrukdruk of
zelfs drukdrukdrukdrukdruk. Een ander voorbeeld komt uit het Sranantongo, de
volkstaal van Suriname, waarin krin de betekenis ‘schoon’ heeft, terwijl krinkrin daar
nog een schepje bovenop doet: ‘helemaal schoon’.
Herhalingswoorden kunnen ook benadrukken dat een bepaalde hoeveelheid zeer
aanzienlijk is. In het Afrikaans geef je met de zin ‘Die kinders drinken bottels-bottels
limonade’ aan dat de kinderen heel veel limonade drinken, de ene fles na de andere.
Verder kunnen met herhalingswoorden de duur, de lengte (in tijd) van iets worden
aangegeven. J.J. Ras noemt in zijn boek Inleiding tot het Javaans (1982) ‘het
duratieve aspect’ het meest algemene kenmerk van werkwoorden die herhaling
kennen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het voortduren van een handeling, zoals
in de Javaanse zin ‘Darma sakancané pada surak-surak lan pada keplok-keplok.’
(‘Darma en zijn vriendjes zaten te juichen en in hun handen te klappen.’)
In vrij veel talen kunnen herhalingswoorden een meervoud aanduiden. In het
Indonesisch en in de Australische aboriginaltalen is dat een heel gangbare functie
van herhalingswoorden. In het Bahasa Indonesia, de algemene Indonesische taal,
hebben orang en kucing respectievelijk de betekenis ‘mens’ en ‘kat’, terwijl
orang-orang en kucing-kucing de meervoudsvormen ‘mensen’ en ‘katten’ aangeven.

Dierbaar
Herhalingswoorden kunnen ook de verkleinvorm van het basiswoord zijn. Meestal
is dat het geval bij zelfstandige naamwoorden, maar ook bij werkwoorden is een
vorm van verkleining mogelijk. In het Swati, een Afrikaanse Bantoetaal, heeft het
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woord dlala de betekenis ‘spelen’. De herhalingsvorm dlala-dlala betekent ‘een
beetje spelen’.
De herhalingsvorm kan de bijzondere band uitdrukken die iemand met een ander
voelt. In de aboriginaltaal Arrernte heeft het woord aperle de neutrale betekenis
‘grootmoeder’, terwijl aperleaperle zoiets als ‘dierbare grootmoeder’ betekent.
Een voorbeeld van een minder gangbare functie van herhalingswoorden is het
uitdrukken van een bezitsrelatie. Dat gebeurt in het Tarok, een
Benue-Kongotaalvariant uit Nigeria. A-fini betekent in die taal ‘draad’ of ‘garen’,
terwijl a-fini-(a-)fini de betekenis ‘haar/zijn draad’ of ‘haar/zijn garen’ heeft.

Betekenis en woordsoort
Behalve in functiegroepen zijn herhalingswoorden ook op een andere manier in te
delen, bijvoorbeeld door te letten op de combinatie van betekenis en woordsoort.
Dan vinden we de volgende groepen.
- Herhalingswoorden die min of meer dezelfde betekenis hebben als hun
basiswoord en ook tot dezelfde woordsoort behoren. Onder deze categorie vallen
onder meer alle herhalingswoorden die niet méér doen dan een meervoud vormen
van een basiswoord dat een zelfstandig naamwoord is, zoals het al eerder genoemde
Indonesische orang-orang en kucing-kucing. - Herhalingswoorden die een andere
betekenis hebben dan hun basiswoord maar nog wel tot dezelfde woordsoort
behoren. In het dialect van Jakarta heeft mata de betekenis ‘oog’, terwijl mata-mata
de aanduiding is voor ‘spion’. In beide gevallen gaat het om een zelfstandig
naamwoord.
- Herhalingswoorden die een betekenis hebben die verwant is aan hun basiswoord
maar tot een andere
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woordsoort behoren. Een voorbeeld is het Nederlandse zelfstandig naamwoord
taaitaai versus het bijvoeglijk naamwoord taai.
- Herhalingswoorden die een andere betekenis hebben dan hun basiswoord en
ook tot een andere woordsoort behoren. In het Ambon-Maleis heeft het zelfstandig
naamwoord anging de betekenis ‘wind’, terwijl anging-anging een werkwoord is met
de betekenis ‘gek of onvoorspelbaar gedrag vertonen’.
Een heel aparte categorie vormen de herhalingswoorden die geen basisvorm
kennen maar alleen als herhalingswoord voorkomen. Don van Minde van de Leidse
universiteit geeft hiervan een groot aantal voorbeelden in zijn proefschrift Malayu
Ambong (1997), dat over het Ambon-Maleis gaat. Hij noemt onder andere aru-aru
‘soort vork’, degu-degu ‘soort keukenrek’, doho-doho ‘geschenk dat je van een reis
mee naar huis neemt’, elek-elek ‘olielamp’ en laki-laki ‘man’.

Tweetwee = vier
Als we kijken naar de woordsoorten waarbij herhaling kan optreden, zien we dat
het vooral gaat om:
- zelfstandige naamwoorden, bijvoorbeeld rdujurduju (‘vrouwen’), een woord uit
het Warlpiri, een van de aboriginaltalen;
- werkwoorden, zoals mukul-mukul (‘herhaaldelijk slaan of raken’), een woord
uit het dialect van Jakarta;
- bijvoeglijke naamwoorden: bas'ar-bas'ar (‘groot’), een woord uit het
Ambon-Maleis;
- tussenwerpsels, zoals bahbah, haha en hihi, allemaal woorden die in het
Nederlands voorkomen;
- bijwoorden, bijvoorbeeld tau-tau (‘onverwacht’), een woord uit het dialect van
Jakarta;
- persoonlijke voornaamwoorden, waaronder het Indonesische dia-dia juga (‘altijd
hij’).
In (veel) mindere mate zien we herhaling ook wel bij andere woordsoorten, onder
andere bij aanwijzende voornaamwoorden en telwoorden. In het laatste geval levert
de herhaling de dubbele waarde op van het basiswoord. Twee plus twee is
bijvoorbeeld overal vier, maar in het geval van een herhalingswoord wordt vier dan
weergegeven als ‘tweetwee’, zoals in een van de aboriginaltalen, waarin
bengeroobengeroo de optelsom is van bengero(o) plus bengero(o).

Nederlandse taalfranje
In sommige talen is er maar een zeer beperkt aantal woordsoorten waarmee nieuwe
herhalingswoorden te maken zijn. In het Tuvaluaans, dat gesproken wordt op de
Tuvalu-eilanden in Micronesië in de Grote Oceaan, kan dat bijvoorbeeld alleen met
werkwoorden. Het Tuvaluaans kent wel andere woordsoorten met herhaling, maar
daar komen geen nieuwe meer bij, terwijl dat bij werkwoorden wel het geval is.
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Kijken we naar de echte Nederlandse herhalingswoorden, dan moeten we
vaststellen dat het voor een belangrijk deel om tussenwerpsels gaat, die eerder als
taalfranje gezien moeten worden dan als wezenlijke taalonderdelen. Maar het
Nederlands heeft gelukkig ook aardig wat uit andere talen geleend (bijvoorbeeld
couscous en jojo), waardoor het totale bestand van herhalingswoorden in het
Nederlands toch nog een heel kleurrijk geheel is.
Van Wim Daniëls verschijnt begin september bij uitgeverij Veen een boek
over herhalingswoorden, onder de titel Komkom, tuut-tuut, hoho.

Voorbeelden van echte Nederlandse herhalingswoorden
balletje-balletje
hihi (haha, hoho)
jaja
jamjam
kielekiele
van de klets-klets zijn (‘homoseksueel zijn’)
komkom
puntje-puntje-puntje
samsam
wafwaf
taaitaai
tuuttuut
zozo
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Herhaling bij aardrijkskundige namen
Baden-Baden (plaats in Duitsland)
Blup-Blup (eiland bij Papoea-Nieuw-Guinea)
Chanchan (ruïnestad in Peru)
Pago Pago (hoofdstad van Amerikaans-Samoa)
Sinsin (deel van de Belgische gemeente Somme-Leuze)
Tawitawi (Sulu-Eiland op de Filipijnen)
Tjatja (vulkaan op de Koerilen)
Xai-Xai (plaats in Mozambique)

Voorbeelden van herhalingswoorden uit het Afrikaans
brul-brul (‘brullend’)
hier-hier (‘precies op deze plaats’)
kort-kort (‘telkens’)
nou-nou (‘binnenkort’)
sit-sit (‘een tijdje zitten’)
sing-sing (‘al zingend’)
twee-twee (‘twee aan twee’)
Die donder rammel-rammel. (‘De donder blijft maar rommelen.’)
Dit gaan wurg-wurg. (‘De dingen gaan erg moeilijk.’)
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School komt van ‘vrije tijd’
De opgeleukte etymologie
Nicoline van der Sijs
Door taalspelletjes als ‘10 voor taal’ weet iedereen wat etymologie
is. Hoewel: geven spectaculaire voorbeelden als ‘dis “tafel” gaat
terug op het Griekse diskos “werpschijf”’ wel een goede indruk van
waar het in de etymologie om gaat?
In veel spelletjes in diverse media speelt de herkomst van woorden een rol. Men
moet dan raden waar een woord vandaan komt, en daarbij figureren de wildste
verklaringen als mogelijke oplossing. Woorden waarvan de vorm of betekenis op
geen enkele manier lijkt op het huidige Nederlandse woord, worden dan als de
oorsprong opgegeven, wat tot veel oh's en ah's leidt.

Vertekend beeld
Een voorbeeld dat vaak genoemd wordt, is dat school van het Griekse scholè ‘vrije
tijd’ komt. Dit levert steevast reacties op als: ‘Kijk eens wat leuk dat die oude Grieken
in hun vrije tijd naar school gingen.’ Of: ‘Wat leuk dat de Grieken leren als nietsdoen
beschouwden.’ Deze herkomst van school is niet onjuist, maar wel nogal
vereenvoudigd. Daardoor ontstaat een vertekend beeld, want de ontwikkeling is als
volgt gegaan. In het Grieks betekende scholè aanvankelijk inderdaad ‘vrije tijd’. De
betekenis verschoof echter geleidelijk. Eerst werd het ‘dat wat je in je vrije tijd doet’,
vandaar ‘liefhebberij’, vervolgens ‘studie’ en ten slotte ‘gebouw waar die studie
plaatsvond’. Het Griekse woord scholè is onder meer met de betekenis
‘schoolgebouw’ door de Romeinen overgenomen, en het Nederlandse woord is
vervolgens ontleend aan hun Latijnse schola. Met de betekenis ‘vrije tijd’ heeft het
Nederlandse school helemaal nooit iets te maken gehad, en deze betekenis is dan
ook irrelevant voor de herkomst van het Nederlandse woord: de
betekenisontwikkeling heeft geheel in het Grieks plaatsgevonden, lang voordat er
zelfs maar sprake was van Nederlands als aparte taal!

Maximale verrassing
In spelletjes wordt vaak gezocht naar de maximale verrassing, die wordt verkregen
door alleen het begin- en het eindpunt van een woord te geven, dus in het geval
van school alleen de oudste, Griekse betekenis en het moderne, Nederlandse woord.
De hele tussenweg wordt overgeslagen. Maar juist die tussenweg maakt het eindpunt
begrijpelijk, en maakt etymologie bovenal enorm interessant en spannend.
Bij school is de vorm van het oorspronkelijke woord nog herkenbaar, alleen de
betekenisverandering is onverwacht. De herkomst van een woord wordt nog
moeilijker navolgbaar wanneer zowel de vorm als de betekenis ervan totaal gewijzigd
is, zoals bij het woord marsepein. Je zou kunnen beweren dat marsepein van het
Arabische martabān ‘porceleinen pot’ komt. Maar dan sla je heel wat tussenstappen
over, waardoor het verband tussen die woorden volstrekt onduidelijk blijft. In het
Arabisch werd de naam van de Birmese stad Martaban, een belangrijke
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overslaghaven voor Chinese keramiek, gebruikt voor de naam van dit keramiek.
Vandaar werd martabān gebruikt als inhoudsmaat voor de hoeveelheid die in een
bepaalde pot paste. Vervolgens gebruikten Venetiaanse handelaren de naam om
de inhoud van deze pot aan te duiden en aangezien er vooral marsepein in verpakt
werd, werd het woord zo de aanduiding van de lekkernij. Via het Italiaans en het
Frans is marsepein in het Nederlands terechtgekomen. De vormverandering van
het laatste deel in het Italiaans ontstond wellicht onder invloed van het Italiaanse
pane ‘brood’.

Alchemie
Het ongewenste effect van het geven van alleen een begin- en eindpunt is dat de
indruk wordt gewekt dat woorden de vreemdste herkomsten kunnen hebben, dat
zowat alle vorm- en betekenisveranderingen denkbaar zijn en dat etymologie, de
wetenschap die de oorsprong en geschiedenis van woorden opspoort, een soort
alchemistische wetenschap is: etymologen stoppen er een woord in, schudden een
beetje en er komt iets totaal onverwachts uit.
Zo gaat het beslist niet. Etymologie is een wetenschap zoals alle andere:
verifieerbaar, navolgbaar en controleerbaar. Uit vormveranderingen van woorden
in verwante talen zijn klankwetten afgeleid. Een voorbeeld daarvan is dat de
medeklinkers p, t, k in Duitse woorden na een klinker f, s, ch zijn geworden en na
medeklinkers of aan het begin van een woord pf, (t)z, k. Na een r en een l veranderde
de p in een f, niet in pf. Deze wet verklaart de medeklinkerverschillen tussen slapen
en schlafen, eten en essen, breken en brechen, teken en Zeichen, zout en Salz, en
planten en pflanzen. Als een woord niet voldoet aan deze regel, is er iets mee aan
de hand. Zo staan tegenover het Nederlandse paar, pijn en priester het Duitse Paar,
Pein en Priester - deze woorden beginnen in het Duits niet met het verwachte pf-.
Als we op zoek gaan naar de herkomst, blijkt hoe dat komt: de drie genoemde
woorden zijn zowel in het Nederlands als in het Duits pas ná die klankverschuiving
geleend uit het Latijn, en hebben daarom niet de verwachte klankverandering
meegemaakt.

Teleurstelling
Voor betekenisveranderingen bestaan geen wetten. Hoewel... eentje toch wel: iedere
betekenisverandering moet in principe verklaarbaar, navolgbaar, plausibel zijn. De
uitspraak dat dis ‘tafel’ teruggaat op het Griekse diskos ‘werpschijf’ is bijvoorbeeld
niet navolgbaar gepresenteerd. Navolgbaar is wel de volgende uitspraak: dis ‘tafel’
is ontleend aan het Latijnse discus ‘werpschijf’, dat is overgenomen uit Grieks diskos
‘werpschijf’; in het Laatlatijn kreeg discus tevens de betekenis ‘schijf, schotel’,
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en via de betekenis ‘schotel of plankje om eten op te leggen’ kreeg het woord, dat
wij in de Romeinse tijd overgenomen hebben, de betekenis ‘tafel’.
Als ik uitleg hoe een etymologie werkelijk in elkaar zit, merk ik soms een zekere
teleurstelling. De realiteit blijkt minder verrassend dan de vereenvoudiging die in
een spel gegeven wordt. Maar etymologie is in eerste instantie niet bedoeld als
verstrooiing, maar als verklaring. En het vinden van de juiste verklaring is geen
sinecure. Het is lang niet altijd eenvoudig om bij een onverwachte betekenis- of
vormovergang de tussenstappen te vinden.
Niet de onnavolgbaarheid die in spelletjes wordt gesuggereerd maakt etymologie
spannend, maar de zoektocht naar de werkelijke geschiedenis van een woord, en
het uiteindelijke inzicht: zo is het gegaan. Etymologie hoeft volgens mij helemaal
niet ‘opgeleukt’ te worden, want het is van zichzelf al leuk genoeg.

167 andere woorden voor... catwalk
Taaladviesdienst
Onze oproep in het meinummer om een Nederlands woord voor catwalk te verzinnen,
leverde 81 reacties op. Hoewel catwalk meerdere betekenissen heeft, is ‘plankier
of toneel waarop mannequins tijdens modeshows kledingstukken tonen’ zonder
twijfel de bekendste. Dit bleek ook uit de reacties: bijna alle (167 verschillende)
alternatieven hadden alleen of ten minste betrekking op die modeshowbetekenis.
We hebben daarom besloten om van deze betekenis uit te gaan bij het kiezen van
het beste alternatief voor catwalk.
Volgens sommige inzenders bestaan (of bestonden) er in bepaalde kringen al
Nederlandse equivalenten van catwalk; zo werd enkele decennia geleden in
verslagen van modeshows het woord plankier gebruikt. Dit woord doet naar ons
idee tegenwoordig echter te ouderwets aan.
We noemen graag een aantal originele inzendingen: evenwichtspad,
flaneervlonder, Frank Goverslaan, hindeloop, klere(n)podium, modelbaan,
pronkpodium en wiegelweg. Het populairst was toonplank, dat vijf keer werd
voorgesteld; trippelzone komt met vier inzendingen op de tweede plaats. Enkele
andere meermalen ingezonden woorden zijn loopplank, paradepad, pronkplankier,
poezenpad, kattengang en poespas. Een deel van deze woorden valt af, omdat ze
te denigrerend zijn, de lading niet voldoende dekken of juist te breed van betekenis
zijn.
Wat ons betreft is er met bijvoorbeeld pronkpodium of pronkplankier niets mis,
maar we kunnen ons voorstellen dat in de modewereld dat pronken te negatief
klinkt. Een woord als paradeplanken of paradeerplankier daarentegen vinden we
weer te lang. Na de nodige afwegingen zijn we uiteindelijk uitgekomen op paradepad.
Het woord parade betekent onder meer ‘uiterlijk vertoon’ en ‘ijdel vertoon’, maar
ook ‘het heen en weer wandelen van mensen om zich te laten zien’, en juist dit dekt
precies de lading van wat er op een catwalk gebeurt. Het woord pad is naar ons
idee bovendien het kortste en duidelijkste woord voor de ‘walk’ waarop mannequins
lopen. Daarbij komt dat paradepad mooi allitereert en assoneert.
De boekenbon van f 50,- van de Stichting LOUT gaat naar de eerste inzender
van paradepad, Joost Nagtegaal uit Utrecht. We danken alle inzenders van harte
voor hun bijdragen.

Ander woord voor... babyshower
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Het Engelse woord shower (‘douche’) heeft in de Verenigde Staten
betekenisuitbreiding gekregen naar ‘feest’, aldus Van Dale Engels-Nederlands. Zo
wordt er in de VS gesproken van een babyshower, een fenomeen dat enkele jaren
geleden is overgewaaid naar Nederland. Op de weblocatie www.vanharte.nl (gewijd
aan allerhande feestelijkheden) wordt dit fenomeen uitgebreid omschreven: ‘De
babyshower kan zowel voor als na de bevalling gegeven worden, maar van tevoren
is (...) het meest gebruikelijk. De zwangere hoeft zelf helemaal niks te doen, buiten
aanwezig zijn en het over zich heen laten komen.’ Een andere ‘ervaringsdeskundige’
schrijft: ‘Een babyshower wordt of alleen voor vrouwen of voor paren georganiseerd.
Het is de bedoeling dat het een verrassing is voor de zwangere vrouw. (...) Er wordt
wat gekletst en drankjes worden geserveerd. Dan gaat men spelletjes doen, wat
eten en (...) worden de cadeautjes uitgepakt.’ In NRC Handelsblad van 17 mei 1997
werd in een filmrecensie een minder rooskleurig beeld gegeven van een babyshower:
‘(...) belandt [de hoofdpersoon] in de roze hel van een “baby shower”, een soort
omgekeerde vrijgezellenparty, waar een op alle dagen lopende vrouw door een
kirrende troep (...) leeftijdgenotes wordt gefêteerd. Ze wedijveren met de leukste
knuffels, de snoeperigste truitjes, de gevoeligste toespraakjes.’
Kortom: een babyshower is een feest ter ere van de in aantocht zijnde - of al
geboren - baby. We zijn benieuwd of de lezers van Onze Taal hier een geschikt
Nederlands woord voor kunnen bedenken; opnieuw is hiermee een boekenbon van
f 50,- van de Stichting LOUT (Let Op Uw Taal) te winnen. Uw suggesties kunt u tot
21 augustus sturen naar de Taaladviesdienst, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag,
of e-mailen naar <taaladvies@onzetaal.nl>.
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Doordat/omdat
Een hardnekkige taalregel waar bijna niemand zich aan houdt
Caroline Piet
Ooit, in de negentiende eeuw, is bedacht dat je omdat moet gebruiken
bij een reden en doordat bij een oorzaak. Hoewel maar weinig
taalgebruikers zich iets van de regel aantrokken, bleven de
leerboeken er hardnekkig aan vasthouden. Vanwaar dat verschil
tussen theorie en praktijk? En waarom is de regel eigenlijk
uitgevonden?
In een tekstboek van de tweede klas middelbare school valt te lezen: ‘Doordat is
het voegwoord dat gebruikt wordt om een bijzin van oorzaak aan de hoofdzin te
verbinden. Een bijzin van oorzaak noemt de oorzaak van wat er in de hoofdzin
meegedeeld wordt. Een oorzaak ligt buiten de menselijke wil; op het gevolg dat uit
de oorzaak voortvloeit, heeft de wil geen invloed. Omdat is het voegwoord dat
gebruikt wordt om een bijzin van reden aan de hoofdzin te verbinden. Een bijzin
van reden noemt de reden van wat er in de hoofdzin meegedeeld wordt. Een reden
is afhankelijk van de menselijke wil.’
Veel taaladviesboeken houden de voegwoorden omdat en doordat op deze manier
strikt van elkaar gescheiden. Toch wordt het je bijna nooit aangerekend als je zinnen
schrijft als: ‘Omdat het de laatste dagen hevig heeft geregend, is de rivier buiten
haar oevers getreden.’ Hoe komt het dat de omdat/door-dat-regel zo genegeerd
wordt? Ligt het aan de taalgebruikers, aan de regel of aan degene die de regel heeft
opgesteld? En wie is dat eigenlijk geweest?

Knipperlichtrelatie
Er is natuurlijk maar één manier om erachter te komen wanneer en door wie de
strenge omdat/door-dat-regel voor het eerst is geformuleerd, en dat is: geduldig alle
grammaticaboeken van de afgelopen eeuwen doornemen. Een van de weinigen
die deze taak op zich hebben genomen is dr. J. de Rooij. Hij bekeek bijna tachtig
boeken en kwam in zijn artikel ‘Omdat en doordat in het Nederlands’ (De nieuwe
taalgids, juli 1982) tot de volgende conclusie: ‘(...) ligt het voor de hand te
veronderstellen dat de strakke regel dat omdat een redengevend en doordat een
oorzaakaanduidend voegwoord is, voor het eerst geformuleerd is door H. Kern.’ De
passage waarnaar De Rooij verwijst, staat in Kerns Handleiding bij het onderwijs
der Nederlandsche taal (1859-'60).
Heel stellig zijn de woorden van Kern mijns inziens echter niet. Misschien moet
de strenge regel toch bij iemand anders gezocht worden. Na 37 grammatica's uit
de periode 1860-1924 te hebben doorzocht, vond ik in de Beknopte Nederlandsche
spraakkunst van Pieter Jakob Cosijn uit 1873 het volgende:

Redengevende bijzinnen; zuiver redengevend is omdat, antwoordende
op de vraag waarom? Waarom vertrouwt gij hem niet? Omdat ik hem
voor een valschaard houd. Doordat geeft een oorzaak te kennen: De
grond was nat, doordat het geregend had.
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Cosijn lijkt hier heel zeker van zijn zaak, maar in werkelijkheid heeft hij een vreemd
soort knipperlichtrelatie met deze regel gehad. In de derde druk van zijn grammatica
(uit 1874) schrijft hij namelijk dat doordat gebruikt moet worden bij een oorzaak,
maar dat omdat zowel een oorzaak als een reden kan inleiden: een erg soepele
benadering van zijn strenge regel. Tegen 1900 blijkt zijn aanvankelijke strengheid
echter zo veel invloed te hebben uitgeoefend dat de regel in bijna alle Nederlandse
grammatica's is opgenomen. Cosijn keert dan op zijn schreden terug en bepleit
opnieuw de strenge regel.
Eerst streng, vervolgens wat soepeler en ten slotte weer streng. Hoe is dat te
verklaren?

Twee groepen
De taalkundigen aan het eind van de negentiende eeuw zijn in twee groepen te
verdelen. De ene bestond uit de meer conservatieve taalkenners. Zij volgden de
ideeën van de Verlichting, een sterk op het verstandelijke gerichte stroming uit de
achttiende eeuw. Zij waren van mening dat je bij het opstellen van taalregels vooral
rationeel te werk moet gaan.
De andere groep volgde de ideeën van een tamelijk nieuwe ontwikkeling in de
taalkunde: die van de Junggrammatiker. Deze ‘neogrammatici’, zoals ze ook wel
genoemd worden, huldigden het vernieuwende principe dat je de taal vooral moet
observéren om er iets zinnigs over te kunnen zeggen, dat je de taal moet bestuderen
om achter de regels te kunnen komen. Zij vergeleken de Nederlandse taal met
andere talen, met oudere teksten in het Nederlands en met Nederlandse dialecten.
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De twee groepen hadden een verschillende mening over hoe de omdat/doordat-regel
moest luiden. De meer conservatieve taalkenners vonden het logisch om een streng
onderscheid te maken tussen omdat en doordat. Het waren immers twee
verschillende woorden en de betekenissen waren niet precies gelijk. Eén betekenis
moest ook één woordvorm hebben, en wie omdat voor zowel reden als oorzaak
gebruikte, deed het gewoon verkeerd, zo was de redenering. De neogrammatici
daarentegen bekéken de taal en zagen dat omdat niet alleen werd gebruikt voor
een reden maar ook voor een oorzaak. Daar leidden ze uit af dat doordat alleen
voor oorzaken kon worden gebruikt, en omdat voor beide functies. Zij kwamen dus
tot een soepele regel.

Doordat/omdat in de schrijfwijzer
‘Wanneer gebruik je omdat, en wanneer doordat?
Zijn de volgende zinnen fout?
4 Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij een ongeluk heeft gehad.
5 Dat komt omdat taalgebruikers het onderscheid kennelijk niet nodig vinden.
Strenge taalcritici keuren deze zinnen af. Een oude taalregel luidt: voor een reden
gebruikt men omdat, en voor een oorzaak doordat. In voorbeeld 4 gaat het om een
oorzaak, dus zou het doordat moeten zijn. Het taalgebruik heeft echter anders
beslist. Het woord doordat blijft gereserveerd voor een oorzaak, maar het woord
omdat kan zowel voor een reden als voor een oorzaak worden gebruikt. In voorbeeld
5 is het rode potlood dus niet meer nodig.’
Uit: Jan Renkema, Schrijfwijzer, 3de editie, 1995 (blz. 133)

Goed of fout
Uiteindelijk lijkt de eerste groep gewonnen te hebben. We lezen immers nog altijd,
bijvoorbeeld in de Prisma-pocket Twijfelgevallen Nederlands, dat omdat bij een
reden moet worden gebruikt, en doordat bij een oorzaak. Maar hoe kwam het dat
deze groep gelijk heeft gekregen? Kwam dat doordat het Woordenboek der
Nederlandsche Taal het verschil tussen omdat en doordat streng handhaafde? Of
doordat de conservatieve taalkenners doorgaans de schoolmeesters waren die
Nederland Nederlands moesten leren? Deze factoren zullen zeker invloed hebben
gehad, maar uiteindelijk zal de strenge regel gewonnen hebben omdat wij, de
taalgebruikers, graag uitsluitsel willen hebben over goed of fout.
Toch trekken niet veel mensen zich iets van de strenge regel aan. Nu niet, maar
ook de afgelopen twee eeuwen niet, en al helemaal niet in de achttiende eeuw: toen
moest de regel immers nog worden uitgevonden. Om te zien hoe omdat en doordat
in de praktijk worden gebruikt, heb ik onderzoek gedaan in drie romans uit 1782,
1860 en 1938, respectievelijk de Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart van Betje
Wolff en Aagje Deken, Max Havelaar van Multatuli en Karakter van F. Bordewijk.
Het woord doordat kwam nauwelijks voor. Verder bleek dat omdat in 85% van de
gevallen voor een reden gebruikt werd, wat dus 15% overlaat voor oorzaak en
onduidelijke gevallen.
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Ideale afbakening
In het taalgebruik is dan ook weinig tot geen noodzaak te vinden om met een strenge
regel het gebruik van omdat en doordat te scheiden. In de achttiende, de negentiende
en zelfs in de twintigste eeuw, met de regel dreigend in de boekenkast, bestaat dit
strenge onderscheid in de praktijk niet. Voor het ontstaan van de strenge regel is
dus geen oorzaak aan te wijzen: er bestond geen natuurwettelijke achtergrond
waarmee de regel gerechtvaardigd kon worden. Wat voor reden had Cosijn dan om
een verschil te maken tussen omdat en doordat? En waarom werd hij vervolgens
soepeler?
Cosijn streefde naar een zo perfect mogelijke indeling van de taal, en naar een
ideale afbakening van de voegwoorden. Door de structuur van de taal rationalistisch
te benaderen kwam hij op de tegenstelling reden-oorzaak, en door vervolgens na
te denken over de taalpraktijk ging hij over tot de soepele regel. Toen taalkundig
Nederland zijn strenge onderscheid echter had overgenomen, keerde hij terug naar
zijn oorspronkelijke denkbeeld.
De strenge regel in de zevende herziene druk van de grammatica van Cosijn
(1900) is gedurende de twintigste eeuw voortdurend in grammatica's en leerboeken
overgenomen, terwijl in de praktijk niemand zich eraan stoorde. De afgelopen jaren
beginnen echter ook de eerder zo volgzame grammatica's en leerboeken zich ervan
los te maken. Jan Renkema neemt in zijn gezaghebbende Schrijfwijzer al duidelijk
afstand van de regel, en het is te verwachten dat ook andere werken deze
ontwikkeling zullen volgen.

Taaladvies per 1 juli 2000
Secretariaat Onze Taal
De Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal geeft steeds meer adviezen,
en steeds vaker aan niet-leden van het genootschap. De nog steeds toenemende
vraag heeft het bestuur gedwongen tot maatregelen en keuzes. Allereerst zullen bij
de beantwoording van schriftelijke vragen leden voorrang krijgen boven niet-leden.
Voor telefonisch advies is per 1 juli een 0900-nummer ingesteld, waarvoor u een
tarief van f 1,- per minuut betaalt. Tijdens de openingstijden zullen zo mogelijk steeds
twee lijnen beschikbaar zijn. Als de beschikbare lijnen bezet zijn, wordt u niet in een
‘betaalde wachtstand’ geplaatst, maar krijgt u een bandje te horen met het verzoek
het later nog eens te proberen. Samengevat komt de nieuwe situatie op het volgende
neer:
† telefonisch advies alleen nog via nummer 0900-345 45 85 (f 1,- per minuut)
van 10.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.30 uur
† bij vragen via e-mail, fax en brieven dient u uw naam en lidnummer te
vermelden (zie het wikkel van Onze Taal, boven uw naam)
† schriftelijke verzoeken (e-mail, fax, brieven) om taaladvies van leden
krijgen te allen tijde voorrang boven verzoeken van niet-leden; de
beantwoording hiervan blijft gratis
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De best gedocumenteerde taal ter wereld
Waarom het Taalunieversum een slecht idee is
Marc van Oostendorp
In september bestaat de Nederlandse Taalunie twintig jaar. Ze vierde
dit in mei onder andere door een grote weblocatie te openen: het
‘Taalunieversum’. Zo'n weblocatie moet niet door de overheid worden
gemaakt, en is eigenlijk ook overbodig, vindt de webredacteur van
Onze Taal.
Leven we nu wel of niet in het derde millennium? Hoe klinkt het Arnhems? Hoe vaak
gebruikte Multatuli het woord buitenissig? Wat is de herkomst van het begrip
smartlap? Spreken wij over vijf jaar allemaal Poldernederlands? Iedereen die van
taal houdt, heeft misschien weleens gedroomd van een gigantische bibliotheek waar
hij antwoord kon vinden op al zijn vragen. Internet lijkt die wensdroom iets dichterbij
te brengen. Anders dan in een gewone bibliotheek is de hoeveelheid informatie die
we in dit netwerk kunnen opslaan nagenoeg onbeperkt. Internet kan alleen maar
groeien.
In de praktijk valt het nog een beetje tegen. De hoeveelheid informatie die op
internet over het Nederlands te vinden is, is nog altijd veel te mager. Het Groene
Boekje of een goed overzicht van de Nederlandse grammatica staat nog niet op
internet. De universele bibliotheek van het Nederlands is vooralsnog niet meer dan
een armetierig boekenplankje.
De Nederlandse Taalunie bestaat twintig jaar, en om dat te vieren presenteerde
zij onlangs een weblocatie met de naam ‘Taalunieversum’. ‘Het Taalunieversum wil
zoveel mogelijk informatie over het Nederlands via een centraal punt toegankelijk
maken’, schrijft de Taalunie er zelf over. Dat klinkt goed, ben je geneigd te denken.
De Taalunie steekt de handen uit de mouwen en gaat meehelpen het boekenplankje
te vullen. Zo is het jammer genoeg niet. De Taalunie helpt niet het plankje te vullen,
ze heeft zichzelf alvast tot de bibliothecaris benoemd.

Centralistisch
De Nederlandse Taalunie is in 1980 opgericht om het gezamenlijke Nederlandse
en Vlaamse overheidsbeleid voor de Nederlandse taal en letteren uit te voeren. Ze
werd bij de oprichting door sommige buitenstaanders gezien als een centralistische
instantie, die erop gericht was het gemeenschappelijke van de taal van Nederland
en Vlaanderen te benadrukken, en die zou opkomen voor de standaardtaal. Gelukkig
heeft de Taalunie de druk weerstaan om centralistisch te zijn in haar taalbeleid. In
de loop van de tijd is er bij steeds meer mensen het besef ontstaan dat het
Nederlands een breed uitwaaierend taalspectrum omvat en niet beperkt is tot een
eng gedefinieerde standaard die door de overheid zou moeten worden verdedigd.

Paradepaardje
De Nederlandse Taalunie heeft in taalzaken een relatief verlicht standpunt
ingenomen. Het Groene Boekje wordt door de ambtenaren van de Taalunie helemaal
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niet als het paradepaardje van het taalbeleid gepresenteerd. In interviews benadrukt
de algemeen secretaris van de Taalunie, de Vlaamse taalkundige Koen Jaspaert,
graag dat hijzelf thuis met zijn kinderen ook een heel ander Nederlands gebruikt
dan op zijn werk. Het beleid van de Taalunie moet zich volgens Jaspaert dan ook
op andere zaken richten. Het gaat niet om taalnormering; het gaat onder andere
om internet.
Nu valt er voor de overheid genoeg te ondernemen op internet. Ze kan bijvoorbeeld
goede voorlichting geven over haar eigen beleid en ervoor zorgen dat dit beleid
door de kritische burger nauwlettend kan worden gevolgd. Alle beleidsstukken, maar
ook het Groene Boekje en andere producten van het overheidsbeleid van de
afgelopen jaren, zouden zo snel mogelijk op internet beschikbaar kunnen worden
gesteld. Zo zou een aardig deel van het digitale boekenplankje gevuld kunnen
worden.
Maar er is nog meer te doen. De overheid kan zich aanpassen aan de openheid
en flexibiliteit die de nieuwe media vereisen. Ze kan meedoen aan de taaldiscussies
die er op internet gevoerd worden en in voorkomende gevallen kan ze zelf een
dergelijke discussie stimuleren. Mensen met nuttige nieuwe ideeën kan ze bijstaan
en als dat nodig is subsidiëren.
Jammer genoeg is dit allemaal niet wat de Taalunie op internet wil gaan doen. In
plaats daarvan lijkt zij hier de rol te willen vervullen die ze op andere gebieden afwijst
- die van het absolute centrum. Het Taalunieversum moet een ‘taalportaal’ worden,
een grote verzameling koppelingen met een ‘geavanceerde zoekmachine’, waarmee
de gebruiker snel het antwoord op al zijn vragen kan vinden. Voorzover nu te zien
is, zal het Taalunieversum uit twee onderdelen bestaan: in de eerste plaats een
verzameling koppe-
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lingen naar weblocaties over taal en literatuur, en in de tweede plaats een grote
databank met taaladviezen. Beide doelstellingen zijn overigens op het moment van
schrijven (eind mei) nog lang niet verwezenlijkt. De feitelijke vulling van de weblocatie
is, afgezet tegen de ambities, nogal schraal.

Klagen
Nu moet een overheidsinstelling als de Nederlandse Taalunie dat soort ambities
volgens mij ook niet hebben. Het heeft geen zin taken op je te nemen die anderen
al met succes uitvoeren. En de overheid moet er al helemaal voor oppassen om te
gaan concurreren met haar eigen burgers. Zowel voor de taal als voor de literatuur
zijn er al tal van goede tot uitstekende verzamelingen koppelingen op internet te
vinden, die bovendien onderling naar elkaar verwijzen (zie het kader bij dit artikel).
Nog nooit heb ik iemand horen klagen dat de overheid hem onvoldoende bijstond
in zijn zoektocht naar informatie over taal. Het is alsof het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat zou besluiten om pal naast de borden van de ANWB zelf borden te
plaatsen om de burger te wijzen hoe hij rijden moet.
Daar komt bij dat wie aan internet wil bijdragen, zich open moet stellen voor
discussie. Op internet maakt niemand de dienst uit. Om te kunnen bouwen aan het
netwerk moet men bereid zijn om samen te werken met andere gebruikers, en naar
hen te luisteren. Daar schort het bij de Nederlandse Taalunie aan.
Een voorbeeld is de gang van zaken rond het Taalunieversum zélf. Ik hoorde iets
meer dan een jaar geleden voor het eerst van het plan. De combinatie van taal en
internet is een deel van mijn werk, dus ik heb geprobeerd een en ander zo goed
mogelijk te volgen. Nergens op internet, niet op het Taalunieversum en niet op de
eigen weblocatie van de Taalunie, is er - zelfs nu, ruim een jaar later - goede
informatie over alle grote plannen te vinden. Al heel lang wordt bijvoorbeeld die
‘geavanceerde zoekmachine’ aangekondigd, maar ik weet nog steeds niet wat ik
mij daarbij moet voorstellen.
Nooit heeft de Taalunie met de taalgebruikers op internet over deze plannen
gesproken of geë-maild. Wel heeft ze contact gelegd met internetbedrijven en met
vooraanstaande beleidsmakers. Maar bij geen enkele gelegenheid heeft de Taalunie
op internet gediscussieerd over de vraag of er onder de gewone, niet-professionele
taalgebruikers voor wie het allemaal bedoeld heet te zijn, eigenlijk wel behoefte is
aan een groots opgezet project als het Taalunieversum. Zelfs met enkele belangrijke
onafhankelijke webredacties is er nooit serieus contact geweest over de manier
waarop er zou kunnen worden samengewerkt. Dat contact beperkte zich in het geval
van de webredactie van Onze Taal - die ik nu eenmaal het best ken - tot nu toe tot
aanwijzingen over hoe het volgens de Taalunie anders zou moeten.
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Illustratie: Jaap Vegter

Weblocaties over taal en literatuur
Taalunieversum http://www.taalunieversum.org/
Onze Taal op internet http://www.onzetaal.nl/
Taalpagina http://taal.pagina.nl/
De Nederlandse Letteren http://www.letteren.nl/
Meander http://www.meander.italics.net/
Wenen http://www.ned.univie.ac.at/
Neder-L http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/
Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren http://www.dbnl.nl/

Specifieke expertise
Er is nog een bezwaar, dat misschien wel het zwaarst weegt. De overheid moet als
het om taalzaken gaat helemaal niet het centrum willen zijn. De Taalunie wil dat
ook niet, maar op het gebied van internet denkt ze daar helaas heel anders over.
‘De makers van het Taalunieversum verzamelen en beoordelen de aangeboden
informatie vanuit hun eigen specifieke expertise. Deskundige redacties filteren
interessante informatie’, schrijft de Taalunie zelf. Er zal dus een keuze gemaakt
worden, maar de keuze van een overheidsinstelling krijgt, gewild of ongewild, altijd
een extra lading. Als het Taalunieversum echt een ‘taalportaal’ zou worden, hét
vertrekpunt op internet voor elke taalliefhebber, zoals de Taalunie graag wil, dan
krijgen de weblocaties waarnaar verwezen wordt het predikaat ‘goedgekeurd door
de overheid’.
Het Taalunieversum is inmiddels alweer enige tijd via internet te raadplegen, maar
nog steeds is het niet duidelijk wat de Taalunie nu precies met die weblocatie wil.
Er is waarschijnlijk veel geld in gestoken, er zijn mooie woorden aan gewijd, maar
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het heeft tot nu toe allemaal teleurstellend weinig opgeleverd. Herhaaldelijk heeft
Koen Jaspaert de ambitie uitgesproken dat de Taalunie van het Nederlands ‘een
van de best gedocumenteerde talen op het internet’ wil maken. Het Nederlands
heeft alles in zich om zo'n taal te worden, maar als de Nederlandse Taalunie daar
echt aan wil bijdragen, zal ze niet een ‘centraal punt’ moeten willen zijn, maar moeten
meehelpen met bouwen.
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Naschrift
Koen Jaspaert, algemeen secretaris Nederlandse Taalunie
Is het dan écht nooit goed wat de Taalunie doet? Het artikel van Van Oostendorp
wekt dat vermoeden. Bij nader inzien bekritiseert het intenties die de Taalunie niet
heeft en getuigt het van slordig denken.
Wil de Taalunie het ‘absolute centrum’ zijn als zij koppelingen opneemt en een
zoekmotor van en voor het Nederlands beschikbaar stelt? Doet zij daarmee anderen
concurrentie aan? Natuurlijk niet. Een kind weet dat absolute centra in internetland
niet kunnen bestaan! En je hoeft geen doorgewinterde surfer te zijn om te weten
dat het zoeken van informatie hét probleem is op de elektronische snelweg, zeker
als zij in een andere taal dan het Engels is gesteld. Natuurlijk bevatten veel
weblocaties nu al koppelingen naar andere sites. Ze zijn echter toegespitst op
deeldomeinen, een gevolg van de specifieke missie van de diverse
informatieaanbieders. De meerwaarde van het Taalunieversum betreft juist het
bijeenbrengen van die domeinen: Nederland én Vlaanderen, neerlandistiek intra én
extra muros, taal én letteren, wetenschap én onderwijs, producenten én gebruikers!
Bij ons weten werkt niemand anders aan een zoekmotor die speciaal voor informatie
in en over het Nederlands is getraind.
Van Oostendorp zag die activiteiten enkele jaren geleden zelf nog als een
belangrijke taak van de overheid. In zijn artikel ‘Een snelweg van woorden’, dat in
1997 verscheen in Taalschrift, het publicatieblad van de Taalunie, vergelijkt hij de
elektronische snelweg met het gewone wegennet. ‘Wie zorgt er voor de openbare
weg als de overheid het niet doet?’ zo vraagt hij zich af. En: ‘Als we niet via de
overheid de handen ineengeslagen hadden, reden wij nu misschien nog op
modderige zandweggetjes.’ Burgers in binnen- en buitenland helpen om sneller en
beter informatie over het Nederlands te vinden, achten wij wel degelijk een taak van
de Nederlandse Taalunie. Wie zou zorgen voor samenhang als de Taalunie het niet
deed?
Het artikel bevat opmerkelijke denkfouten. Zo hoeft de ene activiteit de andere
helemaal niet uit te sluiten. De Taalunie moet inderdaad meehelpen om de
boekenplank te vullen. Zij wil dat graag doen. Bij alle projecten houdt zij tegenwoordig
rekening met internet, ook bij de voorbereiding van een herziene editie van het
Groene Boekje. De Taalunie moet discussie via internet stimuleren, maar wil dat
niet gaan doen, lezen wij in het stuk. Hoe komt Van Oostendorp daarbij? Zelfs de
huidige versie van het Taalunieversum, niet veel meer dan een statische demo,
voorziet in die mogelijkheid.
Overleg met anderen is er zeer zeker. Van Oostendorp zelf is herhaaldelijk
uitgenodigd, zoals trouwens de meeste aanbieders van de weblocaties die hij
vermeldt. Twee onder hen zijn zelfs coördinator van een onderdeel van het
Taalunieversum.
Zijn voornaamste bezwaar betreft het sanctionerend effect van het Taalunieversum.
Informatie dreigt de facto het stempel ‘goedgekeurd door de overheid’ te krijgen.
Die censorambities heeft de Taalunie echt niet: een wegennet leidt nu eenmaal
naar zowel tempels als bordelen. De gebruikers zelf - niet de overheid - bepalen
waar zij naartoe rijden!

Reactie Marc van Oostendorp
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Mijn voor Taalschrift geschreven artikel ‘Een snelweg van woorden’ ging niet over
de taak van de overheid op internet, maar die in de taaltechnologie. Ik beweer erin
dat de overheid moet helpen om onder andere door de computer leesbare
vertaalwoordenboeken en andere databanken te bouwen; over de bouw van een
eigen weblocatie zeg ik niets. Het artikel is op internet te lezen; niet op de weblocatie
van de uitgever (de Taalunie), wel op
http://www.vanoostendorp.nl/computers/infra.html.

‘Eh’ zeggen we allemaal
De functies van het meest gebruikte tussenwerpsel
Kirsten Romijn - Meertens Instituut, Amsterdam
In de spreektaal is eh het op twee na meest gebruikte woord. Alleen
ik en ja komen vaker voor. Maar wat weten we verder nog over eh?
Wanneer nemen we er onze toevlucht toe, en waarom?
Alle mensen zeggen ‘eh’ en sommigen doen dat zelfs vaak. Het is moeilijk om eh
tijdens het spreken achterwege te laten. Op de radio was er vroeger een spelletje
dat hierop inspeelde. ‘Eén minuut stilte is fataal en eh zeggen helemaal’, zo luidde
het adagium. Het ging erom gedurende een minuut of drie een gesprek te voeren
zonder daarbij eh te zeggen. De interviewer probeerde de kandidaten daar natuurlijk
wel toe te verleiden. Hij vroeg dingen als: ‘Wat heb je gisteren gegeten?’, en de
kandidaten tuinden er dan meermaals in met: ‘Eh, effe kijken hoor ...’ Er klonk een
riedeltje en het was einde exercitie.
Het woordje eh wordt veel gebruikt. Onderzoek leert dat het zelfs het op twee na
meest gebruikte woord in de spreektaal is. Het wordt in frequentie alleen nog
overtroffen door ik (het meest
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gebruikte woord) en ja. Bij het schrijven laten we eh achterwege. Maar wat weten
we verder van dit woord? Wanneer wordt het zoal gebruikt, en waarom?

Aarzeling
Eh wordt onder meer gebruikt als de spreker even aarzelt (we noemen het daarom
ook wel een ‘aarzelingstussenwerpsel’). Deze aarzeling ontstaat doordat de spreker
naar een antwoord op een vraag zoekt, of doordat hij de behoefte heeft om nog
even na te denken over wat hij eigenlijk wil zeggen, dan wel over de bewoordingen
waarin hij dat wil doen. Een paar voorbeelden:
1 ‘Hoeveel is 3 maal 27?’ ‘Eh... 81.’
2 ‘Ja want ik til niks meer en ik zuig echt niet meer want eh - nou ja dan ga ik
helemaal door de grond hoor.’

In voorbeeld 1 moet de hoorder even nadenken. Om aan te geven dat hij bezig is
met het zoeken naar het antwoord, begint hij alvast met eh. In het uit een spreekuur
van een arts afkomstige voorbeeld 2 moet de patiënt nog even nadenken over de
formulering van de reden om niet meer te tillen en te zuigen, en vult hij de klankruimte
zolang op met eh.
Sommige mensen ergeren zich aan al dat ge-eh. Ze vinden het een teken van
hersenloos taalgebruik. Het zou slordig zijn en geen enkele functie hebben. Maar
dat is niet zo, want iemand die ‘eh’ zegt, opent het communicatiekanaal tussen
spreker en hoorder (zoals in voorbeeld 1) of houdt het juist bezet (zoals in voorbeeld
2). Als de spreker niets zegt op het moment dat hij bijvoorbeeld even niet op het
juiste woord kan komen, neemt de hoorder het woord van hem over - en dat is
doorgaans niet de bedoeling.

Substitutie
Behalve om aan te geven dat het communicatiekanaal geopend is, wordt eh ook
nog om andere redenen gebruikt. Het komt namelijk ook voor in plaats van een of
meer andere woorden (we noemen eh dan een ‘substitutietussenwerpsel’). Dit
gebruik van eh treffen we aan in de voorbeelden 3 t/m 6, die opnieuw letterlijk uit
het spreekuur van een arts afkomstig zijn. In voorbeeld 3 weet de patiënt dat de
dokter begrijpt over welke pillen hij het heeft. Hij heeft die al eerder van hem
gekregen, maar vermijdt er rechtstreeks naar te vragen. Hij duidt ze indirect aan
door eh te gebruiken.
3 Dokter: Dat is voor twee weken. En u komt over twee weken terug.
Patiënt: Ja... O ja - ik wilde graag nog eh voor onder de tong.

In plaats van de naam van de pillen of het soort pillen te noemen, houdt de patiënt
het bij een vage aanduiding met behulp van eh. Waarschijnlijk doet hij dit uit een
soort van gêne. Eh heeft hier een eufemistische functie. Het wordt als verhullend
woord gebruikt in plaats van een of meer andere woorden die de spreker om de
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een of andere reden liever niet uit. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de patiënt
geen last heeft van gêne, maar gewoon niet meer weet hoe de desbetreffende pil
heet. Ook in dat soort gevallen wordt vaak eh gebruikt:
4 Dokter: Dus dan krijg je drie maanden je Harmonet op proef en dan moet je
het één keer doorslikken.
Patiënt: Eén dus twee maanden achter elkaar en dan heb je dus twee
bloedingen met die eh - om het zo maar even te zeggen.

Ook in het TROS-tv-programma ‘Rappa-tongo’ is ‘eh’ zeggen fataal.
Foto: Gentle Look

Gemaksfunctie
Ten slotte is er nog het verschijnsel dat in de spreektaal zinnen vaak verzanden in
eh. Sprekers maken hun zinnen niet af en laten het dan zitten bij eh. Waarschijnlijk
doen ze ook dit in de veronderstelling dat de hoorder toch wel begrijpt wat ze
bedoelen. Voorbeelden:
5 Dokter: En heb je ál die dagen pijn of eh?
Patiënt: Nee - alleen de eerste.
6 Dokter [tegen zijn assistente door de telefoon]: Of je bij mevrouw Van de Hurk
bezinking wilt prikken, want die is weleens 113 geweest - dus eh.

In 5 heeft de arts iets in gedachte als: ‘En heb je al die dagen pijn of alleen op één
dag, want dat is normaliter het geval’ en in 6 zoiets als: ‘Of je bij mevrouw Van de
Hurk bezinking wilt prikken, want die is weleens 113 geweest, dus die bezinking
zou best weer eens hoog kunnen zijn.’ Ook in deze gevallen heeft eh een functie,
namelijk een economische of gemaksfunctie. Eh wordt gebruikt in plaats van een
of meer andere woorden, omdat de spreker niet helemaal expliciet wil maken wat
hij bedoelt. Hij kan zich dit veroorloven, omdat hij weet - of in ieder geval aanneemt
- dat de hoorder toch wel begrijpt wat hij bedoelt. Waarom zou hij dus verder nog
eh...
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Tamtam
Redactie Onze Taal
Taalberichten
De juf kan niet goed spellen
‘Hoe ontwikkeld deze fase zich bij kinderen tot elf maanden?’ vroeg een studente
van de Bredase pabo aan Ouders Online, in een brief die wemelde van de taalfouten.
De redactie van Ouders Online gaf de studente daarom een behoorlijke veeg uit de
pan (‘Wij vragen ons af of het wel zo verstandig is om zo'n moeilijk onderwerp bij
de kop te nemen als u nog niet eens kunt spellen.’) Ook ouders klagen steeds meer
over de slechte spelvaardigheid van (toekomstige) leraren; zij zien hun kinderen
thuiskomen met ongecorrigeerde spelfouten in hun opstellen. Soms staan er zelfs
taalfouten in hun rapport. Maar hoe kan het toch dat mensen die kinderen de spelling
zouden moeten bijbrengen, er zelf zoveel moeite mee hebben?
Theo Pullens, hoofd van de afdeling Nederlands van de Bredase pabo, schaamt
zich plaatsvervangend voor zijn studente. Volgens hem is de slechte taalbeheersing
van de studenten te wijten aan het pabobeleid van de laatste twintig jaar: ‘We wilden
pedagogische en didactische specialisten afleveren. Daardoor was er veel aandacht
voor de wijze waarop je kennis overdraagt en minder voor die kennis zelf. In dezelfde
periode is het aanzien van het leraarsvak gedaald. Misschien is dat niet toevallig.’
Pullens meent bovendien dat het onder jongeren ‘in’ is om nonchalant om te springen
met de taal. Hij spreekt over ‘een slecht ontwikkeld spellinggeweten’ van de huidige
studenten.
De Bredase pabo heeft inmiddels maatregelen genomen. Pullens: ‘We hebben
kortgeleden besloten studenten weg te sturen als ze na twee jaar nog steeds zakken
voor toetsen op spellingen rekenvaardigheid. We verwachten dat elk jaar tussen
de vijftien en twintig studenten (ongeveer acht procent) hun opleiding moeten
afbreken. En dat terwijl de laatste paar jaar de vraag naar nieuwe leraren enorm
toegenomen is.’
Bronnen: Trouw, 24-5-2000; http://www.ouders.nl/

Nederlands in trek in Noord-Frankrijk
In Frans-Vlaanderen, het noordwestelijkste puntje van Frankrijk, spreken alleen
bejaarden nog een vorm van dialectisch Nederlands - een variant van het
West-Vlaams om precies te zijn. Een enkeling volgt - uit sociaal-culturele
overwegingen - nog wel een cursus in deze streektaal, maar eigenlijk is die op
sterven na dood.
Maar terwijl dit ‘Vlaemsch’ aan het verdwijnen is, volgen veel Frans-Vlamingen
een cursus Nederlands. De meesten hebben de taal nodig om een baan over de
grens te bemachtigen. De economische situatie in Vlaanderen - niet meer dan
veertig kilometer verwijderd van Frans-Vlaanderen - is namelijk veel florissanter dan
die van Noordwest-Frankrijk.
Ook in het reguliere onderwijs neemt de belangstelling voor het Nederlands toe.
In twee Noordwest-Franse dorpen (Bailleul en Wervicq-Sud) is Nederlands een
verplicht vak op de basisscholen. Ook wordt het op steeds meer basisscholen als
keuzevak aangeboden. In het schooljaar 1996-1997 volgden 875 kinderen op
vrijwillige basis Nederlands; vorig jaar waren dat er maar liefst 3893. Komend
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schooljaar zal op dertig middelbare scholen Nederlands gegeven worden, acht meer
dan nu. Dankzij de groeiende belangstelling voor het Nederlands is onze taal na
het Engels en het Duits de derde buitenlandse taal van Noord-Frankrijk.
Bronnen: Provinciale Zeeuwse Courant, 15-5 en 17-5-2000

Afatici goede leugendetectors
Mensen met een taalstoornis als gevolg van een beroerte blijken leugenaars beter
te kunnen ontmaskeren dan gezonde mensen. Dat blijkt uit een onderzoek van het
Massachusetts General Hospital in Boston. Tijdens dat onderzoek betrapten afatici,
zoals mensen met een dergelijke stoornis genoemd worden, driekwart van de
leugenaars; de gezonde proefpersonen kwamen niet verder dan de helft.
Opmerkelijk? Eigenlijk niet. Zoals blinden bovengemiddeld goed ruiken, voelen
en horen, zo compenseert een afaticus zijn handicap door meer te letten op
non-verbaal gedrag. Op deze manier kan hij toch dikwijls min of meer de bedoeling
van zijn gesprekspartner achterhalen. Een leugenaar heeft onder meer de neiging
om oogcontact te vermijden, iets wat veel gezonde mensen ontgaat. Mensen zonder
taalstoornis halen de boodschap vooral uit - soms misleidende en verhullende woorden.
Bron: http://www.independent.co.uk/news/uk/science/

Moedermelk bevordert taalgevoel
Kinderen die ten minste drie maanden moedermelk hebben gekregen, ontwikkelen
een beter taalgevoel dan andere kinderen. Dat is een van de opvallende conclusies
uit het proefschrift waarop Lucien Anteunis en Joost Engel half mei aan de
Universiteit Maastricht promoveerden. De twee audiologen volgden voor hun
onderzoek de afgelopen tien jaar 250 kinderen.
Die taalvoorsprong is allereerst te danken aan essentiële vetzuren, die de
taalontwikkeling bevorderen en die ontbreken in flesvoeding. Maar ook afweerstoffen
tegen oorontsteking in moedermelk spelen een grote rol. ‘Moedermelkkinderen’
lijden daardoor minder vaak aan oorontsteking en (langdurig) gehoorverlies, waardoor
ze de taal uit de omgeving gemiddeld sneller zullen oppikken.
Bronnen: Limburgs Dagblad,13-5-2000; http://www.pers.unimaas.nl/2000/
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Geschiedenis op straat
Blinkertlaan
Riemer Reinsma
De Blinkert is de hoogste en dus beroemdste duintop van Nederland. Hij ligt een
eindje ten zuidwesten van Haarlem en werd al omstreeks 1610 door Hendrik
Laurensz Spiegel bezongen, zij het dat de naam toen een fractie korter was dan
nu: Blenk. De dichter vergeleek de blanke top, niet zonder overdrijving, met de
Kaukasus, in de wat gekunstelde taal die toen in de mode was: ‘De Blenk
verd-blikkigh [= van waaruit je ver kunt zien] hier een Kaukasus verstrekt [= lijkt op
een Kaukasus]’. Het duin werd vernoemd in de straatnamen Blinkertlaan (Haarlem)
en Blinkertweg (Zandvoort).
Wie vandaag de dag de Blinkert ziet oprijzen achter de uitspanning Kraantje Lek
zal waarschijnlijk niet een-twee-drie de etymologie van de naam doorzien. Want het
duin mag dan voor een flink deel onbegroeid zijn en uit mul zand bestaan, de
vegetatie is toch flink opgerukt, zodat we moeilijk meer kunnen spreken van een
‘blanke top der duinen’ die ‘schittert in den zonnegloed’, zoals het bekende lied luidt.
Toch ligt daarin wel de oorsprong van de naam. Blink betekent van oorsprong ‘glans,
schittering’, en vandaar later ook ‘een wit, onbegroeid duin’.
Vroeger was blinkert dus een benaming voor onbegroeide duintoppen in het
algemeen. In zijn Lof der Zeevaert (1623) schreef Vondel:
Geen duyn, noch witten blinck, nocht Pharos [= vuurtoren van Alexandrië]
kan voorwaer d'Aenstaende swarigheyd (...) van 't varen oversien.
En nog in 1854 dichtte W.J. Hofdijk:
De zeewind strijkt naar 't oost, en koelt de heete kruinen
Der geele blinkerts en der groen bewassen duinen.
De vorm met de uitgang -ert is, zoals terloops duidelijk zal zijn geworden, bepaald
niet de oorspronkelijke. In 1599 vermeldde de woordenboekmaker Kiliaan de vormen
blincke en blencke, die blijkbaar door elkaar gebruikt werden. Maar geen van deze
twee vormen is later nog in andere bronnen aangetroffen; de vormen met de uitgang
-e waren blijkbaar al op sterven na dood toen Kiliaan ze noteerde. In de zeventiende
eeuw vinden we alleen de korte vormen blink en blenk (soms met ck gespeld, zoals
in die tijd gebruikelijk). Deze eenlettergrepige vorm was de oudste en zou heel lang
de enige blijven. En dan verschijnt in de negentiende eeuw opeens blinkert, de
enige vorm die nu nog gangbaar is met een versterkende t-klank zoals in schrijverd.
Deze vorm treffen we voor het eerst aan bij de schrijver Jacob van Lennep, die op
korte afstand van de duintop woonde.
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De Blinkert bij Haarlem als onbegroeide top.
Foto: Gemeentearchief Haarlem

Blink(ert) is, zoals we al zagen, heel lang een soortnaam geweest. De naam komt
dan ook op heel wat plaatsen in het land voor. Zo heeft het Zeeuwse gehucht
Dishoek, dat met zijn rug naar de duinenrij gekeerd ligt, een Blinkertlaan. Maar
misschien bevat ook De Blink in de Groningse gemeente Leek de herinnering aan
zo'n blinkende zandhoogte. Van een duin kunnen we in dit geval moeilijk meer
spreken, maar het is heel goed denkbaar dat er in dit gebied - vroeger
veenmoerassen - ooit een hoge zandrug heeft gelegen. Daarop wijst ook de
straatnaam Zandhoogteweg, niet ver ervandaan.
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Vergeten woorden
Wijfje
Hans Heestermans
Een lezer schreef me naar aanleiding van mijn stukje over het woord ploert in de
betekenis ‘hospes’: ‘Dat is helemaal niet verouderd, want in mijn studententijd (jaren
dertig) gebruikten we dat woord altijd zo. We hadden het nooit over een “hospes”,
en het lijkt me sterk dat dat nu heel anders is.’
Die opmerking brengt me bij de vraag wanneer een woord of betekenis verouderd
of vergeten is. Lexicografen gaan veelal uit van het volgende criterium: een mens
leeft - althans in zekere delen van de wereld - gemiddeld zo'n 75 jaar. Eén generatie
stellen we op 25 jaar. Als de jongste twee generaties een woord of betekenis niet
meer kennen (noch actief, noch passief) maar de oudste generatie nog wel (of actief,
of passief), dan is er sprake van verouderd-zijn. Het komt er dus op neer dat een
woord of betekenis verouderd is als die vijftig jaar of langer niet in gebruik is geweest.
Ik voeg daar nog iets aan toe: dialecten zijn vaak heel behoudend, dat wil zeggen:
in de streektaal blijft een woord of betekenis nog voortleven terwijl die in de
standaardtaal allang is uitgestorven. Zo is het woord astrant in de betekenis ‘brutaal’
al enige tijd uit het algemeen Nederlands verdwenen, maar in verschillende dialecten
is het nog springlevend. In het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)
schrijven we in zo'n geval: ‘verouderd, maar gewestelijk nog aangetroffen’.
Het woord wijfje in de betekenis ‘echtgenote’ (vooral gezegd met een liefkozende
of vertederende gevoelsnuance) is volgens het genoemde criterium verouderd. We
kennen het nog wel als de ‘zeer vertrouwelijke, liefkozende ben. voor een vrouw
(...) zo, wijfie, is alles goed gegaan?’ (Van Dale, 13de druk) of voor een ‘kleine vrouw
in het algemeen’, en ook dan meestal in de vorm wijfie. In oudere taal was wijfje
‘echtgenote’ redelijk gangbaar. In een toneelstuk uit 1578 (opgenomen in de bundel
Trou moet blycken, 1889) komt deze regel voor:
Maer gaen wij thuijswaert, u wijfken verlangen sal.
(Maar laten we naar huis gaan, uw echtgenote zal naar u verlangen.)
En Huygens dichtte in 1657 schalks:
Daer mijn Beursjen hanght op zy, Houdt mijn Wijfjen meest van my. (Mijn
echtgenote houdt het meest van mij als ik mijn portemonnee bij me heb.)
En Jacob van Lennep schrijft in zijn vertaling van Robert Burns' gedicht ‘Nobody’
(Poëtische Werken XII, 1823) ironisch:
Mijn wijfje is my trouw;
Ik deel haar met niemand:
Ik kus niemands vrouw
En mijn vrouw kust niemand.

Wijfje voor ‘echtgenote’ is volgens het WNT het laatst aangetroffen in Louis Couperus'
Eline Vere (1889):
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Hè, daar hadt je De Woude met zijn wijfje! Waar zaten die menschen toch
den geheelen dag; ze vertoonden zich nergens! Enfin, ze waren zeker
nog verliefd.
1889. Verouderd dus volgens mijn criterium. Of kent een van de lezers wijfje nog
in de betekenis ‘echtgenote’? Schrijf het mij en vermeld er vooral uw leeftijd bij!

De ingewanden van het Nederlands
De lettergreep [2]
Battus
In een Nederlandse tekst is de helft van de woorden eenlettergrepig. Een kwart van
de woorden telt twee lettergrepen. Veel woorden van drie, vier, vijf lettergrepen
staan er dus niet in Nederlands proza. Maar er zijn er genoeg: in het woordenboek
zorgen de eenlettergrepigen voor slechts drie procent, de woorden van twee
lettergrepen voor twintig procent van het aantal trefwoorden. Het meest voorkomend
in een woordenboek, met dertig procent, zijn de drielettergrepige (‘trisyllabische’)
woorden.
Van de 500 woorden die rechtsboven op een rechterbladzij in het Groene Boekje
staan, zijn er 150 trisyllabisch. Die 150 woorden zijn gemiddeld tien letters lang, van
het zesletterige woord libero tot het veertienletterige woord machtsmisbruik.
Het meest voorkomende patroon in die groene woorden is de opvolging van twee
lettergrepen van drie letters afgesloten door een greep van vier letters: zusterhuis,
boerenkool, dartelheid, heiligbeen. Maar er zijn nog honderden andere patronen.
In het overzicht hiernaast heb ik voorbeelden gegeven van de 7 × 7 × 7 mogelijke
patronen tussen de aanvoegende wijs iaë en het kostbare scheepsschroefschroot.
In elk rijtje veranderen de eerste en tweede lettergreep niet van lengte en loopt de
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laatste lettergreep van 1 tot 7 letters. Rijtjes met een even lange eerste lettergreep,
weer van 1 tot 7, staan horizontaal naast elkaar. Rijtjes met een even lange tweede
lettergreep, weer van 1 tot 7, staan verticaal onder elkaar.
Het rechterbovenhoekje van het overzicht is het dubieust. Nemen we het patroon
141, op de bovenste plaats van het vierde rijtje bovenaan: een lettergreep van 4
letters die wordt gevolgd en voorafgegaan door een lettergreep van 1 letter. Als u
het werkwoord adieuen voor ‘adieu-zeggen’ goed vindt, dan moet u ook de
aanvoegende wijs adieue goed vinden. Als u de wijze waarop Ischa Meijer schreef
ischaën noemt, dan kan ook ischaë. Ik hield het op het woord apneu (‘ademnood’),
dat als bijvoeglijk naamwoord gebruikt apneue oplevert.
Het werkwoord udraaien is een regelrechte vertaling van het Engelse U-turn. Met
Utrechtsje bedoel ik het Domsteeds taaltje. Misschien kunt u betere voorbeelden
voor de randen van het overzicht vinden.
De eerste aflevering verscheen in januari van dit jaar.
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Het proefschrift van...
Hedda van 't Land: taalverschillen bij enquêtes
Marc van Oostendorp
Gaat u naar de moskee? Kies uit de volgende antwoorden: 1. ja, soms; 2. ja, vaak;
3. nee, nooit. Welk antwoord u zojuist gekozen hebt, is afhankelijk van een aantal
factoren. Als u Marokkaan bent, is de kans dat u 1 of 2 koos groter dan als u een
autochtone Nederlander bent. Maar als Marokkaan hebt u zich er bij de keuze tussen
antwoord 1 en antwoord 2 misschien onbewust door laten beïnvloeden dat de vraag
in het Nederlands gesteld is. Daarmee is de kans dat u voor ‘soms’ in plaats van
voor ‘vaak’ gekozen hebt net iets groter geworden dan wanneer de vraag in het
Marokkaans-Arabisch gesteld zou zijn.
De Amsterdamse communicatie-specialist Hedda van 't Land promoveerde onlangs
op een proefschrift over factoren die van invloed zijn op de manier waarop allochtone
Nederlanders enquêtevragen beantwoorden. Hoe belangrijk zijn etnische achtergrond
en taal bij opiniepeilingen? Om dit te weten te komen liet Van 't Land Marokkanen
van de eerste en de tweede generatie én enkele groepen Nederlanders interviewen
over alledaagse onderwerpen.
Een van die onderwerpen was de huisarts. Welke eigenschappen moet zo iemand
hebben? In een vooronderzoekje hadden zowel Nederlanders als Marokkanen wat
zaken genoemd die ze belangrijk vonden. Een Nederlandse informant had
bijvoorbeeld gezegd dat het waardevol was als je met de dokter over persoonlijke
dingen kon praten. Een Marokkaanse zegsman hechtte er meer aan dat de dokter
een recept uitschreef zodra duidelijk was wat de klachten waren.

Marokkaanse eigenschappen
Van 't Land verzamelde zo een aantal ‘Nederlandse’ en ‘Marokkaanse’
eigenschappen voor een dokter. Ze schreef elk van die eigenschappen op een
kaartje. Een interviewer legde het hele pak kaarten aan haar proefpersonen voor,
met de opdracht om de belangrijkste eruit te halen. Als de proefpersonen niet konden
lezen of schrijven, las de interviewer de verschillende keuzemogelijkheden voor. In
een ander testje moesten proefpersonen over elke opgesomde eigenschap zeggen
of ze die wel of niet belangrijk vonden voor hun eigen dokter.
Er bleek, zoals te verwachten was, een duidelijk verschil te zijn tussen Marokkanen
en autochtone Nederlanders. De laatsten bleken de Nederlandse eigenschappen
over het algemeen heel belangrijk te vinden, maar de Marokkaanse nauwelijks.
Marokkanen hadden juist een lichte voorkeur voor de Marokkaanse kaartjes, al
vonden zij de Nederlandse ook niet onbelangrijk. Er was ook een voorspelbaar
verschil tussen de eerste en de tweede generatie Marokkanen: de laatste leek in
haar voorkeuren meer op de Nederlanders dan de eerste.

Scherpe kantjes
Van 't Land onderzocht vervolgens ook de invloed die de etnische achtergrond van
de interviewer en de taal waarin het interview gehouden werd, hadden op de
uitkomsten. In totaal waren er drie soorten interviews. Sommige interviewers waren
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Marokkaans, andere waren autochtoon Nederlands. De Marokkaanse interviewers
werkten soms in het Marokkaans-Arabisch en soms in het Nederlands.
Mensen passen zich bewust of onbewust aan aan degene met wie ze spreken.
Ze vijlen de scherpe kantjes van hun gedachten af, ze houden het gezellig. Uit Van
't Lands onderzoek bleek dan ook dat de antwoorden die haar Marokkaanse
proefpersonen gaven afhankelijk waren van de interviewer. Als een Nederlander
de vraag stelde of ze veel Nederlandse vrienden hadden, zeiden ze vaker ‘ja, veel’
dan wanneer een Marokkaan die vraag stelde. In dat laatste geval zeiden ze eerder
‘ja, een paar’.

Naar de moskee
Bij andere vragen leek de taal waarin de vragen gesteld werden belangrijker dan
de etnische achtergrond van de vraagsteller. Als een Marokkaanse interviewer de
vraag over moskeebezoek in het Arabisch stelde, kreeg hij vaker ‘ja, vaak’ te horen
dan wanneer hij dezelfde vraag in het Nederlands stelde.
Van 't Land kon niet vaststellen waarom bij sommige vragen de taal van het
interview belangrijker was en bij andere vragen de achtergrond van de vraagsteller.
In sommige gevallen waren de resultaten zelfs tamelijk onverwacht. Zo bleken de
Marokkaanse proefpersonen meer belang te hechten aan ‘Marokkaanse’
eigenschappen voor hun huisarts wanneer een Marokkaanse interviewer er in het
Nederlands naar vroeg, dan wanneer diezelfde interviewer dezelfde vraag in het
Marokkaans stelde.
Hoe de verschillende factoren die het uiteindelijke antwoord bepalen op elkaar
inwerken, moet nog worden uitgezocht. Uit het proefschrift van Van 't Land wordt
in ieder geval wél duidelijk dat de techniek van de opiniepeiling verfijnder en
nauwkeuriger zal moeten worden naarmate Nederland multicultureler en veeltaliger
wordt.
Hedda van 't Land, Similar questions; Different meanings. Differences in
the meaning of constructs for Dutch and Moroccan respondents; effects
of the ethnicity of the interviewer and language of the interview among
first and second generation Moroccan respondents. Den Haag, KPN
Research.
ISBN 90 72125 66 5
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Woordenboek van de poëzie
Leival
Guus Middag
Verlaat nooit zonder woordenboek de woning. Overal dreigt gevaar. Het was in
Oostenrijk, lang geleden, ik was een jaar of twaalf. We liepen door een bos, tegen
een berg op, met de bedoeling een wandeling te maken, toen rechts van het pad
ineens een bord opdook. Gespijkerd op een boom, een wit verkeersbord met een
rode rand en in het midden, in zwarte letters, het lugubere woord Tollwut. Iemand
moest het er ooit opgehangen hebben, ter waarschuwing, maar voor wie of wat?
Had het iets met tol betalen te maken, of met woud, of met beide? Moest hier bostol
betaald worden? Verboden toegang voor wie zijn woudtol niet had voldaan? Of had
Wut iets met woede te maken, en liepen hier dus woedende toleisers rond?
Wegwezen - dat leek, ongeacht de eventuele betekenis van het woord, de
mededeling van het bord. Wij maakten ons snel uit de voeten, om bij thuiskomst te
ontdekken dat het allemaal nog veel erger was. Wij waren zojuist ontsnapt aan een
gevaarlijke roedel schuimbekkende Oostenrijkse boshonden, want Tollwut bleek
het Duitse woord te zijn voor hondsdolheid.
Nog zo'n gevaarlijk woord, aangetroffen in de berm van de Duitse Autobahn:
Spurrillen. Om het acuut koud van te krijgen. In Italië, op smalle bergweggetjes, op
verkeersbordjes, in de rotswand geschroefd: ‘caduta massi’, vallende massa's, dus
dan weet je het wel. Met een afbeelding erbij waarop een halve berg naar beneden
komt getuimeld, maar zonder verdere instructies voor hoe in zo'n geval te handelen.
In dezelfde angstaanjagende categorie, in Nederland: ‘overstekend wild’, met een
afbeelding van een hypernerveus hert. En: ‘uitholling overdwars’.
In een niet nader genoemd land zag de dichter J. Eijkelboom ook eens een vreemd
woord op de weg. Niet op een verkeersbord, maar op een stuk karton geschreven:
In magere letters
op een rafelig stuk karton
aan een koord over de straat
zomaar het nooit geweten woord
leival.

Wat is een of de of het leival? Familie van de meerval, of van de narwal? Was hier
vis te koop? Of was het misschien Fins voor ‘finish’? Zwitserse fototoestelreclame?
Of Roemeens? De lei is de Roemeense munt, bekend uit kruiswoordraadsels.
Eijkelboom zelf had Keltische associaties. Hij dwaalde na het zien van het vreemde
woord met zijn gedachten meteen af naar een oud-Engelse hei met elfjes en barden:
In Keltisch tussenlicht
verlangt de door steden dolende
bard terug naar de heide waar het
onvatbare volk van de elfjes hem ooit
had bekoord.

Het is wel aardig dat de dichter, op zoek naar een verklaring voor een onbekend
woord, zelf ongemerkt een ander onbekend woord introduceert: tussenlicht. Dat
moet wel de instantvertaling zijn van het Engelse twilight, ‘schemering’. Overigens
zag ik nog niet goed wat er Keltisch zou kunnen zijn aan het woord leival, maar dat
hoefde ook niet, want in de derde en laatste strofe werd de dichter en ons de geheime
betekenis alsnog geopenbaard. Hamergeluiden richtten de blik omhoog:
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Hamertje-tik wijst vervolgens
de weg omhoog, waar leidekkers
het kerkdak van nieuwe schubben
voorzien.

En pas toen wisten we dat het gedicht zich in Nederland afspeelde. En dat de
leivalvis nog wel even terugkeerde, in de symbolische schubben waarvan het kerkdak
werd voorzien, maar dat het woord verder niets vissigs had. De leidekkers hadden
niets anders willen doen dan de passanten waarschuwen, maar nu juist met een
woord dat de gemiddelde passant vermoedelijk niet bekend is: leival. Het klinkt als
een ziekte: hier heerst leival, zoals ergens anders Tollwut kan heersen. Of als een
natuurverschijsel: hier kan zich neervallend lei voordoen, zoals zich ergens anders
overstekend wild of spoorvorming kan voordoen.
Noteren wij in het woordenboek van de poëzie: ‘Leival, geen meervoud, uit de
leidekkerij: 1. onbedoelde neerstort, ten gevolge van leidekkerswerkzaamheden,
van grotere of kleinere stukken leisteen, in het bijzonder op die delen van de
openbare weg waar zich nietsvermoedende wandelaars kunnen ophouden; 2. ook
als waarschuwing aan de onder 1. genoemde passanten: pas op, hier kan lei vallen;
tot nu toe alleen waargenomen op een rafelig stuk karton aan een over de straat
gespannen koord, ergens in Nederland, door J. Eijkelboom (in zijn gedicht
“Openbaring” in zijn bundel Het arsenaal, Amsterdam, 2000, uitgeverij De
Arbeiderspers, p. 39).’
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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.

Voetbalwoorden

Ter gelegenheid van het EK voetbal verscheen Boerenkoolvoetbal, een boekje
waarin vrijwel alle Nederlandse samenstellingen die eindigen op -voetbal (250 stuks)
zijn opgenomen. Die woorden - van achteruitvoetbal tot zweetvoetbal - zijn grofweg
onder te brengen in vier categorieën: ze beschrijven wát er gespeeld wordt
(blaasvoetbal, tennisvoetbal), door wie (vrouwenvoetbal, cafévoetbal), hoe
(paniekvoetbal, droomvoetbal) en ‘waarom’ (interlandvoetbal, eredivisievoetbal).
Elk woord wordt van een verklaring voorzien - al dan niet geïllustreerd met een citaat
- waarin ook veel feitjes en weetjes zijn opgenomen.

Boerenkoolvoetbal van Wim Daniëls is een uitgave van Sdu Uitgevers
en kost f 19,90. (117 blz.)
ISBN 90 5797 069 4

De taal van Wim T. Schippers
Na Marten Toonder en Van Kooten en De Bie is nu ook Wim T. Schippers geëerd
met een boek over zijn ‘taalbehandeling’ en over de invloed die hij daarmee op het
Nederlands heeft (gehad). Het boek begint met een essay over het fenomeen
Schippers. Onderwerpen (onder meer): carrières (kunstenaar, radio- en
televisiemaker, schrijver, muzikant), levensvisie, taalgebruik, dramawerk, personages
en stijlkenmerken. Hierna volgt het eigenlijke lexicon, waarin vele taalverrijkingen
van Schippers' hand vermeld staan, alle voorzien van de context waarin ze ontstaan
en gepresenteerd zijn. Het boek sluit af met een titel- en een woorden/zinnenregister.
Een voorpublicatie uit dit boek stond in het meinummer van Onze Taal.
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Verdomd interessant, maar gaat u verder... De taal van Wim T. Schippers
van Ingmar Heytze en Vrouwkje Tuinman is een uitgave van
Sdu/Standaard en kost f 19,90. (143 blz.)
ISBN 90 5797 077 5

Succesroman
Bert Reesinck schreef een boek waarvan de titel alle aspirant-bestsellerauteurs zal
aanspreken: Hoe schrijf ik een succesroman? Aan bod komen de uitgeefwereld, de
kenmerken van de roman en de bestseller, en het schrijfproces. Dat klinkt droger
dan het is, want Reesinck heeft ervoor gekozen de onderwerpen te verduidelijken
met voorbeelden uit het werk van ‘grote schrijvers’, en ook illustreert hij zijn betoog
met hun denkbeelden over literatuur en over het schrijven van een roman. Het boek
bevat een zaken- en een personenregister.

Hoe schrijf ik een succesroman? wordt uitgegeven door Sdu Uitgevers
en kost f 29,90. (195 blz.)
ISBN 90 5797 068 6

De Navorscher

De Stichting Historic Future heeft als doelstelling het op cd-rom ontsluiten van
historische bronnen - in de praktijk: jaargangen van tijdschriften - die van pas kunnen
komen bij historisch, heraldisch en genealogisch onderzoek. De jongste uitgave
van Historic Future bestaat uit drie cd-roms met daarop alle jaargangen van De
Navorscher, een tijdschrift dat verscheen tussen 1851 en 1960. De Navorscher
vervulde toentertijd eenzelfde functie als sommige internet-nieuwsgroepen nu,
namelijk die van forum voor uitwisseling van informatie. In De Navorscher verschenen
korte verhandelingen over zeer uiteenlopende onderwerpen uit de geschiedenis,
taalkunde, wapenkunde, genealogie, enzovoort (voorbeelden: ‘De laatste
wilsbeschikking van Piet Hein’ en ‘Woorden op het platte land van Noord-Holland
nog gebruikelijk’). Bovendien kon men vragen ter beantwoording voorleggen.
De drie cd-roms bevatten een ‘opgepoetste’ fotografische herdruk van het tijdschrift
(55.000 bladzijden, inclusief registers) die ook op woordniveau doorzoekbaar is.
Geschikt voor Windows en Macintosh.
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De Navorscher 1851-1960 is een uitgave van de Stichting Historic Future
en het Centraal Bureau voor Genealogie. De cd-roms zijn te bestellen
door f 99,- over te maken op rekeningnummer 4558273 t.n.v. Stichting
Historic Future. Postbus 5163, 1410 AD Naarden. ISBN 90 76650 10 1

Beeld van het Nederlands
De Nederlandse Taalunie viert dit jaar haar twintigjarig bestaan, en naar aanleiding
daarvan verscheen onlangs Beeld van een taal, een boek dat, heel letterlijk, een
beeld van het Nederlands wil oproepen. De samenstellers, Ewoud Sanders en Ludo
Permentier, bundelden daartoe een veelheid van korte bijdragen van of over al dan
niet bekende taalgebruikers (onder anderen Herman Brusselmans, Kader Abdolah
en Beatrijs Ritsema), waarin duidelijk wordt gemaakt welke rol het Nederlands - of
een aspect daarvan - in hun leven speelt. De vele foto's van Nederlandse fotografen
(onder anderen Ed van der Elsken en Cas Oorthuys) vullen dit ‘beeld van een taal’
verder aan.

Beeld van een taal is een uitgave van Sdu/Standaard en kost f 25,-. (240
blz.)
ISBN 90 5797 052 X

E-beeldwoordenboek
Uitgeverij Elmar bracht onlangs een drietalig (Nederlands, Frans, Engels) elektronisch
beeldwoordenboek op de markt onder de titel Zo heet dat! De cd-rom bevat 3500
illustraties en 50 animaties, verdeeld over 600 onderwerpen uit onder meer
wetenschap, techniek, kunst en vrijetijdsbesteding. In elke illustratie kunnen met de
muis onderdelen aangeklikt worden, waarna de Nederlandse benaming plus de
Franse en de Engelse vertaling hiervan in beeld verschijnen. Ook kan de uitspraak
van de woorden beluisterd worden. Geschikt voor Windows 3.1 en hoger, en voor
Macintosh 7 en hoger.

Zo heet dat! is een uitgave van Elmar en kost f 49,95.
ISBN 90 389 0955 1

Nieuw taaltijdschrift
Uitgeverij Samsom heeft een nieuw taaltijdschrift op de markt gebracht. Het blad
heet TaalActief, en de doelgroep bestaat volgens het persbericht uit ‘tekstschrijvers,
secretaresses, docenten, beleidsmedewerkers en verder een ieder in Nederland
en Vlaanderen die hecht aan correct taalgebruik’. De inhoud richt zich vooral op
schriftelijk taalgebruik in werksituaties, overigens zonder al te zwaar de nadruk te
leggen op adviserende artikelen: ook
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onderwerpen als etymologie, neologismen, taalontwikkeling en taal op internet
komen aan bod.

TaalActief staat onder redactie van Riemer Reinsma en wordt uitgegeven
door Samsom. Per jaar verschijnen zes afleveringen van 24 bladzijden.
Jaarabonnement: f 139,-. Informatie: Samsom Customer Care Center;
tel. 0172 - 46 68 47.
ISSN 1566-3884

Taalunieversum
De Nederlandse Taalunie introduceerde begin mei het Taalunieversum
(www.taalunieversum.org), een zogenoemde ‘portaalsite’, waar iedereen die
informatie zoekt over het Nederlands en/of de neerlandistiek een antwoord op zijn
vragen dan wel een relevante verwijzing moet kunnen vinden. Zie ook het artikel
elders in dit nummer.

Activiteiten Stichting Natuurlijk Nederlands
In 1998 werd na een oproep in Onze Taal de Initiatiefgroep Woordenlijst Onnodig
Engels gevormd: een club van taalliefhebbers die het tij van het oprukkende Engels
wilden keren. In mei 1999 werd de initiatiefgroep opgeheven; de taken werden
overgedragen aan de nieuw opgerichte Stichting Natuurlijk Nederlands.
Inmiddels zijn binnen deze stichting een aantal werkgroepen actief. Zo is er een
werkgroep Publieksacties, die onlangs nog in het nieuws kwam met een actie in
verband met de naam van het in Zwolle geopende ‘Conference Building’. Voorts
wordt er gewerkt aan een woordenlijst met alternatieven voor Engelse woorden. Na
de zomer moet hiervan een eerste versie uitkomen. Weer een andere groep werkt
aan het uitbrengen van een artikelenbundel waarin het verschijnsel ‘onnodig Engels’
kritisch wordt besproken. De bijdragende auteurs zijn vooral afkomstig uit de wereld
van cultuur en wetenschap. En ten slotte zijn er twee affiches gemaakt, waarop voor
enkele tientallen ‘onnodig Engelse’ woorden een passend Nederlands alternatief
aangedragen wordt. De affiches kosten f 2,60 per stuk; verzending inclusief koker
kost f 10,50. Er gaan ongeveer zes affiches in één koker. Wie jaarlijks f 35,- of meer
doneert, krijgt een korting van f 10,- op de eerste zending.
Wie een van de werkgroepen wil versterken, donateur wil worden (minimaal f 25,per jaar) of affiches wil bestellen, kan zich richten tot de Stichting Natuurlijk
Nederlands, Postbus 2093, 2301 CB Leiden. Gironummer: 8208521.

Juniorendag toegepaste taalkunde
Op vrijdag 1 december vindt de elfde Juniorendag van de Nederlandse Vereniging
voor Toegepaste Taalwetenschap (ANéLA) plaats, ditmaal aan de Rijksuniversiteit
Groningen. De dag opent met een plenaire lezing en vervolgens kan men zelf een
programma samenstellen uit verschillende lezingen en posterpresentaties door
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junioren (studenten en promovendi) die onderzoek doen op het terrein van de
toegepaste taalkunde: taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing,
taal en techniek, of bedrijfscommunicatie. Iedereen die belangstelling heeft voor
toegepast taalkundig onderzoek is van harte welkom.
Studenten en promovendi op het terrein van toegepaste taalwetenschap die een
lezing of een posterpresentatie willen houden, kunnen zich vóór 11 september
aanmelden door een inschrijfformulier en een samenvatting (max. 200 woorden) te
sturen naar: Joanneke Prenger, Taal & Communicatie, Postbus 716, 9700 AS
Groningen of naar <J.Prenger@let.rug.nl>.
Inschrijving als toehoorder kan tot 1 november. Informatie: Eefke Jacobs, 050 573 44 85; Monique Sollie, 050 - 312 68 37.

Tijdschrift

De Amerikaan Marshall McIuhan voorspelde al in de jaren zeventig dat de aarde
door de ontwikkelingen in de telecommunicatie een ‘global village’ zou worden. Die
‘verdorping’ van de wereld brengt ook de globalisering van de plaatselijke handel
en politiek met zich mee. Bij beide ontwikkelingen is het taalaspect van groot belang,
en in beide ontwikkelingen is er een grote (en groeiende) rol weggelegd voor het
Engels. Sinds begin dit jaar verschijnt er een tijdschrift dat deze mondiale
taalontwikkelingen in de gaten houdt. Het blad heet Monditaal, en het is een uitgave
van de vereniging Esperanto Nederland, die hiermee de discussie over het Engels
als wereldtaal en over de Europese taalpolitiek - die beide als bedreigend voor het
Nederlands kunnen worden ervaren - wil bevorderen. Monditaal wil geen
propagandablad voor het Esperanto zijn, maar de mening dat het Esperanto een
geschikte vervanger voor het Engels zou zijn (omdat het makkelijker is en politiek
neutraal) wordt niet onder stoelen of banken gestoken.
Per jaar verschijnen er vier afleveringen van Monditaal van elk acht bladzijden.
De hierbovengenoemde thema's bepalen de hoofdmoot van de inhoud van het blad,
maar men besteedt ook aandacht aan onderwerpen als het modern Hebreeuws,
de nieuwe spelling en economische toepassingen van het Esperanto. Op de
achterpagina komt steeds een cultureel onderwerp aan bod.
Monditaal staat onder redactie van J.H. Derks. De lopende jaargang van
Monditaal wordt gratis verspreid. Vanaf volgend jaar worden er
abonnementskosten in rekening gebracht. Een abonnement tot eind van
dit jaar kan aangevraagd worden bij de heer H. ten Hagen, Middenweg
587, 1704 BH Heerhugowaard; tel. 072 - 571 79 18. De al verschenen
nummers kunnen aangevraagd worden bij mevrouw I. Emmelkamp,
Arubastraat 12, 9715 RW Groningen.

Onze Taal. Jaargang 69

208

Ruggespraak

KÄRCHER HOGEDRUKREINIGER
Type ‘K 200’ Capaciteit 360 I/u. Gewicht 5 kg Incl. spuitpistool, 2-voudige
sproeier en vuilvrees. Nu
Reclamefolder
LADIES ONLY
Twee unieke dameschronografen. De Irony Daydream - gebroken
witte wijzerplaat, stalen kast en band - heeft een sportieve uitstraling.
Advertentie Schiphol Plaza
Op 13 januari werd aangifte gedaan van inbraak in een auto die
geparkeerd stond aan de Dahliastraat. De daders slaagden erin een van
de voorportieren open te braken.
Weekblad voor Dongen
INGERICHTE KAMER
Voor juni, juli en augustus, vlakbij centrum Leiden. Balkon, dakterras,
gedeelde keuken en badkamer met 3 meisjes. 4 × 5 meter, f 465,- p.m.
Stadskrant Gemeente Leiden

WASKRACHT signaleert een Leni Riefenstahl-revival in Duitsland.
De 98-jarige fotografe en filmmaakster wordt bewonderd vanwege
haar vernieuwende techniek en vergruisd vanwege haar
propagandafilms voor de nazi's. Nederland 3, 19.51 uur.
de Volkskrant
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Wanneer blijkt dat u een nieuw reisdocument nodig heeft kunt u elke
morgen (vanaf 1 maart 2000) tussen 8.30 uur en 13.00 uur terecht bij de
Gemeentebalie voor het aanvragen van een nieuw reisdocument.
In principe kunt u wachten op uw pas of identiteitskaart. Ook op
donderdagmiddag kunt u tot 16.00 uur op uw document wachten.
Weekblad Gilze en Rijen
Corine Dorland mag op mountainbike naar Spelen
Utrechts Nieuwsblad

Eten op stand in AMC
Basilic is het nieuwe à la carte restaurant in het Amsterdamse AMC. Er
werken ruim 5000 mensen, waaronder een aanzienlijk aantal professoren,
specialisten, bestuurders en andere functionarissen. Het restaurant wordt
gerund door huiscateraar Medirest. Bezoekers vormen de secundaire
doelgroep.
Catering Magazine
Skeelertocht voor geleidenhonden
Aalsmeer - De Lions Club Aalsmeer en de Knsb houden zondag een
Skeeler Toertocht die geheel ten goede komt aan de sponsoring van het
Blinden Geleidehonden fonds.
Amstelveens Weekblad
Molenstichtingen steken Soesters hard onder de riem: ‘Die molen,
die komt er wel’
Handelsport editie Leusden
Specialiteiten restaurant
WOO PING
chinees - indisch - thais
MOEDERDAG AFHAALMENU
Menu A
Bestaat uit
9 gerechten
genoeg voor 2 à 3 personen
f 27,50
Menu B
Bestaat uit
11 personen
genoeg voor 3 à 4 personen
f 55,Wij geven op moederdag een mooie roos cadeau aan iedere moeder
Leidse Post
Volgende week ontvangen jullie allemaal de enquête met betrekking tot
het tevredenheidsonderzoek inzake de werksituatie in jullie postvak.
Directiebrief College DGO
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We mailen!
De onstuimige opkomst van de elektronische post
Jaap de Jong - Universiteit Leiden Peter-Arno Coppen - Katholieke
Universiteit Nijmegen
E-mailen en SMS-berichten verzenden wordt de normaalste zaak
van de wereld. Verdwijnt daarmee ook de aloude papieren brief?
Zo'n vaart lijkt het niet te lopen. Maar intussen zijn er wel wat
dilemma's bij gekomen; hoe zit het bijvoorbeeld met de
e-mailetiquette? En wanneer kies je voor een mailtje, en wanneer
voor de telefoon of de ‘slakkenpost’? ‘Een SMS-bericht als
sollicitatiebrief is onzin, net zoals een boodschappenbriefje in een
envelop met een postzegel erop.’
Ergens tegen het einde van de negentiende eeuw schreef een jongeman in december
de volgende brief aan een vriend:

Waarde Vriend!
Op het gevaar af, dat gij mij een man van den ouderwetschen stempel
zult noemen, wil ik, bij de verwisseling van het oude met het nieuwe jaar,
het vaderlandsch gebruik toch volgen en u mijne hartelijkste
zegenwenschen aanbieden. Lang leven, ongestoorde gezondheid, veel
voorspoed en onze nimmer verflauwende vriendschap - ziedaar de weinige
items, die ik u uit den grond van mijn hart toewensch.
Al zien wij elkander bij gelegenheid van dit jaarfeest niet persoonlijk, drink
een glas wijn op mijne gezondheid, zooals ik het op de uwe hoop te doen,
en geloof mij steeds,
Uw oprechten Vriend,
N. de Munnik
Nog dezelfde dag (de post werd in die tijd tweemaal per dag bezorgd) ontving hij
het antwoord:

Waarde N.!
Deze is alleen dienende om u mijn bijzonderen dank te betuigen voor den
hartelijken brief, dien ik van u ontvangen heb, bij gelegenheid van den
nieuwjaarsdag. Ja, wel verre van u een man van den ouderwetschen
stempel te noemen, moet ik u zelfs excuus verzoeken voor mijne
nalatigheid in het volgen van het vaderlandsch gebruik. Ik onderschrijf
echter uwe wenschen voor u, en beveel mij bij voortduring aan in uwe
vriendschap, terwijl ik na minzame groet, de eer heb te zijn,
Uw getrouwe Vriend,
P. Onderstroom
Kijk, dat is nog eens wat anders dan een voorgedrukte prentbriefkaart met ‘Prettige
Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar’ erop! Vroeger werd de echte ‘ars epistularum’
bedreven: mensen onderhielden nog echte correspondenties. Alleen het ritueel al:
het bewonderen van de postzegels, het opensnijden van de envelop, het openen
van de zorgvuldig gevouwen brief, de aangenaam persoonlijke indruk die het
handschrift maakt. Misschien hier en daar een inktvlekje van een weerbarstige
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kroontjespen, maar de beschaafde volzinnen maken veel goed. Soms stijgt uit het
papier de fijne geur van een reukwatertje op. Deze brieven bewaar je in een speciale
brievendoos, of met een mooi lintje erom, om later nog eens met genoegen na te
lezen...
Wegdromen in deze romantische wereld is verleidelijk, de realiteit was helaas
wat prozaïscher. Brieven als de bovenstaande werden aan het einde van de
negentiende eeuw inderdaad veelvuldig geschreven, maar opvallend vaak in dezelfde
bewoordingen. Dat kwam ten eerste doordat maar weinig mensen in staat waren
om zo'n brief op te stellen, en ten tweede doordat de brieven letterlijk overgeschreven
zijn uit bijvoorbeeld Akveld's groot brievenboek, een vaak herdrukte verzameling
van modelbrieven voor alle gelegenheden. Vul uw naam en de speciale gelegenheid
op de plaats van de puntjes in, en klaar is uw brief. Weliswaar was in die tijd nog
slechts een op de tien burgers analfabeet, maar de overige negen namen echt niet
altijd de moeite om een fraaie persoonlijke brief op te stellen. Had men de
beschikking gehad over mobiele telefonie, dan was de bovenstaande nieuwjaarswens
vrijwel zeker afgedaan met een kort telefoongesprekje (‘Hee hallo, nee goed, en
met jou? Ik wou je nog even een goed jaar toewensen, met veel gezondheid en zo.
Ja jij ook. Tot ziens!’).
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Illustratie: Frank Dam

Populair
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw bestaat het mondelinge gesprek of de
gewone brief nog steeds, maar daarnaast kan een bericht per telefoon, fax, SMS
(Short Message Service) of elektronische post (e-mail) verstuurd worden. Nieuwe
media zijn ongekend populair, en de ontwikkelingen volgen elkaar in sneltreinvaart
op.
Van al die communicatiemiddelen zijn e-mail en zijn kleinere broertje SMS de
jongste. Steeds meer mensen krijgen de beschikking over deze nieuwe media.
Gratis e-mailfaciliteiten worden her en der aangeboden, en begin 2000 telde
Nederland al een kleine twee miljoen internetaansluitingen van waaruit je e-mail
kunt versturen. Sommige van deze aansluitingen zijn openbaar: in juni van dit jaar
werd in Amsterdam het toentertijd grootste ‘internetcafé’ geopend, waar de bezoekers
aan 650 beeldschermen onder meer hun elektronische post konden lezen en
versturen. Maar bijvoorbeeld ook in bijna ieder Egyptisch stadje zijn al internetcafés
te vinden, waar toeristen de contacten met de thuisblijvers en met andere reislustigen
in de wereld kunnen onderhouden.
Ook het ‘SMS'en’, het versturen van ultrakorte schriftelijke berichtjes (minder dan
160 tekens) via een mobiele telefoon, wordt vooral onder jongeren steeds
populairder: het is goedkoper dan gewoon bellen, en de ontvanger hoeft de telefoon
niet meteen op te nemen. Het versturen van een regeltje ‘Vanavond 8 u stadion
ingang vak F’ kost maar één telefoontik.

Stijlen
De verschillende media kennen elk ook hun eigen gebruiksmogelijkheden. Deze
leiden natuurlijk ook tot verschillende stijlen: de ontwikkeling hiervan is voer voor
tekstwetenschappers, die met belangstelling de verschrompeling van de briefaanhef
of de uitbreiding van de ondertekening gadeslaan. Het gemak en de snelheid
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waarmee e-mail kan worden beantwoord, leveren een nieuwe vorm van schrijftaal
op, die tussen spreek- en schrijftaal in lijkt te liggen: spreektaalwendingen en
informalisering worden gecombineerd met typische schrijftaalvormen, zoals het
letterlijk citeren van passages uit eerdere correspondentie. Doordat de meeste
mailprogramma's de oorspronkelijke brief in zijn geheel als citaat in het antwoord
opnemen, staat het antwoord ook vaak tussen de oorspronkelijke passages in
gevlochten. Een discussie in e-mails kan al snel de volgende vorm aannemen:

In een gesprek maak je veelvuldig gebruik van gebaren en gezichtsuitdrukkingen.
In geschreven spreektaal ontwikkelen zich allerlei hulpmiddeltjes om dit gemis te
maskeren: relativeringstekentjes als de
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‘smiley’ (: -) of ; -)) om aan te geven dat wat net geschreven is als een grapje moet
worden gelezen, zijn hiervan de bekendste.
De briefaanhef is ook een mooi voorbeeld van veranderende conventies.
Standaardvormen van briefaanhef als ‘Geachte heer/mevrouw’ of het formele ‘L.S.’
komen ook in elektronische brieven voor, maar het directe karakter van de e-mail
levert vaak spreektaalbegroetingen op als ‘Hoi Kim’ of het iets formelere ‘Hallo
Henk’. Een e-mail aan meerdere personen begint vaak met de ook in gewone brieven
gebruikte formulering ‘Beste mensen’, maar er ontstaan ook vormen als ‘Hallo allen’.
Belgisch-Nederlands is de afgekorte aanhef ‘Besten’. Wie op een dag drie of vier
keer een mailtje naar een en dezelfde ontvanger stuurt (kort na elkaar), heeft vaak
de neiging te bezuinigen op aanhef en afzender. ‘Beste Arie Verhagen’ en ‘Met
vriendelijke groeten’ in het eerste bericht, worden vaak ‘Arie’ en ‘Groet’ in het tweede,
en in het derde bericht zullen aanhef, afsluitvorm en afzender vaak zelfs ontbreken
(al staan de essentiële gegevens wel altijd in de kop). Deze vormen van
verschrompeling kom je in gewone correspondentie toch niet snel tegen.

Vergelijking van gewone brief, e-mail, SMS en telefoon
Snelheid
Telefoon is het snelste medium: als je iemand aan de lijn krijgt, heb je een direct
contact dat te vergelijken is met een oog-in-ooggesprek. De gewone brief scoort
het laagst op dit punt. E-mail en SMS kunnen de snelheid van een telefoongesprek
benaderen (afhankelijk van de schrijfsnelheid), maar ook een e-mail kan enkele
dagen bij de ontvanger blijven liggen.
Bereikbaarheid
De bereikbaarheid is uiteraard afhankelijk van de ontvanger. Zit u de hele dag bij
uw telefoon, dan bent u optimaal bereikbaar. Bent u veel weg, dan kunnen
antwoordapparaten of voice-maildiensten eventuele binnenkomende telefoontjes
onderscheppen. Maar dat is ook precies wat er bij e-mail en SMS gebeurt: de
binnenkomende berichten worden opgeslagen tot het moment dat u tijd hebt om ze
te lezen. Een nadeel van de telefoon: bent u in gesprek, dan bent u onbereikbaar
(tenzij u daar speciale voorzieningen voor getroffen hebt). Met e-mail en SMS, en
met de mobiele variant van de telefoon, bent u - als u uw apparatuur hebt
meegenomen - ook niet aan een plek gebonden: waar u bent, bent u bereikbaar.
Kosten
De verzending van e-mailberichten is voor een groot gedeelte gratis. Is uw bericht
eenmaal op het internet aangeland, dan reist het net zo gemakkelijk naar het huis
van uw kennis een paar straten verderop als naar uw collega in Portugal of uw
familie in Australië. De kosten worden gemaakt als u het bericht vanaf uw lokale pc
naar de elektronische snelweg transporteert, én als de ontvanger het bericht daar
weer vanaf haalt. Die kosten zijn afhankelijk van het soort verbinding dat u kiest
(telefoon, netwerk), de snelheid van die verbinding en de grootte van het bericht.
Daarnaast krijgen zowel u als de ontvanger mogelijk te maken met allerlei
abonnementskosten (internetaanbieder, telefoonmaatschappij). De prijs van een
telefoongesprek is van veel factoren afhankelijk; niet in de laatste plaats van uw
eigen vaardigheid om een gesprek kort te houden. Bij SMS zit er een absolute limiet
aan de lengte van uw boodschap, waardoor u met één telefoontik het hele bericht
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kunt verzenden. De kosten van een brief zijn afhankelijk van het gewicht, maar (net
als een gewoon telefoonbericht) ook van de afstand die u overbrugt. Een brief of
telefoontje naar Australië is aanmerkelijk duurder dan naar uw buurvrouw.
Een bijzonder kostenaspect van e-mail is de mogelijkheid om delen van uw
ontvangen correspondentie te hergebruiken: uw binnengekomen e-mails worden
veelal automatisch opgeslagen en blijven dus digitaal beschikbaar: u kunt knippen
en plakken zonder dat het extra papier of tijd kost.
Extra's
De extra mogelijkheden tot communiceren zijn bij gewone post en e-mail het
grootst, en bij SMS het kleinst. Bij een e-mailbericht kunt u foto's, geluidsbestanden
en zelfs filmpjes aanhechten (die door hun grootte wel hun prijs hebben!), en bij
SMS bent u beperkt tot 160 tekens. Ook bij brieven kunt u in de envelop bijlagen
toevoegen, van geluidscassettes tot een lok van uw haar. In een telefoongesprek
hebt u weer uw stembuiging als extra communicatiemiddel.
Omslachtigheid
Een brief versturen is omslachtig: je moet hem schrijven, in een envelop stoppen,
postzegel erop (eerst wegen, waar zijn die postzegels gebleven?), naar de
brievenbus brengen. Beantwoording van elektronische post is een kwestie van een
druk op de knop. Een telefoontje kan ongelegen komen en moeilijk worden uitgesteld.
SMS-berichtjes zijn vaak lastig in te voeren op een mobiele telefoon (met de
cijfertoetsen moet je alfabetische tekens selecteren: eenmaal de 1 is ‘a’, tweemaal
is ‘b’ en driemaal is ‘c’).

Te veel mail
De voordelen van de nieuwe media (snelle verzending, ook aan grote groepen
ontvangers, minder opdringerig; zie het kader links) leiden ook tot problemen.
Doordat het medium van de elektronische post zo laagdrempelig is, en steeds meer
mensen er de beschikking over krijgen, neemt het aantal verstuurde berichten in
hoog tempo toe. De trotse vader zendt het elektronische geboortekaartje toch maar
even het hele bedrijf door. Het elektronische rapport plus de commentaren gaan
naar de hele afdeling, want het kost toch geen papier. Daardoor worden mensen
die aanvankelijk op deze manier optimaal bereikbaar waren, weer minder bereikbaar:
een politicus in Den Haag kan op een ochtend gemakkelijk honderd berichten op
zijn computer vinden, rijp en groen door elkaar, en tot overmaat van ramp nog
aangevuld met ongevraagde elektronische reclamepost. Binnen bedrijven en
organisaties leidt zo'n informatiebombardement al snel tot het instellen van aparte
diensten die de belangrijke mensen weer gaan afschermen voor minder belangrijke
post.
De ontwikkeling en invoering van nieuwe media gaan altijd gepaard met
kinderziekten. En die zijn niet alleen van technische aard: de taalgemeenschap
moet wennen aan het nieuwe medium. Een SMS-bericht als sollicitatiebrief is onzin,
net zoals een boodschappenbriefje in een envelop met een postzegel erop.
Geleidelijk aan ontwikkelt zich voor elk medium een eigen toepassingsgebied, en
een eigen etiquette. Wie zondigt tegen de etiquette, wekt wrevel op, en loopt het
risico het slachtoffer te worden van een bombardement van elektronische post dat
je brievenbus verstopt. De regels voor de etiquette zijn nog volop in ontwikkeling zie het kader op de volgende bladzijde.
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Slakkenpost teloor?
En hoe zit het met de gewone brief? Kan het aloude epistel als ‘slakkenpost’ in het
communicatiemuseum worden bijgezet - genoemd naar het dier met zijn
legendarische traagheid? Al lijkt het of de nieuwe
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communicatiemiddelen de oude verdringen, dat is bepaald niet zo: alleen al PTT
Post bezorgt in Nederland per jaar zo'n zeven miljard poststukken, een aantal dat
de laatste tien jaar alleen maar is gestegen. Hoewel zich in dat aantal ook de talrijke
direct mail en - aldus een postmanager - het ‘wenskaartgebeuren’ bevindt, vormen
brieven nog steeds een respectabel deel van de ongeveer duizend poststukken die
jaarlijks bij de zeven miljoen postadressen op de mat vallen. Het papierloze kantoor
lijkt dus nog steeds ver weg te zijn.
Een aangetekend verstuurde papieren brief heeft nog steeds een duidelijke
juridische status. Bovendien geeft de verzorgde verschijningsvorm (zorgvuldig
vormgegeven op fraai briefpapier) een zeker cachet aan een bericht, waardoor veel
bedrijven nog steeds voor papieren briefverkeer kiezen.

Diversificatie
Oude communicatiemiddelen zijn dus niet verdrongen: er zijn alleen nieuwe vormen
naast gekomen. De veelgehoorde klacht dat de zorgvuldigheid van de papieren
correspondentie wordt verdrongen door de slordigheid van de snelle media is dus
maar ten dele terecht. Er is eerder sprake van een zekere diversificatie: de
verschillende media worden gebruikt voor verschillende gelegenheden. Sommige
vormen van communicatie zijn per definitie slordig: schrijf je een telefoongesprek
letterlijk op, dan zit er geen grammaticale zin tussen. Het bijzondere van de nieuwe
media lijkt juist te zijn dat zich een nieuwe taalvariant tussen schrijf- en spreektaal
ontwikkelt. Het is misschien niet helemaal eerlijk om die met de maatstaven van
een van beide te beoordelen.
Diversificatie dus. Als je met iemand wilt communiceren moet je je eerst afvragen
of je direct contact wenst (persoonlijk bezoeken), of je iemand op afstand wilt storen
(telefoon), en of je een kort berichtje hebt (SMS) dan wel een wat langere boodschap.
Is de vormgeving belangrijk (sollicitatiebrief) of de privacy in het geding (liefdesbrief)?
Is het urgent (telefoon of e-mail) of mag het een paar dagen duren (slakkenpost)?
Maar een brief heeft ook een andere gevoelswaarde in persoonlijke
aangelegenheden, doordat hij aandacht en betrokkenheid suggereert. Ook al zoeken
we een partner via een elektronische contactadvertentie, en leiden internetcontacten
soms zelfs tot een huwelijk, zeg nou zelf: wie krijgt er nou geen warm gevoel van
zo'n handgeschreven, zorgvuldig gevouwen kunstwerkje met fraai geformuleerde
volzinnen, dat ook nog eens naar rozen ruikt?

Top-8 van regels uit de e-mailetiquette
1. Geef uw brief een duidelijk onderwerp
Als uw elektronische brief bij de ontvanger binnenkomt, ziet deze in eerste instantie
alleen de onderwerpregel. Een brief zonder onderwerpregel nodigt niet uit tot lezen,
en schreeuwerige toevoegingen als ‘Urgent! Meteen antwoorden!’ hebben vaak een
averechts effect.
2. Let op de ‘CC’
Net als gewone brieven kan een e-mail aan verschillende personen tegelijk
verstuurd worden. De meeste e-mailprogramma's hebben zelfs faciliteiten voor het
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aanleggen van verzendlijsten. Bij de verzending kunt u een onderscheid maken
tussen de ‘To’, de ‘CC’ en de ‘BCC’. De ‘To’ is de eigenlijke geadresseerde (meestal
maar één persoon). De ‘CC’ (de ‘carbon copy’) is een kopie van de brief voor derden,
en de ‘BCC’ (‘blind carbon copy’) is een gesloten kopie: de ontvangers van de ‘To’
en de ‘CC’ krijgen niet te zien wie de ‘BCC’ is. Een te ruimhartig gebruik van
verzendlijsten, ‘CC’ en ‘BCC’ is de grootste ergernis onder e-mailgebruikers. Vooral
wanneer u op een brief antwoordt, en het antwoord aan alle ontvangers van de ‘CC’
en ‘BCC’ toestuurt, genereert u al snel een heleboel overbodige post. Een voorbeeld:
een personeelsfunctionaris van een bedrijf met 50 medewerkers stuurt een berichtje
aan allen dat de heer De Vries ziek is. 10 personen antwoorden aan alle ontvangers
het berichtje ‘Beterschap, Klaas!’ Dan zijn er al 549 berichtjes verstuurd waarvan
39 mensen er elk 11 gehad hebben.
3. Pas op met grapjes
In het algemeen geldt dat u er rekening mee moet houden dat u wellicht in een
spreektaalachtig register schrijft, maar de bijkomende middelen van spreektaal
(stem, gezicht) mist. Een grapje op schrift kan snel verkeerd begrepen worden. Een
conflict dat op papier/ scherm wordt aangekaart, lijkt onmiddellijk ernstiger. Lees
elk bericht dat u verstuurt ten minste eenmaal in zijn geheel door.
4. Verspil geen ruimte
Lange berichten kunnen niet alleen uzelf, maar ook de ontvanger op kosten jagen.
Vooral het meesturen van grote bijlagen (‘attachments’) kan zeer hinderlijk zijn. Een
e-mail van 1500 woorden (dat is al flink lang) neemt slechts zo'n 10 kb in beslag,
maar een simpel geluidsbestand van drie minuten is al snel tienduizend keer zo
groot.
5. Geen reclame of kettingbrieven
Zinloze post is een grote ergernis van e-mailgebruikers. Reclame is meestal
ongrijpbaar (het antwoordadres is nietbestaand), maar kettingbrieven, vaak met
viruswaarschuwingen, worden door particulieren verspreid. Stuur daarom nooit een
viruswaarschuwing die u zelf krijgt naar al uw vrienden door.
6. Pas op met plakken
De meeste e-mailprogramma's bieden een gemakkelijke antwoordmogelijkheid:
u drukt op de knop ‘Reply’, en u kunt een nieuwe brief intypen. De oorspronkelijke
brief staat als citaat alvast in uw brief opgenomen. Veel mensen typen snel hun
antwoord daarboven, en laten het citaat onder aan de brief staan. Vervolgens krijgt
u weer een antwoord, waaronder uw antwoord én de oorspronkelijke brief weer
staan. Op deze manier plakt u steeds de hele correspondentie aan de nieuwe brief
vast en verspilt u onnodig ruimte.

Ondertekeningen bevatten soms ware kunststukjes van zogeheten ASCII-art en meer of
minder snedige spreuken.

7. Knip in uw citaten of vat samen
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Een andere mogelijkheid dan plakken is het toevoegen van uw antwoord als
commentaar in de brief die u citeert. Dat kan erg handig zijn, maar als de
aangeschrevene hetzelfde doet, resulteert dat al snel in een onoverzichtelijke
cascade van citaten en antwoorden. Vooral bij discussies in nieuwsgroepen is dit
schering en inslag. Knip in uw citaten weg wat niet (meer) relevant is, of verwijder
een groot deel van de cascade en vat eventueel de discussie samen. Geef netjes
aan waar u geknipt hebt (bijvoorbeeld door de toevoeging ‘[knip]’, of ‘[verhaal over
oma weggestreept]’).
8. Houd uw ondertekening bescheiden
Veel e-mailprogramma's bieden de mogelijkheid tot een zogeheten ‘signature
file’, een soort elektronische handtekening die automatisch aan elk bericht wordt
toegevoegd dat u verstuurt. Veel mensen maken complete kunstwerkjes van zo'n
handtekening, compleet met tekeningen en levenswijsheden of snedige motto's (zie
het voorbeeld). Vraag u echter bij elk bericht af of de ontvanger daar wel prijs op
stelt. Vooral als u dagelijks met dezelfde personen communiceert, gaat zo'n uitvoerige
handtekening snel irriteren. Bedenk dat u die handtekening zelf nooit ziet bij het
versturen!
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Reacties
Autochtoon en allochtoon
Frens Bakker - Nijmegen
In de discussie over een Nederlands equivalent voor autochtoon en allochtoon (in
de rubriek ‘Taalergernissen’ van het januarinummer, en in ‘Reacties’, april- en
juninummer) wordt het belangrijkste vergeten. De woorden zijn eufemismen voor
een ander onderscheid dan dat tussen ‘binnenlander’ en ‘buitenlander’, ook al
betekenen ze dat bijna letterlijk: chtoon = ‘land’, auto = ‘zelf, eigen’ en allo = ‘ander’.
Want waarom wordt iemand van Turkse afkomst met een Nederlandse pas, wiens
grootvader zich al in 1966 in Nederland heeft gevestigd, wél als allochtoon gezien
en een Nieuw-Zeelander die hier pas tien jaar woont niet? Volgens mij hanteert de
overheid als definitie van allochtoon ‘iemand wiens culturele achtergrond zo verschilt
van de Nederlandse dat de verwachting bestaat dat hij hier moeilijk zal integreren’.

Europese Kampioenschappen
Daan Baart - Schiedam
Ton den Boon behandelt in het juninummer de invloed van voetbalwoorden in
gewone taal. De redactionele intro boven zijn artikel begint met: ‘Als binnenkort de
Europese Kampioenschappen voetbal beginnen’. Naar mijn idee is het woord
Kampioenschappen hier misplaatst: aan het eind van het toernooi is er één kampioen.
Bij andere sporten, bijvoorbeeld zwemmen of schaatsen, kunnen meer deelnemers
zich na afloop kampioen noemen, omdat zij een prestatie hebben geleverd op
afzonderlijke onderdelen van de kampioenschappen. Zou Europese
Kampioenschappen voetbal misschien een gepaste pluralis majestatis zijn voor
Koning Voetbal?

Naschrift redactie
Het woord kampioenschap betekent ‘het kampioen zijn’ of ‘toernooi om
de kampioenstitel’. Er is dus welbeschouwd geen reden om het
meervoudige kampioenschappen te gebruiken als het om een toernooi
gaat waarbij maar één kampioen mogelijk is. Toch staat in het
woordenboek van Wolters' Koenen uit 1992 al expliciet dat het
wereldkampioenschap voetbal en de wereldkampioenschappen voetbal
in dezelfde betekenis worden gebruikt.
Waar dit gebruik vandaan komt, is ons niet duidelijk. Het is goed mogelijk
dat men hierbij beïnvloed is door andere sporten waarbij in één toernooi
wél sprake kan zijn van meerdere kampioenschappen, zoals atletiek of
zwemmen.
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Griffioen-ei?
Adrie Steenbrink - Den Haag
Guus Middag maakt in de juni-aflevering van zijn rubriek ‘Woordenboek van de
poëzie’ (onder de titel ‘Wolkschap’) gewag van het verhaal ‘Heer Bommel en het
Griffioen-ei’ van Marten Toonder. Zoals oplettende lezertjes zullen weten, is hier
het ‘Griffoen-ei’ bedoeld. De Griffoen is een fregat met schatten aan boord, dat in
het verleden met man en muis is vergaan. Met een griffioen heeft een en ander
niets te maken.
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Geen één-op-éénrelatie tussen vorm en functie in taal
Prof. dr. Arie Sturm - Vakgroep Nederlands, Universiteit Oldenburg
Dat taalkundigen elkáár onhoudbare stellingen proberen te verkopen, is tot daar
aan toe, maar het wordt anders als een van hen (Jan Renkema) voor een breed
publiek (juninummer van Onze Taal) achterhaald gedachtegoed met instemming
als een ‘theorie over taalvariatie’ presenteert. Ik doel op het zogenoemde principe
van Von Humboldt, waarvan overigens onzeker is of deze geleerde het ooit
geformuleerd heeft, maar waarvan wel zeker is dat het al ver voor hem in taalkundige
verhandelingen opduikt. Volgens dit principe is er in natuurlijke talen in het algemeen
sprake van een één-op-éénrelatie tussen vorm en betekenis (functie) van
taalbouwsels. Al in 1979 en 1992 hebben in Nederland de taalkundigen Sassen en
Van As in geschrifte met kracht van argumenten duidelijk gemaakt dat dit principe
overduidelijk in strijd is met de feiten. En eenieder kan dat gemakkelijk natrekken.
Men hoeft maar een verklarend woordenboek op te slaan om te zien dat de meeste
woorden meer dan één betekenis hebben. En een synoniemenwoordenboek hoeft
men niet eens op te slaan; alleen al het bestaan ervan bewijst dat er evenzeer
woorden zijn met een verschillende klankvorm maar met eenzelfde betekenis. En
dankt niet Onze Taal zijn bestaan voor een deel aan het feit dat het in de
grammatica's van natuurlijke talen al niet anders gesteld is: groter als/groter dan,
geweest is/is geweest, met vakantie/op vakantie, róokvlees/rookvlées, enig/enigst,
steeds gevallen van twee (of meer) vormen met één betekenis. Daarnaast zou
taalkunde voor velen een nog saaier vak zijn en cabaretiers, reclamemakers en
dichters zouden het moeilijker hebben als er niet ook omgekeerd ontelbare gevallen
waren van maar één vorm met meerdere betekenissen: Marie is die nacht bevallen,
Toch maar mooi van British Leyland, Ik ben dichter bij de waarheid, enz.
Het voorbeeld waarmee Renkema de geldigheid van het principe van Von
Humboldt toelicht, dat er een betekenisverschil is tussen de vormen Zij zijn studenten
Nederlands en Zij zijn student Nederlands, laat - als het waar is - slechts zien dat
vormverschil kán corresponderen met betekenisverschil. Maar het laat onverlet dat
in legio gevallen met vormverschil geen enkel functieverschil correspondeert en dat
veel vormen eenvoudigweg ongebruikt blijven. Als het principe van Von Humboldt
zou gelden, was om eens wat te noemen het onderscheid tussen hoofd- en
bijzinsvolgorde in het Nederlands allang verdwenen, want het dient nergens toe,
zoals uit het Engels blijkt, en dan was allang de woordvorm benk in gebruik geraakt
om duidelijk te maken dat de ene bank de andere niet is.
Net als andere natuurverschijnselen vertonen menselijke talen een indrukwekkende
overdaad aan vormvariatie, versierd met allerlei nergens toe dienende franje. Daar
zullen we mee moeten leven. Wie er anders over denkt, komt vroeg of laat uit bij
de ‘theorie’ dat varkens bestaan om ons van karbonaden te voorzien.
Aan het slot van het interview deelt Renkema mee dat hij de laatste tijd meer oog
krijgt voor esthetische aspecten van taal. Dan duurt het vast niet lang meer of ook
hij ziet in dat die esthetiek alleen maar bestaat juist dankzij die rijkdom aan
vormverscheidenheid en de één-op-veelrelaties tussen vorm en functie in taal. Met
principes als dat van Von Humboldt zou er niets te genieten zijn, maar zou er slechts
sprake zijn van grauwe eenheidsworst in het toch al zo grijze bestaan.

Omdat/doordat
Titus P.J. Mars - Utrecht
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Caroline Piet citeert met kennelijke instemming in haar artikel ‘Doordat/omdat’ in
het juli/augustusnummer wat Jan Renkema in zijn Schrijfwijzer beweert over de zin:
‘Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij een ongeluk heeft gehad.’ Strenge taalcritici
zouden volgens Renkema deze zin afkeuren omdat het ongeluk de oorzaak (en niet
de reden) is van het verblijf in het ziekenhuis. Omdat moet volgens de puristen
vervangen worden door doordat.
Dat is natuurlijk onzin. Strenge taalcritici zijn niet noodzakelijk dom. De logica
vereist in de voorbeeldzin wel degelijk het gebruik van omdat. Alleen óp het
ziekenhuis zou je, als direct gevolg van een ongeluk, nog terecht kunnen komen:
‘Hij ligt op het dak van het ziekenhuis doordat hij er met zijn parachute op landde.’
Maar ín het ziekenhuis kom je niet als direct gevolg van een ongeluk. Tussen ongeluk
en ziekenhuis zit een reeks, door de betrokkenen beredeneerde, activiteiten: een
telefoontje naar 112, het optreden van de ambulanceverpleegkundigen, de
beoordeling van de arts. Pas daarna kom je in het ziekenhuis terecht. Doordat is
dus gewoon fout, of je nu taalpurist bent of niet. Renkema moet een beter voorbeeld
verzinnen.

Cafetaria
Drs. L.J.M. van Bogaert - Beutenaken
De heer Ubel Zuiderveld vermeldt in zijn artikel ‘De geografie van de frituur’ (Onze
Taal juli/augustus 2000) dat ons woord cafetaria afkomstig is van het Spaans. Dat
is in zekere zin juist, maar het enige Spaanse woord voor ‘koffiehuis’ is cafetería,
met een duidelijk dynamisch accent op de i. In de Verenigde Staten heeft men het
woord overgenomen in de vorm cafeteria (zonder accentteken), waarbij het accent
ligt op de e van de derde lettergreep. In deze vorm en met een analoge uitspraak
is het woord cafeteria in Groot-Brittannië terechtgekomen. Wij hebben het
waarschijnlijk van daar overgenomen en hebben de spelling cafetaria aangenomen.

Apostrof
Truus van Dijl-Schilder - Alkmaar
In de rubriek ‘Taalergernissen’ van het januarinummer besteedde de heer Hack
aandacht aan de apostrof in Word. Hierop reageerden Bennie Sloetjes en A.A.
Canters in het aprilnummer. Maar waarom wordt er zo moeilijk over de apostrof
gedaan? Het probleem is heel eenvoudig op te lossen: verander de
taaleigenschappen van het toetsenbord. De handelingen: Start - Instellingen Configuratiescherm - dubbelklik ‘Toetsenbord’ - tabblad ‘Taal’ - Eigenschappen stel ‘Verenigde Staten 101’ in - OK.
De verandering van de toetsenbordinstellingen hebben alleen effect op het wel
of niet meteen verschijnen van de apostrof. De vorm ervan blijft wel hetzelfde, dus
een foutief ‘zesje’ in
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's nachts kan met deze tip niet voorkomen worden. Daarvoor kan de oplossing van
Sloetjes en Canters gebruikt worden.

De plannen wordt/worden gestalte gegeven
Leo A. Hemelrijk - Amstelveen
Met enige verbazing heb ik de verklaring van de Taaladviesdienst gelezen over de
plannen wordt/worden gestalte gegeven in de rubriek ‘Vraag en antwoord’ van het
juli/augustusnummer. De ruim een kolom beslaande uitleg begon met deze
ingewikkelde constructie: ‘De keuze voor de persoonsvorm worden of wordt is
afhankelijk van de vraag of het onderwerp van de zin enkelvoudig of meervoudig
is.’ De moeite van het vullen van een hele kolom had bespaard kunnen worden door
te antwoorden: ‘Lezer, de gewraakte zin zou u duidelijker zijn geweest als er
begonnen was met het woordje aan. Dan had u uw vraag niet behoeven te stellen.’
In uw nodeloos gecompliceerde antwoord heb ik dat woordje gemist.

Naschrift Taaladviesdienst
Het toevoegen van het voorzetsel aan om een meewerkend voorwerp te
herkennen, is een bekend maar soms twijfelachtig proefje. Juist in gevallen
als dit voorbeeld is toevoeging van aan op z'n zachtst gezegd minder
gelukkig: de zinnen ‘Aan de plannen wordt gestalte gegeven’ of ‘Er wordt
gestalte gegeven aan de plannen’ doen geforceerd aan. Dat komt doordat
in de uitdrukking iets gestalte geven eigenlijk geen sprake is van een
letterlijk ‘geven’: er vindt geen overdracht plaats van een gestalte aan de
plannen. Zoals we in ons advies al opmerkten, is gestalte geven een soort
complex werkwoord geworden. Toevoeging van aan zal de weifelende
taalgebruiker dus niet veel helpen.
Vergelijkt u het maar eens met de constructie iets vormgeven, waarbij
het oorspronkelijke lijdend voorwerp vorm zelfs aan het werkwoord wordt
vastgeschreven. Ook hier was iets oorspronkelijk meewerkend voorwerp,
maar het is lijdend voorwerp geworden. Het is dan ook ‘de plannen worden
vormgegeven’ en niet ‘(aan) de plannen wordt vormgegeven’. Er is geen
principieel verschil tussen gestalte geven en vormgeven. Het laatste
woord is alleen iets verder in zijn ontwikkeling.

Engels in Funbox
P.J.G. Vos - Almere
Volgens mij is het overdadige gebruik van het Engels in het blad Funbox, waarover
Frank Jansen in juni schreef, geen bewuste stijlfiguur of deel van een redactionele
formule, iets wat Jansen ook al opmerkt in de laatste alinea's. Ik heb eens wat
Engelse bladen uit die hoek doorgenomen. Er bleken wel erg veel overeenkomstige
artikelen in de Nederlandse versie van het blad staan. Geleend van of geïnspireerd
door...?
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Het is dus hoogstwaarschijnlijk eerder luiheid (het niet willen vertalen), onkunde
(het niet weten wat de goede termen in het Nederlands zijn) of de beperktheid van
het budget (het niet kunnen aantrekken van goede schrijvers en vertalers) dan puur
redactionele opzet.

Herhalingswoorden
Fred Berendse - Wateringen
In het artikel ‘Sing-Sing naar Baden-Baden’ in het juli/augustusnummer van Onze
Taal schrijft Wim Daniëls over herhalingswoorden. Hij noemt nogal wat voorbeelden
uit exotische oorden. Wat dichter bij huis kan men die ook vinden. In het Italiaans
komt de ‘superlativo assoluto’ vaak voor bij korte bijvoeglijke naamwoorden: un
uomo ricco ricco (‘een zeer rijk mens’), una casa grande grande (‘een heel groot
huis’), un libro grosso grosso (‘een heel dik boek’), un sacco pieno pieno (‘een
propvolle zak’), i capelli corti corti (‘gemillimeterd haar’).

Herhalingswoorden [2]
Hugo Boreel - Heemstede
De kracht en aantrekkingskracht van herhalingswoorden, waarover Wim Daniëls in
het juli/augustusnummer schreef, moge bewezen worden door het feit dat ik mij van
een reis naar Australië in 1979 nu nog overduidelijk één - en slechts één - reclame
kan herinneren. Bij de introductie van de lotto in Australië werd de plaatsnaam
Wagga Wagga gebruikt voor de onvergetelijk krachtige reclameslogan ‘Wagga
Wagga goes lotto lotto’.

Woordenboek Hongaars-Nederlands
H.W.M. Gallé - Britsum
Het eerste woordenboek Hongaars-Nederlands is onlangs voltooid, las ik in de
rubriek ‘InZicht’ (mei 2000). Toen mijn vrouw en ik echter in 1987 in het destijds
communistische Hongarije met vakantie waren, kochten wij in een boekwinkel in
Boedapest twee woordenboeken, Holland-Magyar Szótár (1968) en Magyar-Holland
Szótár (1979). De samensteller is Zugor István, de uitgever Terra, Boedapest. De
prijs was toen ongeveer f 3,50 voor het Hongaars-Nederlandse woordenboek en f
4,- voor het Nederlands-Hongaarse woordenboek.
Of deze oude woordenboeken kwalitatief de toets der kritiek doorstaan, kan
worden betwijfeld. Een leraar Nederlands gaf mij eens als vuistregel dat een
woordenboek pas goed en volledig is wanneer het ook de minder nette woorden
bevat. Zonder daarover nu in details te willen treden, kan ik melden dat zulke
woorden in de genoemde werkjes niet voorkomen.

Rectificatie
In het juli/augustusnummer van Onze Taal stond op bladzijde 180 een kaart van
Nederland en België afgebeeld, met daarin de uitkomsten van een onderzoek van
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het Meertens Instituut. Helaas is in het bijschrift de naam van de onderzoeker, dr.
J.P.A. Stroop, weggevallen.
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Vraag en antwoord
Taaladviesdienst

Zooitje of zootje?
? In een opstel van mijn zoon stond de zin ‘Wat is het hier een zootje’. Zijn
leraar had zootje niet fout gerekend, maar volgens mij moet het zooitje zijn.
Het is toch het verkleinwoord van zooi?
! De woorden zootje en zooitje komen beide voor in de betekenis ‘rommel(tje)’. Over
deze twee woordvormen valt veel te zeggen.
Zootje is van oorsprong de verkleinvorm van het zelfstandig naamwoord (de) zo.
Dit is afgeleid van het werkwoord zieden (‘koken’) en betekende oorspronkelijk
‘hoeveelheid eten die tegelijk gekookt wordt of voor één maaltijd genoeg is’; Van
Dale (1999) geeft als voorbeeldconstructies ‘een zo vis’ en ‘een zo sla’. Hieruit is
de betekenis ‘hoeveelheid, massa, groep, menigte’ ontstaan, en vervolgens ook de
ongunstige betekenis ‘rommel, bende’. In deze afgeleide betekenissen wordt zo
van oudsher meestal in de verkleinvorm, zootje, gebruikt. Omdat zootje zo'n eigen
toepassingsgebied heeft gekregen, is het in veel woordenboeken als aparte ingang
opgenomen. Overigens vinden we zo nog terug in het woord waterzo, een nevenvorm
van het streekgerecht waterzooi.
Hoe komen we dan aan zooitje? Zooi is een spreektalige nevenvorm van zo (net
als strooi naast stro en vlooi naast vlo), die ook in de schrijftaal in zwang is geraakt.
Hieruit ontstond de verkleinvorm zooitje. De oude verkleinvorm zootje bleef echter
tot het taalgebruik behoren en werd niet alleen beschouwd als de verkleinvorm van
zo, maar ook als die van zooi.
In de voorloper van het Groene Boekje, de Woordenlijst voor de Spelling der
Nederlandsche Taal (1872), staan bij zoo (toen nog met twee o's geschreven) twee
verkleinvormen: zootje en zooitje. Daarnaast is zooitje opgenomen als verkleinvorm
bij zooi, en is zootje een aparte ingang in de woordenlijst. In het nieuwe Groene
Boekje (1995) wordt zootje ook nog als verkleinvorm bij zo en als aparte ingang
vermeld, terwijl zooitje alleen nog als verkleinwoord van zooi is opgenomen. In de
twaalfde en dertiende druk van Van Dale (1992/1995 resp. 1999) komt zooitje niet
voor, maar in de eerste zeven drukken én in de elfde druk wel. Ook de andere
woordenboeken lijken er niet uit te zijn: Kramers (1996), Verschueren (1996) en De
Grote Prisma (1997) hebben zooitje niet opgenomen, Koenen (1999) en de Nieuwe
Spellinggids (derde druk, 1997) wel. Zootje is wel overal opgenomen en lijkt dus
gebruikelijker te zijn.
Beide vormen zijn dus goed; welke vorm iemand gebruikt, hangt onder meer
samen met regionale variatie en persoonlijke voorkeur.

600(-)MHz(-)processor
? Tussen grootheden en eenheden komt een spatie: 220 V, 600 MHz. Maar hoe
schrijf je samenstellingen met dit soort constructies, zoals 220(-)V(-)spanning,
600(-)MHz(-) processor, etc.?
! In dit soort samenstellingen kunnen het getal en de eenheid het best aan elkaar
vast worden geschreven: 220V-spanning, 600MHz-processor, 30km-zone, etc.
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Een officiële regel voor dit soort samenstellingen is er niet. In het Groene Boekje
en de Spellingwijzer Onze Taal is wél een regel te vinden die zegt dat
samenstellingen met een afkorting, cijfer, symbool of letteraanduiding een streepje
krijgen; bijvoorbeeld: 80-jarige, top-100, kleuren-tv, @-teken en vwo-3-leerling. Er
worden geen voorbeelden gegeven van samenstellingen met getallen en eenheden,
maar in de woordenlijst van de Spellingwijzer staat wel het voorbeeld 8mm-camera.
Het enige naslagwerk dat expliciet op deze kwestie ingaat, is de Woordwijzer,
een uitgave van het Nederlands Normalisatie-instituut en het Belgisch Instituut voor
Normalisatie. Dit boek geeft de regel dat in samenstellingen met cijfers, tekens,
letters of lettercombinaties waarvan het eerste deel uit twee delen bestaat, dit deel
aaneen wordt geschreven: 10MHz-generator, 64kbit-geheugen. Voor deze schrijfwijze
is veel te zeggen. Eenheden als MHz, V en km zijn namelijk geen echte afkortingen,
maar internationaal erkende symbolen, die te vergelijken zijn met bijvoorbeeld het
graden- en procentteken. Het ligt dan ook voor de hand ze op dezelfde wijze te
behandelen. Dus: 5%-regeling, 30°-grens, 220V-spanning, 500°C-thermometer.
Overigens geldt voor deze samenstellingen hetzelfde als voor andere
samenstellingen: als het de leesbaarheid ten goede komt, mogen ze van een
koppelteken worden voorzien; dus 600-MHz-processor en 30-km-gebied. En ten
slotte zijn er gevallen voorstelbaar waarin omwille van de leesbaarheid de eenheid
beter voluit kan worden geschreven, zoals 1,5-literpak.

Maandagnacht
? Is maandagnacht de nacht van zondag op maandag of de nacht van maandag
op dinsdag?
! Volgens onze tijdrekening begint een nieuwe dag om 12 uur 's nachts. Op zondag
om 12 uur 's nachts houdt de zondag dus op en begint de maandag. Het lijkt logisch
om de periode die op dat moment begint en tot 6 uur 's ochtends duurt,
maandagnacht te noemen. De praktijk is echter anders: deze periode wordt juist
zondagnacht genoemd, terwijl maandagnacht de nacht van maandag op dinsdag
is. In Van Dale (1999) staat onder het lemma nacht vermeld: ‘de nacht van dinsdag
op woensdag, dinsdagnacht’. Waarschijnlijk wordt de nacht door de meesten
beschouwd als de afsluiting van de dag, terwijl voor hun gevoel de volgende dag
pas 's ochtends vroeg aanbreekt. Vanuit die redenering is het niet gek dat
maandagnacht wordt geïnterpreteerd als ‘de nacht na maandag’.
Bij gister(en)nacht is de betekenis minder duidelijk: voor sommigen is dit de nacht
na gisteren (= afgelopen nacht), maar voor anderen juist de nacht van eergisteren
op gisteren. Uiteraard is ook vannacht dubbelzinnig, maar daarbij kunnen we uit de
context of de gebruikte werkwoordstijd wel afleiden welke betekenis er bedoeld is.
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‘Ik ben de hofnar die de koning af en toe eens goed beledigt’
Interview met prof. dr. P.C. Paardekooper, Neerlands eigenzinnigste
taalkundige
Jan Erik Grezel
Zijn naam blijft voor altijd verbonden met ‘zijn’ ontleedsysteem, de
methode-Paardekooper. Maar berucht is hij vooral door zijn
eigengereidheid en tegendraadse opvattingen. Ooit werd hij België
uitgezet vanwege opruiende taalpolitieke uitspraken, maar in 1970
keerde hij er als hoogleraar terug. Dialecten noemt hij provocerend
‘smerig’, terwijl hij krachtig pleit voor het behoud ervan. De bekende
taalkundige Piet Paardekooper (1920) verrast nog steeds met
prikkelende paradoxen.
Sinds jaar en dag zondigt de taalkundige prof. dr. P.C. Paardekooper zorgvuldig
tegen onzinnige regeltjes. Bij hem is het steeds ‘groter als’, en ‘enigste’. Ook het
s-meervoud (voorwaardes) past bij Paardekoopers pose: de tegenpool van de
schoolmeester, maar ook een eenzaat binnen het vakgebied.
In de beslotenheid van een Leids hofje werkt hij aan een boek over gebrandmerkte
meervouden. ‘Dat is bijvoorbeeld drie paard. Die werden op zeker moment afgekeurd
en daardoor zijn ze verdwenen. Met de s-meervouden dreigde hetzelfde te gebeuren.
Kinders en eiers zijn uit het Nederlands verdrongen. Maar het is gelukkig deels een
vergeefse strijd geweest, want elk normaal mens zegt “beambtes” en niet
“beambten”.’
Ongegronde afkeuring en slaafse navolging, daarover kan Paardekooper zich
nog altijd zichtbaar opwinden. Het zijn vaak zijn drijfveren geweest om in talloze
publicaties taalkwesties aan de kaak te stellen: de taaldiscriminatie in Nederland
en België, de positie van het Afrikaans sinds de afschaffing van de apartheid, de
Nederlandse anglomanie (‘dat geleuter in het Engels’). En jarenlang kon hij volstaan
met zijn initialen onder die artikelen. Dan wist taalkundig Nederland genoeg.

Piet Paardekooper
Zijn naam is een begrip geworden door de methode-Paardekooper, beschreven in
de Beknopte ABN-syntaksis. Het is een specifieke manier van ontleden, met een
eigen terminologie: patroondelen, ontleden in vlakken, binnenbouw en buitenbouw,
enzovoort. Uiteindelijk groeide ‘De Beknopte’ uit tot een turf van meer dan 1000
bladzijden. Is het niet zot zo'n dikke pil nog altijd ‘beknopt’ te noemen? ‘Ik ben ervan
overtuigd dat ik nog maar een beperkt deel van het systeem van ons ABN beschrijf.’
Niettemin zag Paardekooper de noodzaak de hoofdpunten uit zijn syntaxis nog eens
samen te vatten in een boekje met de wonderlijke titel Beknopte Beknopte.
Paardekooper, die zowel in Nederland als in België promoveerde - op twee
verschillende proefschriften - werkte aanvankelijk aan de MO-opleiding in Tilburg.
In 1970 werd hij hoogleraar Nederlandse Taalkunde in Kortrijk, op een dependance
van de Leuvense universiteit. In 1986 keerde hij terug naar Leiden, de stad van zijn
jeugd, waar hij tot op de dag van vandaag verbonden is aan de universiteit.
Paardekooper publiceerde een groot aantal boeken en artikelen over taalkundige
zaken. Maar hij is ook de stichter van de Brakman-kring, die zich wijdt aan het werk
van de schrijver Willem Brakman.
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Bruikbaar
Naam maakte Paardekooper sinds de jaren zestig met de ontleedmethode die hij
in zijn Beknopte ABN-syntaksis gebruikt. Wat bezielt iemand om zijn eigen manier
van ontleden, compleet met eigen terminologie, in te voeren? ‘Het is in de eerste
plaats een ontleedtechniek. Je laat de zin intact en zinsdelen geef je aan met haakjes,
accolades, strepen en dubbele strepen. Die techniek is in iedere onderwijsmethode
bruikbaar en bespaart kind en meester ontzettend veel tijd. Bij de traditionele
ontleding worden zinsdelen apart opgeschreven. Dus bij het zinnetje “Jan zag z'n
vader” krijg je “Jan = onderwerp”, “zag = werkwoordelijk gezegde”, “z'n vader =
lijdend voorwerp”, allemaal onder elkaar. In mijn methode is het “(Jan) (zag) z'n
vader.” Klaar.
In de tweede plaats ontleed ik consequent formeel. Dat wil zeggen dat voor mij
uitsluitend de vorm de basis is voor het ontleden. De klassieke spraakkunst heeft
gehinkt op twee gedachtes: de formele basis en de semantische, dus de betekenis.
Hoe vind je “het onderwerp” in een zin? De formele basis is: welk zinsdeel
veroorzaakt door eigen getalsverandering (enkelvoud/meervoud) verandering in de
persoonsvorm? De semantische basis is: wie doet het? Maar dat is een
krakkemikkige manier om het onderwerp te vinden.’

Chaos
De voornaamste kritiek van Paardekooper op de traditionele manier van ontleden
richt zich dus op het inconsequente in de uitgangspunten: bij het ene zinsdeel
formeel, bij het andere semantisch. ‘Dat is een van de belangrijke oorzaken van de
chaos in de tradi-
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tionele spraakkunst geweest. Mijn resultaten zijn trouwens niet eens sterk
verschillend van de traditionele spraakkunst. Maar het gaat om de manier waarop
je tot je resultaten komt.’
De methode vond vooral ingang in Paardekoopers werkgebied Brabant en later
Vlaanderen. Met zijn syntaxis stuitte hij ook op verzet. ‘Mijn grootste doodzonde is
geweest dat ik het naamwoordelijk deel van het gezegde een bijwoord noem. Ik
beschouw in “Hij is ziek” en “Hij loopt hard” de woorden ziek en hard allebei als
bijwoord. Hoe is iemand er ooit bij gekomen om ziek hier een bijvoeglijk naamwoord
te noemen? Het verschil tussen een bijvoeglijk naamwoord en een bijwoord is traditioneel morfologisch - zelfs dat een bijvoeglijk naamwoord verbuigbaar is en
een bijwoord niet. Ziek is in de gegeven zin onverbuigbaar. Noem het dan ook een
bijwoord.’

Vzaz
Zijn syntaxis staat bol van de Paardekooperiaanse termen: patroondelen, ontleden
in vlakken, vzaz, om er slechts een paar te noemen. Vanwaar die eigen terminologie?
‘Met vzaz (voorzetsel-achterzetsel) geef ik onder andere een woord aan dat zowel
een voorzetsel als een achterzetsel kan zijn, zoals in in “de stad in” en “in de stad”.
In “door... heen” heb je zelfs een combinatie. Achterzetsels geven de voltooiing van
de handeling aan, ze zijn zoals dat heet “perfectief”; voorzetsels zijn dat soms. Maar
het gaat mij om het gemeenschappelijke, achterliggende patroon bij “vzaz”.’
En wat bedoelt u met ontleden in vlakken?
‘In “Wie het weet, mag het zeggen” krijg je:
“(Wie het weet) (mag) het {zeggen}” en
“(” ) ” ( ” )”

Wie het weet is onderwerp op de eerste regel, en dan haal je dat aan op de tweede
regel, waar Wie het weet weer een zin is.’
Is dat nu heel anders dan de traditionele grammatica?
‘Technisch wel. De techniek heb ik overigens niet uitgevonden. Toen ik leraar in
Helmond was, zag ik dat kinderen het op die manier deden. Ze lieten de zin intact,
maar gaven de zinsdelen met streepjes en kleurtjes aan. Toen dacht ik: “Dat is het!”
Bepaalde meesters hadden de slimme gedachte eerder gehad als ik. Het is de
eenvoud zelf eigenlijk.’
Maar als de methode zo bruikbaar is, waarom doet dan niet iedereen het op
uw manier?
‘Omdat de mensen verschrikkelijk conservatief zijn. Ze houden vast aan de manier
waarop ze het geleerd hebben. Als iemand thuis altijd klappen heeft gekregen, dan
geeft hij ze weer door aan z'n kinderen.’

Sport
Waarom vindt u het zo belangrijk dat kinderen leren ontleden?
‘Voor goed taalgebruik is inzicht in zinnen en patronen nodig. Dat is niet alles
natuurlijk, maar het is wel een van de voorwaardes. Ook bij het interpreteren van
teksten moeten studenten heel goed weten wat de zinsdelen zijn.’
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Je kunt toch ook zeggen: als kinderen veel goede teksten lezen, dan leren
ze dat vanzelf.
‘Nee, de praktijk wijst uit dat kinderen dat niet gemakkelijk leren.’

Prof. dr. P.C. Paardekooper: ‘Een taalkundige heeft ooit op niet-wetenschappelijke
gronden gezegd dat het voortaan groter dan moet zijn. Dat is onzinnig.’
Foto: P. Van Den Abeele, De Standaard - Het Nieuwsblad

Ontleden is een techniek, een hulpmiddel om greep te krijgen op taal. Dat
kun je toch ook bereiken door veel te lezen?
‘Het is niet alleen een middel, het is ook een prachtig stuk wetenschap en voor
mij een sport. Ik probeer het verder uit te bouwen. Maar het staat voor mij als een
paal boven water dat je het heel goed actief kunt gebruiken om teksten te maken,
en passief om teksten te begrijpen, vooral ook oudere en literaire teksten. Maar het
is beslist niet het enigste in de taalkunde.’

Wreed
U bent een eenling in het vak, maar naar mijn indruk ook met opzet
tegendraads. Bent u daarmee niet de dorpsgek van de Nederlandse taalkunde
geworden?
‘Ja, maar iemand moet die rol op zich nemen. Dat is goed voor elke beschaving,
zeker voor de Nederlandse, die uiterst fundamentalistisch en onverdraagzaam is.
Ik ben de hofnar die af en toe de koning eens goed beledigt.’
In de jaren zestig bent u door uitlatingen over de taalstrijd in België ook in
aanvaring gekomen met de Belgische overheid.
‘Omdat ik de taaldiscriminatie aan de kaak stelde. Er is in Brussel sprake van een
afschuwelijke agressie van Franssprekende Brusselaars tegenover Vlamingen. Er
zijn ziekenhuizen waar Franstalige dokters weigeren zieke Vlaamse kinderen in het
Nederlands aan te spreken. Die kinderen verstaan geen Frans! Wreed en
meedogenloos is dat. In een van mijn spreekbeurten voor de radio heb ik dat
aangekaart.’
‘Ik ben er een paar keer uit gegooid, ja. Ik was een staatsvijand. Maar in 1970
hebben ze me toch weer binnengehaald, als hoogleraar in Kortrijk. Ze maakten van
de stroper een jachtopziener. Als je jachtopziener bent, moet je natuurlijk je mond
houden.’
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Maar u bent er toch niet de man naar om zich de mond te laten snoeren?
‘Vooraf heeft de rector mij gewaarschuwd. Ik mocht niet politiek actief zijn. Maar
ach, ik zag zelf ook niet het belang van anti-Belgische uitlatingen vanuit Kortrijk. Ik
mocht geen taalpolitiek bedrijven, ik mocht zelfs geen lid van de Volksunie worden,
want dat was een partij die de eenheid van België kapot wilde maken.’
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Sanering
Wat uw eigen taalgebruik betreft: in uw artikelen hanteert u uw eigen regels.
Sticht u daarmee geen verwarring?
‘Nee, ik saneer. Groter als is het bekendste voorbeeld. Als je Vondel, Cats of
Huygens leest, dan vind je daar groter als in overvloed. Een taalkundige heeft ooit
op niet-wetenschappelijke gronden gezegd dat het voortaan groter dan moet zijn.
Dat is onzinnig.’
Maar nu komt er iemand die Nederlands wil leren, en die leest in de krant
groter dan. Krijgt hij toevallig een stukje van u onder ogen, dan ziet hij groter
als.
‘Dat vergeeft hij mij wel. Dan zeg ik hem hoe de vork in de steel zit en dat het een
kleine sanering is. Trouwens, ik hoor mensen veel zeggen: “Ben jij even oud dan
m'n zus?” Vrijwel alle Nederlandse dialecten hebben in plaats van dat dan en als
één voegwoord. In West- en Oost-Vlaanderen is het “zo groot of” en “groter of”, in
het grootste deel van de rest van ons taalgebied is het “as”, “os”, “es”, zonder die
l. Het onderscheid tussen als en dan is niet te hanteren. Het hypercorrecte dan
(“even belangrijk dan...”) hoor je dus regelmatig.’
U hebt zich ook beziggehouden met het Afrikaans. Vanwaar die
belangstelling?
‘Omdat Afrikaans Nederlands is en ik me voor het Nederlands interesseer. Het
moet dringend in de Nederlandse Taalunie opgenomen worden. Het Afrikaans
vertegenwoordigt vooral een oude fase van het Hollands, met name het
Noord-Hollands. Vanmiddag nog heb ik het woordje alleman in de betekenis van
“iedereen” bekeken. “Alleman van Neerlands stam” en “Jan en alleman” kennen we
nog, maar voor de rest is het verdwenen. In het Afrikaans wordt het nog als
“iedereen” gebruikt. De bestudering van het Afrikaans is interessant omdat het
massa's varianten van het Nederlands bevat die bij ons niet meer voorkomen.’
De positie van het Afrikaans staat onder druk. U beweert in een recent artikel
dat het ANC anti-Afrikaans is.
‘Het is schandalig. Het ANC pleegt taaldiscriminatie door het Engels voorrang te
geven boven het Afrikaans. Het Afrikaans wordt gesproken door drie miljoen
“witmense” en drie miljoen “bruinmense”. Het is, na het Xhosa, de tweede taal van
Zuid-Afrika. Het Engels komt pas op de vijfde of zesde plaats. Het ANC is erg
ondemocratisch in dit opzicht. En waarom schrijven de Nederlanders daar niet
tegen?’

Anglomanie
U ergert zich ook aan de veel te grote invloed van het Engels in Nederland.
‘Maar ik maak een onderscheid. Ten eerste heb je het Engels dat onmisbaar is.
Op internationale congressen is het natuurlijk de voertaal. Zo ook in het internationale
zakenleven. Maar de grote massa lijdt aan domme anglomanie. Het wordt met de
dag krankzinniger. Ze hebben zelfs de stommiteit begaan om het Engels in te voeren
als leervak op de lagere school.’
Maar het Nederlands en het Engels kunnen toch prima naast elkaar bestaan?
Ik juich het toe dat mijn kinderen een beetje Engels leren op de basisschool.
‘Kinderen hebben geen kritisch inzicht. Ze krijgen van alle kanten de suggestie:
zonder Engels kun je niet eens in het dorpsleven terecht, laat staan in het stadsleven.
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Die tweetaligheid is een hellend vlak en dat eindigt, misschien nog niet in deze
generatie, in de ondergang van het Nederlands.’
‘Als je in Frankrijk in het Engels de weg vraagt, krijg je te horen: “Excuseer, ik
begrijp u niet.” Fransen hebben op een gezonde manier de pest aan het Engels.
Dat is de samenhang tussen het zelfrespect van een volk en gezond nationalisme.
Het ontbreekt de Nederlanders aan beide. Ze vinden hun eigen taal minderwaardig.
Engels, Frans, Duits, Italiaans, het klinkt allemaal mooier, stoerder of muzikaler als
het Nederlands. Veel Nederlanders zijn franskiljon: ze vinden Frans een mooie taal
- wat op zichzelf al een belachelijke bewering is. Dat bestaat niet, een mooie taal.
Voor taaldiscriminatie bestaat geen enkele wetenschappelijke basis.’
Is het tij te keren?
‘Ja, met gezonde, goed doordachte taalpolitiek. Al die goedkope Amerikaanse
films die ze op tv afdraaien, kunnen toch heel goed nagesynchroniseerd worden?
Dat gebeurt vrijwel overal. Maar in Nederland niet. Natuurlijk kost dat een paar
centen.’
En op de radio? Geen Engelse liedjes meer?
‘Nee, dan gaan we weer de fundamentalistische kant op. Taalpolitiek moet niet
met dictatoriale maatregelen gevoerd worden. Dat is dom. Dan drijf je mensen de
verkeerde kant op.’
Probeert u zelf het Engels zo veel mogelijk te vermijden? U gebruikt e-post
in plaats van e-mail.
‘Ja, e-mail is typisch Nederlands. De Denen en de meeste Afrikaners en Vlamingen
zeggen allemaal “e-post”. Ik heb laatst ook een briefje geschreven aan de PTT dat doe ik niet elke dag, hoor - om voice mail te veranderen in klankpost. Maar dat
hebben ze geweigerd. Zonder argumenten. Dat is ook niet te beargumenteren.’

Smerig dialect
U noemde net de uitspraak ‘Frans is mooi’ een belachelijke bewering. Een taal
is niet mooi of lelijk. Hoe kunt u dan - zoals ik ergens gelezen heb - het
Antwerps een smerig dialect noemen?
‘O, heb ik dat gezegd? Dat zeg ik met taalpolitieke bedoelingen. Dan meen ik niet
helemaal wat ik zeg. Ik bedoel dat als tegenwicht tegen het gevoel van
Antwerpenaars of Amsterdammers: dat mooie Antwerps of Amsterdams van ons.
Maar bij dialecten moet je twee dingen scherp onderscheiden: ten eerste het
taalkundige belang ervan. Dat is buitengewoon groot, want dialecten smelten weg.
We moeten zo veel mogelijk ervan bewaren, ook in verband met de studie van
oudere teksten. En ten tweede het taalpolitieke belang. Als een Waal Nederlands
wil leren, moet je hem ABN leren en niet een of ander dialect of een tussentaaltje.
Het is de tragedie van Vlaanderen dat het ABN daar in het onderwijs niet goed
aangeleerd wordt. Vooral in West-Vlaanderen en in de provincies Antwerpen en
Zuid-Brabant is de beheersing van de cultuurtaal één tot twee eeuwen achter bij
bijvoorbeeld Wallonië. Particularisme is de oorzaak.’
Maar uw uitspraken als taalkundige en als taalpoliticus staan haaks op
elkaar.
‘Ik zou wel geschift zijn als ik dat niet zag. Ik ben allebei. Als taalkundige pleit ik
voor het behoud van het dialect. De dialecten zijn het regenwoud van onze taal.
Het is een zaak van “zijn” of “niet zijn”. We hebben niet zo'n comfortabele positie
als de Engelsen of de Fransen. In feite leven we in een noodtoestand.’
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Is dat kosjer, koosjer, kousjer of kosher?
De schrijfwijze van Hebreeuwse en Jiddische woorden
Gerard Verhoeven - voorzitter Stichting Hebreeuwse en Jiddische
woorden in het Nederlands
Het Groene Boekje geeft zowel schibbolet als sjibbolet, en ook van
veel andere woorden uit het Hebreeuws of Jiddisch bestaan er nog
‘dubbelvormen’. De Stichting Hebreeuwse en Jiddische woorden in
het Nederlands wil daar iets aan gaan doen.
De ingrijpendste maar weinig bediscussieerde verandering die de nog steeds
omstreden spellingwijziging van 1995 ons gebracht heeft, is de afschaffing van het
systeem van de voorkeur- en toegelaten spelling. U weet nog wel hoe dat zat:
produkt met een k had de voorkeur, maar product met een c mocht ook; particulier
met een c had de voorkeur, maar partikulier met een k was ook toegestaan. Uit
onderzoek (zie het rapport Speling in de spelling, 1988) bleek dat de meerderheid
van de Nederlandstaligen één vaste schrijfwijze wilde voor een woord; of dat de
voorkeur- of de toegelaten spelling was, kon de ondervraagden minder schelen. En
zo geschiedde.

Toch nog dubbelvormen
Toch zijn de dubbelvormen niet helemaal verdwenen. In de Woordenlijst Nederlandse
taal (het ‘Groene Boekje’) uit 1995 treffen we vormen aan als schibbolet naast
sjibbolet en kosjer naast koosjer en kousjer. En als we andere toonaangevende
woordenboeken erbij halen, dan wordt het aantal verschillende spellingen voor de
woorden uit het Hebreeuws of Jiddisch nog veel groter. We vinden bar mitswa naast
bar mitzwa, gotspe naast chotspe en Poeriem naast Purim. Het toppunt is wel het
woord togus (de spelling van de Woordenlijst en de Spellingwijzer Onze Taal). In
andere woordenboeken vond ik ook toges, tochus, tooches, tokus en tokes. Liefst
zes verschillende spellingen, maar misschien gaan de laatste twee terug op een
andere uitspraak en mogen we die dus niet meetellen. Dan nog blijven er vier over!
Hoe komt het nu dat bij deze woorden het algemeen gehuldigde principe van de
uniformiteit afwezig is? Bij eigennamen die afkomstig zijn uit taalgebieden waar een
ander schrift wordt gehanteerd, zijn we gewend aan een dergelijke variatie. We
schrijven zowel Kadaffi als Khadaffi; Netanjahoe (Trouw) als Netanyahu (NRC
Handelsblad); Nehroe als Nehru. Een nog beter voorbeeld is Tsjaikovski, wiens
naam ook wel geschreven wordt als Tsjaikowsky, Tchaikowsky of Tchaikovsky. En
als we over de grens kijken, kunnen we er nog meer aan toevoegen; in platenzaken
in Italië treffen we werk aan van Ciaikovski.

Transcriptie
Dat voert ons meteen naar de bron van deze verwarring: verschillende landen
(taalgebieden) hanteren verschillende transcriptiesystemen. Weliswaar hebben veel
landen met een niet-Latijns alfabet via de Verenigde Naties de voorkeur uitgesproken
voor het gebruik van een welomschreven transcriptiesysteem, maar de
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nationalistische natuur is vooralsnog sterker dan de internationale leer. Engelsen,
Fransen, Italianen, Duitsers, enzovoort hanteren nog steeds hun eigen systemen,
soms meer dan één per taalgebied.
Bij Nederlandse woorden die afkomstig zijn uit het Hebreeuws en Jiddisch, zien
we dezelfde verwarring optreden als bij persoonsnamen. De verschillende
schrijfwijzen van togus illustreren dat probleem. Soms kan een Hebreeuwse of
Jiddische klank in het Nederlands op twee manieren worden weergegeven, als g
of als ch (togus tegenover tochus), als u of als e (togus versus toges). De klinkers
kennen in het Hebreeuws geen ‘lange’ of ‘korte’ vorm. Vandaar dat er onzekerheid
bestaat over de precieze uitspraak in het Nederlands en dus over de schrijfwijze
(tooches-toches, beet-bet, falafel-falaffel). Daarnaast speelt ook de spelling van het
Duits een rol: spellingen als schibbolet en schlemiel zijn de Duitse varianten van
wat wij normaal gesproken zouden schrijven als sjibbolet en sjlemiel.

Stichtingsdoel
In 1997 is de Stichting Hebreeuwse en Jiddische woorden in het Nederlands
opgericht met als doel aan de hierboven omschreven verwarring een einde te maken.
Dat wil de stichting bereiken door een lijst te publiceren van alle (enigszins) gangbare
Nederlandse woorden van Hebreeuwse of Jiddische oorsprong of die anderszins
deel uitmaken van de joodse cultuur (zoals het uit het Grieks afkomstige woord
synagoge). De werkgroep van de stichting heeft bij de samenstelling van de lijst
een groot aantal knopen moeten doorhakken, waarbij enerzijds gestreefd is naar
systematiek, terwijl anderzijds gangbare woordbeelden niet te zeer verstoord mochten
worden. Een hachelijke onderneming. Wij realiseren ons terdege dat de gekozen
oplossingen critici een gemakkelijk aanknopingspunt zullen bieden. De lijst geeft
overigens behalve de spelling van een woord ook informatie over de afbreking, de
verbuiging, de vervoeging, het geslacht, de klemtoon, de taal van herkomst, de
betekenis en - waar nodig - de uitspraak.
De bedoeling is dat gezaghebbende woordenboeken en het Groene Boekje van
deze lijst gebruik zullen maken, niet alleen ten behoeve van een uniforme spelling,
maar ook ter wille van een juiste betekenisaanduiding. Op dat gebied hebben veel
woordenboeken namelijk nogal wat steekjes laten vallen. Er is daartoe reeds contact
geweest met de samenstellers van de grote Van Dale en die van het Groene Boekje.
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Oproep
De stichting kent naast een bestuur en een werkgroep ook een raad waarin
betrokkenen zitten uit joodse organisaties en instellingen, alsook taalkundigen. Op
die manier hoopt de stichting een breed draagvlak te creëren voor haar voorstellen.
Dat neemt niet weg dat wij dat draagvlak zo mogelijk nog verder zouden willen
verbreden. Indien u zich betrokken voelt bij het hierboven beschreven project, dan
kunt u zich in verbinding stellen met de voorzitter van de werkgroep, Henk Heikens
(tel. 030 - 273 20 19), of met de secretaris, Ariane Zwiers (tel. 020 - 444 65 01); zij
zullen u graag verder informeren. Wacht niet te lang; de stichting streeft ernaar de
lijst nog vóór de jaarwisseling af te ronden.
Wij hopen - mede met uw hulp - een steentje te kunnen bijdragen aan de zo
uniform mogelijke schrijfwijze van dit kleine, maar boeiende onderdeel van het
Nederlandse lexicon.

‘Een aantal mensen loopt/lopen’
Een helder advies in een oude kwestie
Alexander van den Eshof - Baarn
Is het nu ‘Een aantal mensen lopen op straat’ of ‘Een aantal mensen
loopt op straat’? Vaak wordt gedacht dat de laatste mogelijkheid de
enige juiste is; een aantal is enkelvoudig en daar richt de
persoonsvorm zich naar. Veel mensen wijken echter veelvuldig van
deze regel af en gebruiken stug het meervoud. Slordig taalgebruik?
Of is er toch iets mis met de regel?
Volgt er na een aantal mensen als onderwerp een meervoudige of een enkelvoudige
persoonsvorm? Met andere woorden: ‘loopt’ of ‘lopen’ er een aantal mensen op
straat? Deze kwestie houdt Nederlandse taalkundigen al ruim twee eeuwen bezig.
In de Statenvertaling van de bijbel (1637) is alleen maar het meervoud te vinden;
rond 1800 komt het eerste enkelvoud voor. Sindsdien wint het enkelvoud terrein.
In de taaladviesliteratuur wordt er tegenwoordig globaal gezien één grondregel
gegeven: het getal van de groep een aantal X richt zich naar de kern van die groep.
Maar deze regel is op z'n minst onvolledig. Hij doet niet meer dan achteraf vaststellen
dat in bijvoorbeeld ‘Een aantal mensen loopt op straat’ de kern kennelijk wordt
gevormd door een aantal en in ‘Een aantal mensen lopen op straat’ door mensen.
Het is echter van belang om vooráf te kunnen bepalen wat de kern is, en wat dat
voor consequenties heeft voor het getal van de persoonsvorm. Daarom zijn er in
de taaladviesliteratuur drie specificaties te vinden.

‘Er loopt een hoop mensen’
De eerste specificatie van de grondregel is de ‘enkelvoudregel’, die onder
taalkundigen nauwelijks aanhang heeft en die zegt dat een aantal grammaticaal
gezien altijd de kern van het onderwerp is. Volgens deze regel zou ook de zin ‘Er
loopt een hoop mensen op straat’ correct zijn, maar dat is hij natuurlijk niet. Deze
regel is gebaseerd op een onvolledige analyse van de kwestie.
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Ook de tweede regel, de ‘adjectievenregel’, is niet erg populair onder taalkundigen.
Hij stelt dat de kern wordt aangewezen door een bijvoeglijk naamwoord. In een
groot aantal mensen wordt de kern gevormd door aantal, in een aantal onbeschaafde
kerels door kerels. Er is geen enkele logische grond te vinden voor deze regel. In
veel gevallen gaat hij op, maar in veel gevallen ook niet. Bovendien biedt de regel
geen uitkomst wanneer er geen bijvoeglijk naamwoord aanwezig is (een aantal
kerels).

Weinig voorspellende waarde
De ‘eenheid/veelheid-regel’, de derde specificerende regel, wordt wél aangehangen
door veel taalkundigen. Volgens deze regel is een aantal de kern van een aantal X
wanneer de X als ‘eenheid’ optreden en is X de kern wanneer deze als ‘veelheid’
optreden. In een zin als ‘Een aantal voetballers van Ajax speelt vanavond volgens
het Cruijff-model’ vormen de voetballers een eenheid, maar in ‘Een aantal mensen
gaan alleen zaterdags winkelen’ vormen de mensen een veelheid. Deze regel heeft
het nadeel dat hij weinig voorspellende waarde heeft. In de meerderheid van de
gevallen zal de betekenis van de zin niet zo duidelijk zijn als in de twee voorbeelden.
Meestal kan men dus uit deze betekenis niet het getal bepalen, maar gaat het
andersom. Wanneer er staat ‘Een aantal mensen loopt op straat’ doen ze dat
blijkbaar als eenheid en in ‘Een aantal mensen lopen op straat’ als veelheid. Deze
regel is dus, net als de grondregel, vooral beschrijvend van aard en daarom niet
erg waardevol als adviesregel. Bovendien verklaart de eenheid/veelheid-regel
evenmin waarom een aantal de kern zou zijn van een aantal mensen wanneer de
mensen als eenheid opereren. Als je aantal door paar vervangt, ontstaat de zin ‘Een
paar spelers spelen volgens het Cruijff-model.’ De enkelvoudige variant (‘Een paar
spelers speelt...’) is fout, althans wanneer het over meer dan twee spelers gaat. De
spelers zouden dus nooit als eenheid kunnen opereren in een zin met een paar.
Het lijkt erop dat de eenheid/veelheid-regel is bedacht om een verklaring te vinden
voor het naast elkaar voorko-
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men van enkelvoud en meervoud, en niet zozeer om een sluitende regel te geven
waarmee taalgebruikers uit de voeten kunnen.

Verkeerd spoor
De eenheid/veelheid-regel illustreert mijns inziens dat taalkundigen jarenlang op
een verkeerd spoor hebben gezeten. Bij nader onderzoek blijkt er wel degelijk een
regel te zijn die alle gevallen dekt en die bovendien geen conflicten oplevert met
het taalgevoel. Ter verduidelijking eerst een zijsprong.
Bij de zinnen ‘Er ligt een hoop takken in het bos’ en ‘Er liggen een hoop takken
in het bos’ voelt de taalgebruiker direct aan wat het verschil is. In de eerste zin liggen
de takken op een hoop, in de tweede zin is het waarschijnlijker dat de takken her
en der verspreid liggen. Dit loopt volledig parallel met de grondregel die zegt dat
het getal zich richt naar de kern van de groep. De bepaling kan hier zonder
problemen weggelaten worden: ‘Er ligt een hoop in het bos’ versus ‘Er liggen takken
in het bos.’
Met de ‘aantal-zinnen’ is in feite hetzelfde aan de hand, alleen is er één groot
verschil. Wanneer we in de zin ‘Een aantal mensen loopt op straat’ de bepaling
mensen weghalen (wat mogelijk moet zijn omdat aantal de kern is en mensen slechts
een nadere bepaling) ontstaat de zin ‘Een aantal loopt op straat.’ Maar dat klinkt
vreemd, omdat aantal, zelfstandig gebruikt, uitsluitend een getalsbetekenis heeft.
Zie de volgende zin met een bepaald lidwoord: ‘Het aantal knikkers is groot.’ Wanneer
aantal een getalsbetekenis heeft en dit woord dus de kern vormt, staat de
persoonsvorm altijd in het enkelvoud. De bepaling (in de voorbeeldzin knikkers) is
in dit soort zinnen altijd weg te laten. De bepaalde variant (het aantal) is dus altijd
enkelvoudig.

Waterdichte regel
Hoe zit het nu met zinnen waarin een aantal voorkomt, dus met een onbepaald
lidwoord? Moet je in die gevallen dan altijd het meervoud gebruiken? Nee, niet altijd.
Kijk maar naar de zin ‘Een groter aantal verkeersslachtoffers zou de gemeente in
verlegenheid brengen.’ In deze zin klinkt het meervoud niet juist, en dat is het ook
niet. Het zijn niet primair de verkeersslachtoffers die de gemeente in verlegenheid
brengen; het grotere aantal is hiervan de oorzaak. Dat laatste is dus de kern. Aantal
heeft ook hier een getalsbetekenis. Even checken: de bepaling verkeersslachtoffers
is zonder problemen weg te laten. Dergelijke zinnen komen in de praktijk echter
maar zeer sporadisch voor. Met andere woorden: het aantal gevallen waarin het
enkelvoud is toegestaan, is bijna nihil.
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De waterdichte regel is dus als volgt: bij een aantal X als onderwerp hoort een
meervoudige persoonsvorm, behalve in het zeldzame geval dat er naar de
getalswaarde van aantal wordt verwezen (en het meervoud dus onnatuurlijk klinkt).
Voor veel schrijvers zal het wel enige moeite kosten om deze nieuwe regel te
accepteren, maar gelukkig wordt het schrijven er niet moeilijker op: taalgebruikers
hoeven voortaan niet meer ingewikkeld te doen met vage begrippen als ‘eenheid’
en ‘veelheid’. Bovendien dekt de nieuwe regel alle gevallen. Maar de belangrijkste
verdienste van de regel is dat hij niet alleen beschrijft, maar - indien gewenst - ook
vóórschrijft
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Laat majesteit zich door een lidwoord voorafgaan?
Een schijnbaar nieuwe aanduiding voor de koningin
Frank Jansen
In de media wordt Hare Majesteit tegenwoordig vaak aangeduid met
de term majesteit of de majesteit. Hoe is dat zo gekomen? En gaan
we terug naar de tijd van Vondel, die al de Majesteit gebruikte, of is
het herboren synoniem van de koningin alweer op zijn retour?
In mei 1994 stond er in de Volkskrant: ‘[Het ontslag van het kabinet] is door de
Majesteit in overweging genomen.’ En in dezelfde krant, in dezelfde maand: ‘Toen
Dornbush zijn opwachting maakte bij Majesteit (...)’. Het zijn twee voorbeelden van
een gewoonte die de afgelopen jaren de kop heeft opgestoken. In de krant en op
radio en tv (maar niet in officiële publicaties van de regering) wordt het woord
majesteit gebruikt als beschrijvende term om de koningin aan te duiden - met of
zonder lidwoord, zoals beide zinnen laten zien. Helemaal nieuw is die gewoonte
trouwens niet.

Vondel
Het woord majesteit is via het Franse majesté ontleend aan het Latijnse majestas
‘verhevenheid, waardigheid, aanzien’. Vier eeuwen geleden had het woord behalve
de twee algemene, beschrijvende betekenissen ‘waardigheid’ en ‘verheven pracht’
die het woord nu heeft, ook de betekenis van ‘vorst(in)’. Dit kan geïllustreerd worden
aan de hand van het volgende verrassende vers van Vondel:
Men moet een' vreedzaem Heer zijn lusten niet besnoeien,
Maer liever queecken. Op zoo eng een leest te schoeien,
Zijn' zin te zetten slechts op eene lantzatin,
Verveelt de Majesteit

In de negentiende eeuw raakt deze mogelijkheid van majesteit als beschrijvend
woord, dus met het bepaalde lidwoord de, in onbruik. Het Woordenboek der
Nederlandsche Taal (WNT) noemt als laatste vindplaats ervan Historische schetsen
van Thorbecke, dat verscheen in 1860. Daarna komt het woord in zijn vorstelijke
betekenis alleen nog in de volgende omstandigheden voor:
- Met een verbogen bezittelijk voornaamwoord van de derde persoon: Zijne of
Hare Majesteit. Overigens nooit in het meervoud: het is ondenkbaar om een
schare gekroonde hoofden met Hunne Majesteiten aan te duiden. Deze eerste
gebruiksmogelijkheid van majesteit betreft een titel.
- Met een verbogen bezittelijk voornaamwoord van de tweede persoon: Uwe
Majesteit. Dit is de aanspreekvorm.
- Zonder lid- of voornaamwoord: Majesteit. Deze vorm is net als de voorgaande
alleen mogelijk als aanspreekvorm.
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Aan deze toestand is in de afgelopen tien, twintig jaar dus een einde gekomen.

Kok?
Hoe kon dat gebeuren? Sommigen verdenken minister-president Kok ervan met
deze taalvernieuwing begonnen te zijn. Er zijn er die daaraan zelfs conclusies denken
te kunnen verbinden ten aanzien van zijn werkelijke houding tegenover onze
staatsvorm. Zo schrijft een Volkskrant-lezer uit Lochem, na de krant op een (ander)
foutje betrapt te hebben:

De sociaal-democraten in de redactie vinden de omgang met het Koninklijk
Huis blijkbaar nog steeds problematisch. Tijdens de kabinetsformatie van
vorig jaar had formateur Kok het over ‘de majesteit’ als hij over de koningin
sprak, hoewel ‘hare majesteit’ of ‘de koningin’ de gebruikelijke terminologie
is. De halfslachtige coup van Troelstra is blijkbaar nog steeds maatgevend
voor de ambivalente houding van de socialisten tegenover het koningshuis.
(de Volkskrant, 9-5-1995)
We zullen nog zien of daar iets in zit, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat Kok in
zijn eentje deze taalontwikkeling in gang heeft gezet.
Ik denk eerder dat het zo gegaan is. De traditionele protocollaire aanspreektitel
van Nederlandse koninginnen is Majesteit, zo blijkt onder meer uit de
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titulatuurlijsten in alle drukken van het gezaghebbende etiquetteboek Hoe hoort het
eigenlijk? Koningin Wilhelmina liet zich zo noemen. En hoewel Majesteit ook bij haar
dochter tot het protocol bleef behoren, liet koningin Juliana in de loop van haar
koningschap merken geen prijs op Majesteit te stellen, zo blijkt bijvoorbeeld uit de
volgende opmerking uit de vijftiende druk uit 1983 van het genoemde etiquetteboek:
‘Sinds koningin Juliana wilde dat zij door haar onderdanen met mevrouw zou worden
aangesproken, is die aanspraak voor iedere vrouw voldoende.’
Koningin Beatrix koos een andere stijl dan haar moeder. Om die te beschrijven,
kan ik het best de woorden van De Telegraaf lenen: ‘Het is duidelijk dat Beatrix een
echte vorstin is. Wilde haar moeder een vrouw van het volk zijn, zij wil De Majesteit
zijn.’ (16-8-1998) Beatrix verbood mevrouw als aanspreektitel nooit, maar verzette
zich bepaald niet tegen het gebruik van Majesteit. Niet alleen wordt deze
aanspreekvorm nu nog door het hof aan incidentele bezoekers geadviseerd, maar
ook is het de gewone vorm voor haar naaste medewerkers. Zo herinnert Gijs van
der Wiel (ex-hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst) zich hoe hij op een late avond
tijdens een staatsbezoek de koningin op de volgende wijze aanspoorde zich terug
te trekken: ‘We gaan naar bed Majesteit, vooral U.’ (de Volkskrant, 9-9-1995)

Medewerkers
Het is niet zo moeilijk te zien hoe de gebruiksmogelijkheden van het kale majesteit
zich van de aanspreekvorm uitbreiden naar een gewone beschrijvende term. Dat
zien we bijvoorbeeld gebeuren bij het tweede majesteit uit het volgende citaat:
‘Majesteit, mogen we onze hal de Willem-Alexanderhal noemen, had de directie
van de Jaarbeurs aan de koningin gevraagd. Majesteit liet weten dat ze het een
leuk ideetje vond.’ (de Volkskrant, 11-8-1993)
Waarschijnlijk waren de medewerkers van hof en regering de eersten die deze
stap zetten. Zij gingen de koningin ook tegenover derden steeds meer aanduiden
met majesteit. Zoiets komt meer voor. ‘Kun je pappa even roepen?’, vragen mensen
aan een kind dat de telefoon opneemt. Dit majesteit was, zonder lidwoord, een even
korte als ondubbelzinnige aanduiding en getuigde daarenboven van respect.
Het taalgebruik van hooggeplaatsten werd snel overgenomen door een ruimere
kring van mensen die geen direct contact met de koningin hadden. Omdat deze
laatsten geen gelegenheid hadden om haar aan te spreken, had majesteit precies
dezelfde gebruiksmogelijkheden als de koningin. Dan wordt het erg aantrekkelijk
om beide woorden ook wat het lidwoord betreft gelijk te behandelen, vooral als
daarmee het archaïsche hare kan worden vermeden. En zo ontstond de majesteit.
Het is goed mogelijk dat nog iets anders heeft meegespeeld bij het opkomen van
de majesteit. Hoe respectvol het lidwoordloze majesteit van hofkringen tegenover
derden ook is, er kleeft iets opschepperigs aan. Alsof deze dignitarissen er impliciet
mee willen duidelijk maken dat ze geregeld majesteit zeggen, dus in voortdurend
contact met haar staan. Door het lidwoord de voor majesteit te zetten, werd het
verband met de aanspreektitel wat losser, en het woord neutraler, dus beter
bruikbaar. Daarbij komt dat de majesteit zich makkelijker in het zinsverband voegt.
Dat zal iedereen beamen die de volgende twee zinnen aandachtig proeft:

Waarom waren die dertig minuutjes Signatuur over de Majesteit in het
geheel niet te verdragen?
(de Volkskrant, 18-4-1995)
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Waarom waren die dertig minuutjes Signatuur over Majesteit in het geheel
niet te verdragen?
In de tweede zin knarst het mijns inziens even na over. Het zal wel geen toeval zijn
dat journalisten een kaal Majesteit, dus zonder lidwoord, schrijven aan het begin
van de zin.

Toch Kok?
Tot zover de mogelijke ontstaansgeschiedenis. Dan blijft de vraag hoe het nú staat
met (de) majesteit. Daarvoor heb ik een telling verricht in drie jaargangen van de
Volkskrant op cd-rom. Natuurlijk liet ik Uwe en Hare Majesteit, en majesteit in de
andere betekenissen buiten beschouwing. Dat leverde het volgende op:

majesteit

1993
2

1994
24

1995
20

de majesteit

4

17

5

totaal

6

41

25

(De) majesteit komt het meest voor in 1994, het jaar dat Kok het roer van Lubbers
overnam. Dus toch! Misschien is het wel zo interessant dat er geen sprake lijkt te
zijn van een voortgezette opmars van de majesteit. Vooral de vorm met het lidwoord
neemt verhoudingsgewijs af. Misschien komt dit doordat journalisten zich bewust
werden van deze vorm, en besloten hem niet meer te gebruiken. Iets wat daarvoor
spreekt, is het feit dat de Volkskrant de majesteit in 1994 tussen aanhalingstekens
zet, bijvoorbeeld in: ‘Nu (...) blijkt “de majesteit” heus niet de beroerdste’ (28-5-1994),
terwijl dat in 1993 nooit gebeurde.
De teruggang in absolute aantallen heeft volgens mij ook te maken met een
andere ontwikkeling. Naarmate (de) majesteit gewoner werd, verloor het zijn
respectvolle glans. De combinatie van majesteit met niet de beroerdste in het vorige
citaat was daarvan al een voorbeeld. Een subtieler geval zien we in: ‘De
Indië-veteranen halen opgelucht adem: Majesteit begint haar staatsbezoek aan
Indonesië pas op 12 augustus.’ (de Volkskrant, 1-2-1995) Op de plaats van de
dubbele punt wisselt het perspectief. Ervoor beschrijft de journalist de houding van
de veteranen, het stukje erna is geschreven vanuit die veteranen, waarmee de
journalist niet zo heel erg sympathiseert.
In veel andere gevallen geeft de schrijver van (de) majesteit blijk van een houding
ten opzichte van het koningshuis die op zijn minst dubbelzinnig is. Veel van de
majesteiten uit 1994 zijn te vinden in de ironische ‘Haagse Tableaus’ over de
kabinetsformatie van Jan Tromp. Intussen zien we de majesteit tegenwoordig juist
veel in alternatieve publicaties. Ik kwam bijvoorbeeld in 1999 de volgende zin op
internet tegen: ‘Dat bleek tijdens de kabinetsformatie van 1994 toen De Majesteit
haar kont, pardon haar bibs, afveegde met de adviezen die Haar waren gegeven.’
Zo zien we de vernieuwende respectvolle vorm (de) majesteit afzakken, en de
bruikbaarheid in het algemeen verminderen.
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Verse woorden
Alles van waarde is weerloos
Ton den Boon - hoofdredacteur grote Van Dale
Een woordenboek is nooit af. Op het moment dat er een nieuwe editie
in de winkel ligt, is die alweer verouderd - de woordenschat verandert
immers dagelijks. In de serie ‘Verse woorden’ gaat Van
Dale-hoofdredacteur Ton den Boon tweemaandelijks in op de nieuwe
woorden die de redactie zoal tegenkomt, en op de overwegingen om
ze al dan niet op te nemen in een volgende editie.
Niet alleen nieuwe woorden leveren een belangrijke bijdrage aan een nieuwe editie
van het woordenboek. Het toevoegen van betekenissen, betekenisnuances en
idioom (vaste verbindingen en uitdrukkingen), en het verrijken en systematiseren
van de bestaande informatie kunnen het informatiegehalte eveneens flink verhogen.
Maar ook citaten uit (literaire) teksten maken deel uit van een volledige
taalbeschrijving, vooral als het gaat om citaten die vanuit hun oorspronkelijke literaire
context in de algemene taal zijn doorgedrongen. ‘Tussen droom en daad...’, ‘Een
nieuwe lente...’, ‘Denkend aan Holland...’, ‘Jongens waren we, maar...’ - het zijn
inmiddels klassieke passages die heel wat taalgebruikers (her)kennen uit gedichten
of romans.
Maar veel van die citaten zijn ook een eigen en soms gedeeltelijk anoniem leven
gaan leiden buiten de literatuur. Daarbij komt het zelfs voor dat het oorspronkelijke
citaat wordt gepresenteerd als een uitdrukking of gezegde. Van sommige citaten
zijn bovendien varianten in omloop, die al dan niet het resultaat zijn van bewuste
toespelingen. Is dat het geval, dan is het citaat onderdeel van het taaleigen geworden
en verdient het een beschrijving in het woordenboek. Het is dan ook geen wonder
dat lexicografen geïnteresseerd zijn in (literaire) citaten en die niet alleen beschouwen
als bron, maar ook als materiaal voor het woordenboek.

Cultureel erfgoed
Sommige literaire passages spreken blijkbaar zo tot de verbeelding dat taalgebruikers
ze onthouden en in hun eigen teksten hergebruiken. Soms onder verwijzing naar
de oorspronkelijke auteur, maar ook vaak anoniem. Zo staat in een krantenartikel
over fotografie: ‘De camera bracht het in beeld, het is gezien, het is niet onopgemerkt
gebleven.’ (Trouw, 3-6-1997) Dit krantencitaat bevat een anonieme maar vrijwel
letterlijke verwijzing naar het slot van De avonden van Gerard Reve, waar over de
hoofdpersoon te lezen is: ‘“Het is gezien,” mompelde hij, “het is niet onopgemerkt
gebleven.”’ Het feit dat zo'n citaat zich blijkbaar leent als basis voor anonieme
toespelingen in andere teksten, maakt het interessant voor de woordenboekmaker.
Zeker als een passage wat vaker anoniem en al dan niet bewust vervormd in andere
teksten opduikt, hoort die blijkbaar tot het culturele erfgoed en verdient ze een
vermelding en zo nodig een verklaring in het woordenboek. Daarom zoeken
woordenboekmakers in kranten en tijdschriften niet alleen naar nieuwe woorden,
betekenissen en uitdrukkingen, maar ook naar toespelingen op passages uit literair
werk.
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‘Een nieuwe lente...’
Soms herkent een schrijver of journalist een bepaalde formulering niet meer als
citaat. Wie een tijdje let op de woordcombinatie ‘een nieuwe lente...’ - u weet wel,
de eerste regel van Gorters ‘Mei’: ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ - zal zich
al snel niet meer verbazen wanneer dit oorspronkelijke citaat in krant of tijdschrift
als traditioneel idioom wordt gekwalificeerd. En dan niet alleen in het plaatselijke
sufferdje. Nee, zo was in Trouw enige tijd geleden sprake van ‘het oerhollandse
spreekwoord “een nieuwe lente, een nieuw geluid”’ (20-8-1994), en in het Algemeen
Dagblad stond: ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Het is een belegen uitdrukking,
maar zij doet het nog steeds.’ (16-4-1998)
Zodra dat idiomatische of welhaast spreekwoordelijke imago van ‘Een nieuwe
lente en een nieuw geluid’ gevestigd is - de vervanging van en uit het citaat door
een komma draagt daar trouwens onmiddellijk aan bij - is de weg vrij voor allerhande
varianten. Zoals ‘Een nieuwe lente, een nieuwe bank’, waarmee Fortis zich onlangs
in commercieel drukwerk presenteerde. Populair in onze taal is inmiddels ook ‘Een
nieuwe lente, een nieuw begin’, dat recentelijk in de krant (Rijn en Gouwe, 31-3-1999)
als een ‘Nederlands gezegde’ werd gepresenteerd. En waarom ook niet eigenlijk?
Hoe dan ook, voor het woordenboek houdt dit fenomeen in dat een deel van de
reeds daarin vermelde citaten herzien moet worden, waarbij ook recht gedaan wordt
aan het inmiddels idiomatische karakter van het oorspronkelijke citaat. Bovendien
is op basis van geregistreerde toespelingen op citaten een permanente aanvulling
van de citaten noodzakelijk.

Oproep
Er moeten in het Nederlands honderden van zulke klassieke (literaire) zinnen bestaan
- variërend van ‘'t ruischen van het ranke riet’ (Guido Gezelle) tot ‘wat is natuur nog
in dit land?’ (Bloem), van ‘Bestijg den trein nooit zonder uw valies met droomen’
(Van Nijlen) tot ‘De sjimpansee doet niet meer mee’ (Van Ostaijen), van ‘Jongens
waren we, maar aardige jongens’ (Nescio) tot ‘Als vader slaapt gelijk een rustig
beest’ (Elsschot) en van ‘De dag gaat open als een gouden roos’ (Gorter) tot
‘Puinhopen zien en zingen van mooi weer’ (Nijhoff). Onder meer ten behoeve van
een uiteindelijke beschrijving in de grote Van Dale wordt sinds enige tijd een
verzameling van enige honderden citaten aangelegd, waarvan een deel inmiddels
op de website van Van Dale (www.vandale.nl) is beschreven. Aanvullingen op deze
verzameling zijn zeer welkom. Daarom houden wij ons aanbevolen voor suggesties:
kent u (literaire) citaten die buiten hun oorspronkelijke context een eigen leven zijn
gaan leiden, en dus in andere teksten verwerkt zijn, dan kunt u deze - liefst met
enige documentatie - sturen of mailen naar de redactie van Onze Taal.

Zelfwerkzaamheid
Sommige passages behouden in krant of tijdschrift weliswaar hun status van literair
citaat, maar ze
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werken blijkbaar tevens prikkelend op onze creativiteit en nodigen uit tot allusies
(bewuste toespelingen) en variaties. Dit is vooral het geval als ze - net als gewone
uitdrukkingen - gemakkelijk in een zin kunnen worden verwerkt. Een goed voorbeeld
daarvan komt uit het gedicht ‘Het huwelijk’ van Willem Elsschot. Dat gedicht bevat
de passage ‘... want tussen droom en daad / staan wetten in den weg en praktische
bezwaren, / en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren, / en die des avonds
komt, wanneer men slapen gaat.’ Dit gedeelte wordt regelmatig in zijn geheel
aangehaald, bijna als aforisme, maar het bevat drie componenten die ook afzonderlijk
een basis voor variaties en allusies vormen: ‘tussen droom en daad’, ‘wetten in de
weg en praktische bezwaren’ en ‘weemoedigheid die des avonds komt’. Voorbeelden
uit de krant, kunnen dit onmiddellijk bewijzen, zoals: ‘Tussen vraag en aanbod staan
weliswaar wetten in de weg, maar geen onoverkomelijke praktische bezwaren.’
(NRC Handelsblad, 25-12-1993) en ‘Het laatste wat ik wil is dat we met
weemoedigheid, die niemand kan verklaren, naar onze kleine dorpen gaan kijken.’
(NRC Handelsblad, 29-3-1990) Maar vaak nodigt ook de hele passage van Elsschot
uit tot zelfwerkzaamheid. Bij de behandeling van de meest recente belastingplannen
van het kabinet verwoordde Kamerlid Jan Marijnissen heel wat kritiek. Hij zei daarbij
onder meer: ‘Tussen droom en daad staan belastingwetten en zogenaamde tactische
bezwaren, die mijn weemoedigheid zeer goed verklaren.’ (Algemeen Dagblad,
28-1-2000)

Op Herman Gorters ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ wordt na ruim een eeuw nog
steeds lustig gevarieerd.
Foto: Fortis Bank

‘Alles van waarde is weerloos’, heeft Lucebert eens geschreven, en dat geldt ook
voor literair werk: geen enkele passage, geen enkel aforisme is in beginsel heilig
voor journalisten, schrijvers en sprekers, die er in hun eigen teksten toespelingen
op kunnen maken of ze vervormen en soms zelfs verminken. Al kan men uit
esthetisch oogpunt soms met gemengde gevoelens naar dit fenomeen kijken, uit
lexicografisch oogpunt levert het belangrijk en vaak ook leuk materiaal op voor het
woordenboek.

Onlangs genoteerd
beurskoningin

bestuursvoorzitster van een
beursgenoteerde vennootschap die
gedurende zekere tijd veelvuldig in de
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media optreedt en daardoor (tijdelijk)
beeldbepalend is voor de effectenbeurs
boedelheffing

fiscale heffing die de erfgenaam betaalt
over een vermogen dat hij of zij erft

bonnetjeshetze

benaming voor een lastercampagne
jegens iemand die beschuldigd wordt van
onterechte declaraties

import-yuppie

benaming voor in de Europese Unie
werkzame werknemers in de informatieen communicatietechnologie die
geworven zijn in landen die niet tot de
Europese Unie behoren

overschotmanagement

beheer van dat deel van de
overheidsfinanciën dat gevormd wordt
door een financieringsoverschot

plofzone

veiligheidszone rond een munitiefabriek
of opslagplaats van explosieven

rafelmoord

moord gepleegd op en door iemand uit
de marge van de samenleving

schaamtestraf

benaming voor gerechtelijke straffen
waarbij een persoon veroordeeld wordt
zichzelf publiekelijk als pleger van een
bepaald delict bekend te maken

schurkenstaat

terroristische staat

taalbuddy

moedertaalspreker die met een
allochtoon activiteiten onderneemt
waarbij de laatste zijn taalvaardigheid in
het Nederlands kan oefenen
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De ondergang van het Servo-Kroatisch
Taal en politiek in voormalig Joegoslavië
R. Luc̆ić - lexicograaf, Universiteit van Amsterdam
Tien jaar geleden is in Kroatië het woord radnik ‘arbeider’ vervangen
door het tot dan toe heel zelden gebruikte djelatnik ‘werker,
verrichter’. Het ineenstorten van het voormalige Joegoslavië leidde
behalve tot een politieke aardverschuiving ook tot grote
veranderingen in de taal. Het Servo-Kroatisch verdween als officiële
standaardtaal; ervoor in de plaats kwamen het Kroatisch, het
Bosnisch en het Servisch. Over een schrijnend geval van samenhang
tussen politiek en taal.
De belangrijkste voetbalclub uit de hoofdstad van Kroatië heette jarenlang Dinamo
Zagreb. De naam stamt uit de tijd dat Kroatië een onderdeel was van het
communistische Joegoslavië. Vandaar dat de Kroatische president Tudjman direct
na de onafhankelijkheid van zijn land, begin jaren negentig, bepaalde dat de club
anders moest gaan heten. Het werd uiteindelijk Croatia Zagreb. Maar intussen bleef
Dinamo gebruikt worden door de supporters (die de naam bij elke wedstrijd bleven
scanderen) en niet te vergeten door Kroatische andersdenkenden. Toen Tudjman
eind vorig jaar overleed en zijn regerende partij de verkiezingen verloor, werd de
officiële clubnaam terugveranderd in Dinamo.
Politiek en taal hebben veel met elkaar te maken. Dat bleek weer eens uit wat er
zich de afgelopen tien jaar afspeelde in voormalig Joegoslavië. Het ineenstorten
van het communisme, de opkomst van de democratie, de daaropvolgende
separatistische processen en de uiteindelijke escalatie van nationalistische
onverdraagzaamheid leidden behalve tot een politieke aardverschuiving en een
verschrikkelijke oorlog ook tot grote veranderingen in de taal. Het einde van
Joegoslavië betekende het definitieve uiteenvallen van het
‘standaard-Servo-Kroatisch’. Hoe ging dat in z'n werk? Wat is er van het
Servo-Kroatisch geworden? Waaruit bestond die taal eigenlijk, en wie waren haar
sprekers? Maar bovenal: hoezeer was de taal een instrument van de politiek?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het nodig eerst een duik in de
geschiedenis te nemen.

De Servo-Kroatische taalfamilie
In zekere zin zijn de Servo-Kroatische talen goed te vergelijken met de verschillende
varianten van het Engels. Ze zijn onderling goed verstaanbaar, maar ze verschillen
ook, als het gaat om normen, achtergronden en taalgebruik. Bovendien zijn er
lexicale verschillen, vooral in de wetenschappelijke terminologie en in vakjargon.
De naam Servo-Kroatisch is in de negentiende eeuw bedacht door taalkundigen
en verwijst eigenlijk naar een familie van verwante talen of dialecten uit de
Zuid-Slavische taalfamilie (waartoe verder nog het Bulgaars, Sloveens en
Macedonisch behoren). De woorddelen Servo en Kroatisch hebben betrekking op
de volkeren die in het Centraal-Zuid-Slavische gebied het meest vertegenwoordigd
zijn: de Serviërs en de Kroaten. Het gebied is echter vóór 1918 nooit een politieke
eenheid geweest. Verdeeld tussen Oostenrijk, Hongarije, Venetië (Italië) en Turkije,
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behoorden de regio's tot verschillende culturele en taalkundige invloedssferen,
waardoor de ontwikkeling van één standaardtaal onmogelijk was.
In de eerste helft van de negentiende eeuw ontstond het ‘panslavisme’, het streven
naar één onafhankelijk land voor alle Slaven. Servië was toen al gedeeltelijk
onafhankelijk van Turkije, maar Kroatië behoorde nog tot het Oostenrijkse keizerrijk.
Daarom waren vooral Kroatische intellectuelen voorstander van vereniging met de
Serviërs in een onafhankelijke Zuid-Slavische staat (Jugo-Slavija betekent
‘Zuid-Slavië’).

Eén standaardtaal
Aansluitend op dit panslavistische streven werd er ook geijverd voor een
gezamenlijke taal. Op een bijeenkomst in Wenen in 1850 besloten vooraanstaande
Kroatische en Servische schrijvers en taalkundigen te gaan werken aan één
standaardtaal. Zowel politiek als taalkundig faalde dit streven, en aan het einde van
de negentiende eeuw hadden zich in Servië en Kroatië verschillende normen
ontwikkeld.
Na de Eerste Wereldoorlog en het uiteenvallen van het Oostenrijks-Hongaarse
keizerrijk ontstond het Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen, dat later
Joegoslavië zou gaan heten. De officiële taal werd in de grondwet van 1921
‘Servo-Kroatisch-Sloveens’ genoemd. Maar vanwege de politieke suprematie van
de Serviërs ging het hier in feite om de standaardtaal die zich in Servië ontwikkeld
had. De Kroatische norm werd onderdrukt. Met uitzondering van
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een korte periode gedurende en kort na de Tweede Wereldoorlog, toen de
Joegoslavische Antifascistische Raad van de Volksbevrijding het land officieel
viertalig verklaarde (Servisch, Kroatisch, Sloveens en Macedonisch), bleef deze
situatie min of meer voortduren tijdens het bestaan van de Joegoslavische staat,
dus tot begin jaren negentig.

Vier spellinggidsen
Dat het na de Tweede Wereldoorlog aan de macht gekomen communistische regime
voor de taal de naam Servo-Kroatisch hanteerde, had voornamelijk politieke redenen.
De eenheid van de Joegoslavische volkeren werd ermee benadrukt. Toen begin
jaren negentig Kroatië zich onafhankelijk verklaarde, Bosnië na een bloedige oorlog
tegen wil en dank ook min of meer zelfstandig werd en Joegoslavië was gereduceerd
tot Servië en Montenegro, was er van die eenheid niets meer over. En dat gold ook
voor het Servo-Kroatisch. Dat werd vervangen door het Kroatisch, het Bosnisch,
het Servisch en het Montenegrijns - al heeft die laatste taal nog geen officiële status.
Vandaag, bijna tien jaar na het uiteenvallen van Joegoslavië, is het Servo-Kroatisch
niet meer dan een puur taalkundige term. En zelfs dat niet overal. In Kroatië werd
in de nieuwe uitgave van een Kroatische grammatica uit 1997 het dialectensysteem
waarbij het Kroatisch hoort niet meer Servo-Kroatisch genoemd, maar
‘Centraal-Zuid-Slavisch’. En in plaats van één Servo-Kroatische spellinggids zijn er
tegenwoordig vier verschillende in gebruik: voor het Kroatisch, Bosnisch, Servisch
en Montenegrijns.

Kroatisch
Vooral de recente ontwikkeling van het Kroatisch is een sprekend voorbeeld van
de manier waarop taal en politiek hand in hand kunnen gaan. Zoals gezegd was
het Kroatisch in de Servo-Kroatische ‘standaardtaal’ nogal een ondergeschoven
kindje. In het bijzonder in het eerste Joegoslavië (1918-1941), maar ook tijdens het
communisme (1945-1990), zagen de Kroaten de grote hoeveelheid Servisch in de
standaardtaal als een weerspiegeling van het overwicht van de Serviërs in het leger,
het onderwijs en het bestuur. Na de afschaffing van het communistische systeem
leidde dit tot een heftige reactie: Servische invloeden werden zo veel mogelijk uit
het Kroatisch verbannen. De onafhankelijkheid van de Kroatische taal ten opzichte
van het Servo-Kroatisch moest dienen als bewijs van de onafhankelijkheid van
Kroatië ten opzichte van Joegoslavië.
Bij de woordvorming werd daarom gebruikgemaakt van een aantal voor- en
achtervoegsels die in het Kroatisch veel gangbaarder zijn dan in het Servisch. Ook
reeds bestaande, in de laatste decennia bijna vergeten woorden met deze uitgangen
en voorvoegsels kregen nu een nieuw leven, bijvoorbeeld uljudba ‘beschaving’ voor
civilizacija, ras̆c̆lamba ‘ontleding’ voor analiza, en dopredsjednik ‘vice-president’
voor podpredsjednik. In de pers zijn er een stuk of twintig woorden bij gekomen die
nog geen tien jaar geleden als ouderwets of ambtelijk werden beschouwd. Zij
kwamen in de plaats van hun neutrale synoniemen, soms leenwoorden, die ook in
het Servisch bestaan, bijvoorbeeld izvjes̆će ‘verslag’ voor izvjes̆taj, udruga
‘vereniging’ voor udruz̆enje, en oporba ‘oppositie’ voor opozicija.
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‘Luchtstoter’
Verder moest alles wat ook maar enigszins met het communisme te maken had,
voorgoed uitgeroeid worden. Zo is het doodgewone woord radnik ‘arbeider’ op alle
niveaus vervangen door het tot dan toe heel zelden gebruikte djelatnik ‘werker,
verrichter’.
Vele archaïsmen werden opnieuw in gebruik genomen, nieuwe woordvormingen
kregen steeds meer ruimte en allerlei aanduidingen veranderden (of ontstonden)
als gevolg van de vele wijzigingen in het bestuur en de administratie. Vandaar
woorden als c̆elnik ‘leider, chef, hoofd’, z̆upanija ‘administratief district’, duz̆nosnik
‘functionaris’ (dat in de plaats van funkcioner kwam), putovnica ‘paspoort’ (in plaats
van pasos). De meeste van deze vormen stammen uit de negentiende eeuw;
sommige was tijdens de Tweede Wereldoorlog (toen het eerste Joegoslavië
uiteengevallen was) tijdelijk nieuw leven ingeblazen, bijvoorbeeld c̆elnik, duz̆nosnik
en putovnica.
Met dit alles dreigde het gevaar dat de stabiliteit van de taal aangetast zou worden,
aangezien het ‘Nieuwkroatisch’ door het grote aantal nieuwe termen onbegrijpelijk
leek te worden voor de sprekers. Enerzijds geloofde het volk dat de regering die
ervoor had gezorgd dat Kroatië onafhankelijk was geworden, ook op taalgebied wel
de juiste keuzes zou maken, maar anderzijds vertrouwde het op zijn eigen taalgevoel.
Degenen die zich geroepen voelden de Kroatische taal te zuiveren, deden dat met
weinig argumenten en overdreven nogal. Het werd op tijd duidelijk dat geforceerde
vervangingen meer kwaad dan goed deden.

De Servo-Kroatische groep bestond uit het Kajkavisch, het C̆akavisch en het S̆tokavisch,
zo genoemd naar het woord dat wordt gebruikt voor het voornaamwoord wat (kaj, c̆a of s̆to).
De S̆tokavische dialecten op hun beurt werden weer onderverdeeld in de Ekavische, Ikavische
en Ijekavische tongvallen, al naar gelang de uitspraak van de Oud-Slavische klank [jat]
(respectievelijk [e], [i] of [ië]). Daarnaast werd ook het Torlakisch tot het S̆tokavisch gerekend:
een S̆tokavische overgang met het Bulgaars en het Macedoons. Op het kaartje hierboven
is het verspreidingsgebied van de Servo-Kroatische dialecten ingetekend.
Hoe zijn deze dialecten nu verdeeld over de verschillende bevolkingsgroepen van voormalig
Joegoslavië? Het Kajkavisch en C̆akavisch worden alleen door Kroaten gesproken. Sommige
Kroaten, en alle andere bevolkingsgroepen, spreken een S̆tokavische tongval: Kroaten en
Bosnische Moslims het Ikavisch of Ijekavisch, Montenegrijnen alleen Ijekavisch, en Serviërs
Ijekavisch, Ekavisch of Torlakisch.
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In de algemene spreektaal is vandaag de dag dan ook niet veel te merken van
al die puristische pogingen. De meeste nieuwvormingen die het hebben gered,
komen slechts in het officiële schriftelijke taal-
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gebruik voor. In de administratieve en juridische taal zijn opvallende veranderingen
in de woordenschat doorgevoerd, en de militaire terminologie is grondig gewijzigd.
Een bekend voorbeeld is het nieuwe woord voor ‘helikopter’: zrakomlat, dat letterlijk
‘luchtstoter’ betekent. Hoe vaak dit woord in Kroatië ook als voorbeeld van een
overdreven purisme aan de kaak is gesteld, toch blijkt het in het leger stand te
houden.

Bosnisch
De enigen die echt de dupe zijn geworden van het uiteenvallen van het
Servo-Kroatisch zijn de Bosniërs. In Bosnië woonden Kroaten, Serviërs en Moslims
bij elkaar; er was geen sprake van een Bosnische natie, dus ook niet van een
Bosnische nationale taal. Het Servo-Kroatisch dat daar als standaardtaal gebruikt
werd, was het Ijekavisch-Servisch (voor deze term en andere, zoals S̆tokavisch, zie
het bijschrift bij het kaartje op de vorige pagina), met wat Kroatische lexicale en
syntactische invloeden, en vrij veel Turkse leenwoorden. Die taal is de hele twintigste
eeuw als literaire taal gebruikt, en werd door de meerderheid van de sprekers,
ongeacht geloof en/of nationaliteit, als hun moedertaal gevoeld. Bosnië was eigenlijk
het enige gebied waar het Servo-Kroatisch als natuurlijke taal heeft gefunctioneerd.
De meeste mensen in het huidige Bosnië zijn natuurlijk hun taal blijven spreken
zoals ze dat altijd hebben gedaan, en ook zijn ze haar niet anders gaan noemen.
Maar op officieel niveau zijn er in Bosnië nu twee deelstaten en drie talen. In de
Servische deelstaat schrijft men in het cyrillisch schrift en maakt men hoofdzakelijk
gebruik van de Servische woordenschat, hoewel de Ijekavische uitspraak stand
heeft gehouden. In de andere deelstaat, waar Kroaten en Moslims het samen voor
het zeggen hebben, schrijft men in het Latijnse schrift en gebruiken de Kroaten het
Kroatisch en de Moslims het ‘Bosnisch’, een taal die tijdens de jongste oorlog in
Bosnië is gestandaardiseerd. Dit Bosnisch gaat gedeeltelijk terug op een bepaald
soort literatuur (de zogenoemde ‘alchamiado’-literatuur), die vanaf de zestiende tot
in de twintigste eeuw door de Moslims in Ijekavisch-S̆tokavisch met het Arabische
schrift werd geschreven. Er komen veel Turkse leenwoorden in voor en klanken die
karakteristiek zijn voor de centrale, hoofdzakelijk door de Moslims gesproken
dialecten. De h-klank komt bijvoorbeeld veel meer voor dan in de Servische en de
Kroatische standaardtaal. ‘Koffie’ is in het Bosnisch kahva, in het Kroatisch kava en
in het Servisch kafa. En zo kent het Bosnisch mahrama ‘hoofddoek’ (Servisch
marama, Kroatisch rubac), hamalija ‘amulet’ (Kroatisch en Servisch amalija), lahkoca
‘lichtheid’ (Kroatisch en Servisch lakoca), enzovoort. Verder is er in het Bosnisch
een voorkeur voor Kroatische uitdrukkingen ten koste van Servische.

Servisch en Montenegrijns
Vergeleken met het Bosnisch en vooral het Kroatisch veranderde de taal in Servië
nauwelijks. Omdat destijds in Joegoslavië de standaardtaal vanuit Servië werd
vastgesteld, kregen de Serviërs door de overheid geen vreemde taalelementen
opgedrongen. Wel namen de Serviërs uit vrije wil en in geringe mate leenwoorden
over van de Kroaten en Bosniërs. Er was dan ook geen enkele reden na de oorlog
veranderingen aan te brengen in de administratieve, juridische en militaire
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terminologie, die het meest afhankelijk is van taalpolitiek, zodat hun standaardtaal
veel liberaler staat tegenover deze invloeden.
De laatste tien jaar is het cyrillische schrift (het schrift van de orthodoxe wereld)
als nationaal symbool een veel grotere rol gaan spelen dan het Latijnse. En wat de
uitspraak betreft: pogingen om het Ekavisch (dat alleen in Servië wordt gesproken)
tot enige officiële Servische uitspraak te verklaren, zijn gestrand door het ontstaan
van Republiek Srpska (de Servische deelstaat van Bosnië), waar men het
Ijekavisch-Servisch bezigt.
In Montenegro zijn in het laatste decennium verschillende pogingen gedaan om
een aparte standaardtaal tot stand te brengen op grond van de daar gesproken,
wat archaïsche dialecten. In 1997 is er ook een spellinggids van het Montenegrijns
verschenen met een alfabet van 33 letters (het Bosnisch, Kroatisch en Servisch
hebben een 30-letterig alfabet). Met de jongste politieke ontwikkelingen (de
Kosovo-crisis en vooral de NAVO-bombardementen) is het nationalistische streven
naar een onafhankelijk Montenegro sterk toegenomen. De erkenning van het
Montenegrijns als de officiële taal lijkt steeds dichterbij.

Toekomst
Ik ben opgegroeid in voormalig Joegoslavië, en daar keek men naar
televisieprogramma's en films uit andere deelstaten, las men boeken en luisterde
men naar liedjes in alle varianten van het Servo-Kroatisch, en leerde men op school
iets van alle Joegoslavische talen. Wellicht zullen de nieuwe generaties uit de
verschillende Servo-Kroatische taalgebieden zonder zo'n soort uitwisseling van
taalinformatie elkaar niet meer zo moeiteloos kunnen verstaan.
Om te kijken wat er de afgelopen tien jaar is veranderd in al die talen, ging ik
onlangs op internet op zoek naar ‘Servo-Kroatische’ websites. Een hele dag lang
las ik het nieuws uit Bosnië, Kroatië, Servië en Montenegro, in deze vier talen. Het
resultaat viel mee (slechts iets vaker dan tien jaar geleden trof ik een minder
gangbaar woord aan), maar met de computer- en internetterminologie had ik de
grootste moeite. Dat wijst erop dat er vooral in specialistische gesprekken (vakjargon,
wetenschappelijke en andere terminologie) mogelijk misverstanden zullen
voorkomen. Maar dat zal de communicatie niet echt in de weg staan. De
verschillende Servo-Kroatische talen zullen onderling goed verstaanbaar blijven.
De politiek kan een taal beïnvloeden, maar niet wezenlijk veranderen.
Sarajevo, 1995. Een Kroaat gaat naar een café om een kopje koffie te
drinken. Hij bestelt in het Kroatisch: ‘Kava, graag!’, waarop de ober zegt
‘Er is geen kava!’ De man denkt dat hij in een Servisch café is
terechtgekomen en dat de ober geen bestelling in het Kroatisch wil
opnemen. Daarom bestelt hij weer, in het Servisch: ‘Kafa, alstublieft!’ De
ober zegt: ‘Er is geen kafa, man!’ De Kroaat bedenkt snel dat hij in een
Moslims café is beland en aangezien de Moslims tegenwoordig een ander
woord voor koffie gebruiken, zegt hij het enige woord dat is overgebleven:
‘Geeft u mij een kopje kahva, als u wilt!’, waarna de ober ongeduldig
antwoordt: ‘Schei toch uit; er is niet eens wáter, idioot!’
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Kort verslag jaarvergadering genootschap Onze Taal
P.H.M. Smulders
Op donderdagavond 15 juni jongstleden waren ruim veertig leden, bestuursleden
en medewerkers van het Genootschap Onze Taal aanwezig op de algemene
ledenvergadering over het jaar 1999. Na de vaste agendapunten was er een
voordracht van prof. dr. F. Balk-Smit Duyzentkunst met de titel ‘Ons taaltje’, over
*
de status van het kleine, binnen en buiten de taal.

Het jaar 1999
Het jaarverslag memoreert de nieuwe vormgeving van het tijdschrift, die begin 1999
werd gepresenteerd, en de bijzondere aandacht voor ‘invloeden op onze taal’, mede
als opmaat tot het congres van 6 november. De jaargang 1999 van Onze Taal had
een omvang van 360 pagina's.
De Taaladviesdienst beantwoordde in 1999 een recordaantal van 10.441
verzoeken om taaladvies. Ook hier rukt het medium e-mail op: 1154 vragen werden
per e-mail voorgelegd, tegenover nog maar 259 per brief. Het leeuwendeel (ruim
80%) komt nog steeds per telefoon binnen. De dienst bracht 545 vragen en
opdrachten in rekening, in totaal voor een bedrag van f 72.324,-.
De website van Onze Taal dijt met bijna 700 taaladviezen, 600 koppelingen, een
uitgebreid register, dossiers en nieuwsberichten steeds verder uit. Maar juist op
internet is dat geen enkel probleem. Per dag bezoeken meer dan 1000
geïnteresseerden de website; via dit medium kwamen in 1999 enkele honderden
aanmeldingen van nieuwe leden binnen.
Op 6 november hield het genootschap zijn 22ste tweejaarlijkse congres, onder
de titel ‘Gastvrij Nederlands? Invloeden op onze taal’. Gezien de reacties en de
belangstelling van de leden (bijna 1700 bezoekers) was het congres een groot
succes.
Onder ‘overige activiteiten’ vermeldt het jaarverslag onder meer het instellen van
een bijzondere leerstoel Taalverzorging aan de Katholieke Universiteit Brabant.
Hiermee wil het genootschap onder meer onderzoek in normatieve taalkunde
stimuleren, de opleiding van taaladviseurs bevorderen en een bredere uitwerking
geven aan de doelstellingen van Onze Taal. Dr. Jan Renkema werd per 1 december
1999 voor vijf jaar benoemd in de ontstane functie.

Financiën en ledenaantal
De penningmeester sloot 1999 af met een nadelig saldo van f 27.852,-. Dit kwam
mede doordat het aantal leden voor het eerst in vijftien jaar is gedaald: eind 1999
telde het genootschap 46.584 leden, tegenover 47.543 eind 1998, een daling van
2%. In 1999 is besloten tot een contributieverhoging van f 3,- per 1-1-2000, nadat
de ledenprijs vier jaar onveranderd was gebleven.
De penningmeester meldt dat de Nederlandse Taalunie heeft aangekondigd dat
de subsidie die het genootschap ontvangt voor taaladvisering aan niet-leden - in
1999 f 71.050,- - in de huidige vorm niet gecontinueerd zal worden. Met de Taalunie
zijn gesprekken gaande over nieuwe taken die Onze Taal zou moeten uitvoeren
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om in de toekomst voor een eventuele vergoeding voor verleende diensten in
aanmerking te komen. Mede met het oog op deze onzekere factor in de financiering
vraagt de penningmeester de ledenvergadering bij voorbaat een machtiging om de
contributie per 1-1-2001 te kunnen verhogen als dit in het najaar van 2000 nodig
mocht blijken te zijn. De leden stemmen in met dit voorstel.
Het ledenbestand bestond eind 1999 uit 41.021 gewone leden in Nederland, 1879
collectieve lidabonnees, 1303 leden die een gereduceerde prijs betalen, 977 leden
in België en 564 in andere landen, 615 cadeau-abonnees en 233 diversen.

Bestuurssamenstelling
Na acht jaar bestuurslidmaatschap moeten drs. A. Kosterman en dr. H. Heestermans
aftreden als bestuurslid; de voorzitter prijst hen voor hun inzet en verdienste voor
het genootschap. De vertrekkende bestuursleden worden opgevolgd door mevrouw
P.M. Veltman-Laseur en dr. J.A. Brandenbarg. Aan het eind van dit verslag zijn
beknopte curricula vitae van de nieuwe bestuursleden afgedrukt. De bestuursleden
prof. dr. F. Balk-Smit Duyzentkunst, mr. F.W. Kist en drs. J. van der Steen werden
bij acclamatie herbenoemd voor vier jaar.

Discussie
Tijdens de rondvraag komen heel verschillende punten aan de orde. Zo vraagt de
heer F. van de Laar - voorzitter van Tekstnet, de vereniging van tekstschrijvers het bestuur of hij duidelijkheid kan krijgen over de verhouding tussen het genootschap
en de Taalunie - niet alleen in financiële zin. Wil Onze Taal alleen maar geld zien
of zijn er ook andere samenvallende belangen die het nastreven waard zijn? En:
kunnen Onze Taal en de Taalunie wel zonder elkaar, vraagt Van de Laar zich af.
Voorzitter Kist antwoordt dat het genootschap - als het moet - wel zonder de Taalunie
kan leven. Onze Taal stemt in principe in met het streven van de Taalunie om
taaladvisering zo veel mogelijk via internet te laten verlopen, maar het bestuur wil
nog meer duidelijkheid krijgen over de voorwaarden waaronder dit gaat gebeuren
en over de rol die het genootschap daarin moet spelen.
Ir. P.M. Vrijlandt vraagt naar de taakverdeling binnen het bestuur: wat gaan de
nieuwe bestuursleden doen, wat voegen zij toe, en kunnen en zullen zij de band
met de achterban versterken (iets wat volgens hem hard nodig is). De heer Kist licht
toe dat er geen andere taakverdeling gemaakt is dan dat er leden zijn van het
algemeen bestuur die zich met alle zaken
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bezighouden, en leden van het dagelijks bestuur die meer specifieke taken hebben.
De heer W. Doerga vraagt aandacht voor Suriname, Aruba, de Nederlandse
Antillen en Indonesië als gebieden in de wereld waar óók Nederlands wordt
gesproken. Directeur Smulders antwoordt namens het secretariaat dat Onze Taal
erg weinig leden heeft op de Antillen en in Suriname, hoewel voor die landen een
bijzonder contributietarief - de ‘binnenlandse prijs’ - wordt berekend. Met financiële
steun van de Taalunie gaan enkele honderden abonnementen naar Indonesië, die
daar verspreid worden via een organisatie van leraren Nederlands. Het genootschap
is te weinig bekend met de situatie op de Antillen en in Suriname om ook daar een
dergelijk aanspreekpunt te hebben. Wellicht kan een zoektocht naar verenigingen
van leraren Nederlands een oplossing bieden.
Enkele leden vragen aandacht voor de invloed van het Engels. Professor Ter Heide
- voorzitter van de Stichting Natuurlijk Nederlands - dringt erop aan dat alle
organisaties op taalgebied gezamenlijk in Brussel de positie van het Nederlands in
Europa proberen te waarborgen. Ir. Vrijlandt vindt dat het bestuur de bedreiging van
het Engels als zeer ernstig moet zien. De heer J. van Malde sluit zich hierbij aan
door te stellen dat de sprekerslijst van het laatste congres erg eenzijdig was
samengesteld; alleen ‘voorstanders van anglomanie’ kwamen aan bod. Ook is hij
het helemaal niet eens met de koers die de redactie in deze kwestie vaart. Enkele
onderzoeken naar Engelse invloeden betitelt hij als ‘wetenschap van likmevestje’.
Van Malde vraagt zich af wat de plaats van het tijdschrift van het genootschap is
en of de inhoud niet ‘verantwoorder’ moet worden samengesteld. Voorzitter Kist
antwoordt dat Onze Taal weliswaar het orgaan van de vereniging is, maar dat het
bestuur de redactie het liefst zo veel mogelijk vrijheid geeft. De heer Van de Laar
vult daarbij aan dat hij juist veel lezers kent die erg te spreken zijn over het tijdschrift.
Juist de maandelijkse steek van alertheid die voor iedere taalliefhebber goed en
interessant is, ziet hij als de kracht van Onze Taal.

Curricula vitae
Dr. J.A. Brandenbarg (1948) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam
op een proefschrift over de Anna-verering in de stedelijke samenleving in de Lage
Landen en het Rijnland omstreeks 1500. Hij was werkzaam in het (universitair)
onderwijs, coördinator van de Stichting Werkplaats Wetenschap en Maatschappij
en directeur van het Museum Meermanno-Westreenianum (Museum van het Boek)
te Den Haag. Sinds november 1998 is hij algemeen secretaris van de Raad voor
Cultuur. Ton Brandenbarg publiceerde onder meer over historische en
gedragshistorische onderwerpen, over literatuur, streektaal en grafische vormgeving.
Petra Laseur (1940) deed in 1959 eindexamen aan de Toneelschool in Amsterdam.
Zij is nu ruim veertig jaar aan het toneel verbonden. Petra Laseur heeft al een lange
reeks van jaren zitting in de jury en het bestuur van de Perspectief Prijs voor jonge
niet-uitvoerende kunstenaars. De Nederlandse taal is altijd van wezenlijk belang
geweest - en is dat nog steeds - voor de uitoefening van haar beroep.
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Eindnoten:
* Deze lezing is te vinden op de website van Onze Taal.

De ‘taalliefhebber’ en het leesplezier van Onze Taal
Jan Seitz - Amsterdam
Waarom ik mijn lidmaatschap van het genootschap beëindigd heb? Aan het beleid
van het genootschap ligt het zeker niet. Over het redactiebeleid van het tijdschrift
valt al heel wat meer te zeggen. Maar ook dit valt eigenlijk in het niet als ik naar mijn
voornaamste drijfveer kijk. Ik wenste gewoon niet langer vereenzelvigd te worden
met een deel van het lezerspubliek van Onze Taal. Ik kan me uiteraard niet over de
grote meerderheid van álle abonnees uitspreken, maar alleen over leden die iets
in het blad gepubliceerd hebben. Zij zijn het die het beeld bepalen. Ik heb geenszins
problemen met de beroemde ‘geïnteresseerde leek’; daartoe reken ik mezelf ook.
Grote problemen echter krijg ik bij de zelfbenaming ‘taalliefhebber’. Dit woord roept
bij mij onmiddellijk associaties op met de niet minder beruchte kinderliefhebber. Die
doet immers ook het tegenovergestelde van wat het woord doet vermoeden.

Pure emotie
Sta me toe om taal met economie en in het bijzonder met de beurs te vergelijken.
Er zijn veel overeenkomsten. Ten eerste zijn er regels om het geheel niet in een
absolute chaos te laten verlopen. Maar deze regels kunnen het geheel alleen
inkaderen. Wat zich binnen het kader afspeelt, is tamelijk vrij.
Een verdere overeenkomst is dat we ná een verandering meestal exact kunnen
verklaren wat er gebeurd is en waarom. Er zijn grotere en kleinere factoren die een
rol spelen, maar er is er één die altijd weer roet in het eten kan gooien: de grote
anonieme massa van individuele beleggers (de taalgebruikers). En hiermee komen
we tot de kern van de vergelijking: zowel de beurs als de taal wordt bepaald door
pure emotie.
Allen staat één groot doel voor ogen: het draaiend houden van de economie (de
taalcultuur). En draaiend houden is iets anders dan beschermen. Dit laatste gaat
over het algemeen niet lang goed. Een gezond evenwicht is alleen in een open,
dynamische situatie te bereiken. In mijn vergelijking: als bepaalde dingen door
concurren-
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tiedruk gestroomlijnd worden, effectiever worden, als onnodige, belemmerende
regels overboord worden gezet, dan zie ik dit als winst voor de individuele
taalgebruiker. Zijn leven wordt erdoor vergemakkelijkt.

Overnames
Op de taalbeurs hebben we te maken met overnames, soms door binnen-, soms
door buitenlandse elementen. Maar ook hier is het de meerderheid die beslist. Met
een woord als afzeggen bijvoorbeeld is niets mis. Het doet niet ouderwets aan en
het heeft geen rare spelling. Toch vindt het in een bepaalde context geen aftrek
meer en wordt daardoor afgeschreven; het gaat failliet. De klant gaat nu liever naar
McLanguage en koopt er het woord cancelen. Dat is niet duidelijker of exacter en
voegt ook geen nieuw betekenisaspect toe. Het is gewoon hipper - men wil het.
Cancelen is door niemand opgedrongen; het werd uit vrije keus omarmd. Het kan
weer verbeurd worden verklaard als de mode verandert. Daar is niets mis mee en
het zij zo.
Gebruikmaken van de uitdrukkingsmogelijkheden van een andere taal (als het
ware een fusie met een buitenlandse notering) geeft synergievoordelen: het verrijkt
alleen maar de morfologische mogelijkheden in eigen taal. Dit leidt niet tot
verloedering, maar is een fantastisch mechanisme!

Ledenvergadering
Met het beleid van het genootschap is het mijns inziens in principe goed gesteld.
Hoewel het genootschap ooit om tamelijk onzinnige redenen is opgericht (als bolwerk
tegen germanismen), heeft men toch al gauw geprobeerd een wetenschappelijk
neutrale, objectieve koers te varen. Dit is volgens mij gelukt. Ik kreeg dan ook
binnenpretjes bij het lezen van het jaarverslag van de vorige ledenvergadering,
waarin meerdere leden van het bestuur zich heel beleefd en met zoveel woorden
verweerden tegen het verwijt dat het genootschap te weinig deed voor de
bescherming van het Nederlands. Ik meende tussen de regels de gedachten van
de sprekers bijna te kunnen horen: ‘Meneer, dit is noch ons beleid noch onze taak,
noch zien we er enig nut in. Begrijp dit eindelijk!’ En heel zachtjes: ‘Gvd’.
Op het ogenblik lijkt het er een beetje op dat het genootschap weer afglijdt naar
de bovengenoemde onzinnige beginselen, deze keer als bolwerk tegen anglicismen.
Er is echter één groot verschil - en daarom ben ik minder bezorgd: in de jaren dertig
waren het vooral de deskundigen die een irrationele vrees koesterden, nu is het
een forse moot van het lezende lekenpubliek. Geen reden dus om echt ongerust te
worden. Alleen is het leesplezier daardoor wel voor een belangrijk deel naar de
knoppen gegaan.

Oratie Jan Renkema
Redactie Onze Taal
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Onder grote belangstelling heeft Jan Renkema op 30 juni in de aula van de
Katholieke Universiteit Brabant het bijzonder hoogleraarschap Taalverzorging
aanvaard. Hij deed dat met een oratie onder de titel ‘Tussen de regels’. De leerstoel
Taalverzorging is een initiatief van het Genootschap Onze Taal.
In zijn oratie betoogde Renkema dat er veel meer nodig is voor verzorgd
taalgebruik dan het signaleren van spelfouten en het als fout bestempelen van
constructies als ‘hun hebben’ en ‘groter als’. Bij het beoordelen van de kwaliteit van
een tekst gaat het ook om vragen als: is het soort tekst geschikt voor de doelgroep,
biedt de tekst voldoende samenhang en wordt er precies voldoende informatie
geboden? Renkema presenteerde een model waarmee aan de hand van vijftien
criteria de kwaliteit van een tekst getoetst kan worden. Ter illustratie ging hij in op
drie soorten teksten: een geneesmiddelenbijsluiter, een belastingformulier en een
passage uit een bijbelvertaling.
De volledige tekst van de oratie is te vinden op de website van Onze Taal:
www.onzetaal.nl/renkema. Een uitgebreide versie verscheen in boekvorm (zie de
rubriek ‘InZicht’ elders in dit nummer). In het juninummer van Onze Taal staat een
interview met Renkema naar aanleiding van zijn hoogleraarschap.

‘Afgelegde paprika's’
Annemarieke Weber - communicatieadviseur, Amsterdam
‘De moedertaal als wisselgeld voor succesvol ondernemen’ leek begin 1999 in De
Balie in Amsterdam het thema van een discussie over en met allochtone starters.
Een succesvolle Afrikaanse zakenman sprak de zaal - met overwegend blanke
Nederlanders - toe in het Engels. Een Turkse onderzoeker stelde dat meer starters
hun diploma halen als Turks de voertaal is bij ondernemerscursussen. Vervolgens
opperde de zaal de cursussen standaard in het Engels aan te bieden. En waarom
zouden we ons beperken tot één buitenlandse taal? Amsterdam alleen al herbergt
tientallen nationaliteiten en talen. Waarom geen cursussen in alle talen van de
wereld aangeboden? Het krachtig geformuleerde antwoord van een adviseur was:
‘Je moet de lat niet lager leggen, maar de ondernemers leren springen.’
Bij mij in de buurt hebben een heleboel allochtone ondernemers zich met succes
gevestigd in winkels waar autochtonen uit trokken. Buitengewoon vriendelijk verkopen
zij ‘Turks pizza’, ‘verse brood’, ‘afgelegde paprika's’ en een heleboel dingen die ik
niet kan lezen. Toen ik bij de nieuwe Marokkaanse slager om knoflookworst vroeg,
verstond hij me niet. Ik paste me aan en wees de worst aan. Zo langzamerhand
begin ik me af te vragen hoeveel talen ik straks moet spreken om in mijn eigen
buurtje boodschappen te kunnen doen.
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Tamtam
Redactie Onze Taal
Taalberichten
Vroegmiddelnederlands Woordenboek afgerond
Eind juni werd in Brugge gevierd dat het Vroegmiddelnederlands Woordenboek
(VMNW) is voltooid. Tien jaar lang werkten vier redacteuren van het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie aan dit enorme naslagwerk, dat het Nederlands uit de
dertiende eeuw in maar liefst 25.000 trefwoorden in kaart brengt. Behalve taalkundige
informatie is er ook allerlei wetenswaardigs over de dertiende-eeuwse samenleving
in te vinden. Deskundigen op zeer uiteenlopende terreinen hebben namelijk hun
steentje bijgedragen aan het woordenboek, om ervoor te zorgen dat al die oude
woorden konden worden voorzien van de noodzakelijke achtergrondinformatie.
Het VMNW gaat niet alleen verder terug dan het Woordenboek der Nederlandsche
Taal (dat de periode 1500 tot 1921 bestrijkt), maar ook dan het Middelnederlandsch
Woordenboek (dat loopt van 1300 tot 1550). Het Vroegmiddelnederlands was een
taal die vooral gespróken werd en die veel regionale variaties kende. De weinige
woorden die op papier kwamen, waren niet aan zulke strikte spellingregels gebonden
als nu, waardoor een woord soms wel op twintig verschillende manieren geschreven
werd.
Het is de bedoeling dat het VMNW in de loop van volgend jaar gaat verschijnen,
in boekvorm (gedacht wordt aan tien à twaalf delen) en op cd-rom. Momenteel wordt
er nog onderhandeld met een aantal uitgevers. In het volgende nummer van Onze
Taal meer over het VMNW.
Bron: Amersfoortse Courant, 8-7-2000

Duitse kwaliteitskrant terug naar oude spelling
Van 1996 tot 1998 werd in het Duitse taalgebied een spellinghervorming ingevoerd.
Aanvankelijk rees er nogal wat verzet, maar toen vorig jaar de dagbladpers vrijwillig
overging op de nieuwe regeling, was het pleit beslecht.
Maar nu rommelt het weer. Op 27 juli maakte de Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Duitslands prominentste kwaliteitskrant, bekend dat hij op 1 augustus weer zou
terugkeren naar de oude spelling. In de tussenliggende vier dagen kreeg de redactie
meer dan duizend enthousiaste brieven waarin de lezers uiteenzetten wat hen
irriteert aan het nieuwe systeem.
De briefschrijvers ergeren zich vooral aan de nieuwe aaneenschrijfregeling. Het
werkwoord wiedersehen (‘weerzien’) bijvoorbeeld moet tegenwoordig worden
geschreven als ‘wieder sehen’ (‘weer zien’, let op de andere klemtoon). Evenzo
sitzen bleiben (‘zittenblijven’), allein stehend (‘alleenstaand’), viel sagend
(‘veelzeggend’), wohl bekannt (‘welbekend’), etc. Dat gaat ten koste van het
expressievermogen van de geschreven taal, vinden de lezers. De overige klachten
gaan over de nieuwe hoofdletterregeling (in bezug auf nu met een grote B), de
driedubbele medeklinkers (Schiffahrt voortaan met drie f's), de gedeeltelijke
afschaffing van de ß (daß wordt dass) en het nieuwe afbreeksysteem (‘ba-cken’,
‘Dip-lom’, ‘Sak-rament’). Heel andere probleemvelden dus dan bij ons, waar de
discussie almaar over bastaardwoorden en tussenletters gaat.
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Het is nog te vroeg om te zeggen wat voor gevolgen dit initiatief zal hebben.
Intussen gaat er een verhaal over een meisje in Oldenburg dat bij dictees stoer de
oude spelling aanhoudt en toch voldoendes krijgt. In het door haar ouders
aangespannen proces over de rechtmatigheid van de nieuwe spelling zou namelijk
nog geen uitspraak gedaan zijn. (Zie ook de website van de Frankfurter Allgemeine
Zeitung: http://www.faz.de en http://www.faz.com.)
(Harry Cohen)

Statengeneraal.nl is van de staat
Er zijn - we schonken er in het meinummer al aandacht aan - bedrijven die
internetdomeinnamen reserveren met de bedoeling die door te verkopen aan
degenen die je in eerste instantie met die naam zou associëren. Ze doen dat met
merk- en handelsnamen, maar ook met overheidsnamen. Zo is de naam
statengeneraal.nl in handen van de domeinnaamkaper NameSpace, en staat
tweedekamer.com op naam van Amstel Meer Land BV.
De overheid besloot hier iets aan te doen. Hoopgevend was dat in vrijwel alle
eerdere rechtszaken over domeinnamen de eisende partij in het gelijk werd gesteld,
en de verschillende kapers door de rechter gedwongen werden de namen over te
dragen. Toch lag het in het geval van de overheid iets ingewikkelder, omdat het hier
niet ging om beschermde merknamen; Staten-Generaal en Tweede Kamer zijn
algemene Nederlandse aanduidingen voor staatsrechtelijke instellingen.
Op 3 augustus deed de rechter uitspraak in beide zaken. De domeinnaam
statengeneraal.nl moet door NameSpace worden overgedragen aan de Staat. Door
die naam te reserveren staat NameSpace een goede informatievoorziening van de
Staten-Generaal in de weg, vindt de rechter. Maar merkwaardig genoeg velde hij
over tweedekamer.com een ander oordeel: die naam hoeft níét naar de overheid.
Vanwaar dat verschil? In het ene geval gaat het om een .nl-naam, in het andere om
een .com-naam. ‘Dotcom’-domeinnamen worden volgens de rechter vooral door
commerciële organisaties gebruikt, en het is daarom niet waarschijnlijk dat
geïnteresseerden via tweedekamer.com op zoek gaan naar informatie over de
Tweede Kamer.
NameSpace kreeg op dezelfde dag overigens nog een klap te verwerken. In een
door de Stichting Domeinregistratie Nederland aangespannen geding bepaalde de
rechter dat NameSpace een half miljoen gulden moet betalen aan de stichting vanwege de 20.000 domeinnamen die NameSpace tot 1 april volgens de rechter
ten onrechte had geregistreerd.
Bron: NRC Handelsblad, 9-8-2000
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Dunglish
Harry Cohen
In Nederland kent iedereen Engels. We verstaan het, we spreken het en we lezen
het. De knapsten onder ons kunnen zelfs in die taal schrijven. Wetenschappers en
anderen die zich tot een internationaal publiek willen richten, móéten dat trouwens
wel. Maar wanneer zij naast hun talenkennis ook wat zelfkennis bezitten, laten zij
hun schrijfsels altijd even nakijken door een Engelse moedertaalspreker. Wie van
dat nakijken zijn beroep maakt, is een editor, editeur of tekstbezorger.
Joy Burrough-Boenisch is zo'n editor. In de loop van de jaren heeft zij ontdekt dat
ook de meest verengelste Nederlanders telkens weer dezelfde steken laten vallen.
De kenmerken van dit zogenoemde Dunglish heeft zij in een boekje bijeengebracht.
U kunt daar bijvoorbeeld uit leren dat cattle niet altijd de beste vertaling is van ‘vee’
(alleen voor rundvee, anders livestock), dat je niet before moet schrijven als je in
front of bedoelt (in het Nederlands allebei ‘voor’) en zeker niet to fasten als je een
synoniem voor to speed up zoekt (fast betekent wel ‘snel’, maar ook ‘vast’, en to
fasten is ‘vastmaken’).
Een deel van haar voorbeelden valt onder het begrip ‘valse vrienden’. Wie te veel
op het uiterlijk van een woord afgaat, komt er al gauw toe eventueel te vertalen met
eventual (‘uiteindelijk’) en het Nederlandse map met het Engelse map (‘landkaart’).
En dan zijn er nog de valse spellingvrienden die ons ertoe verleiden woorden als
assistant, baggage of disinfect verkeerd te schrijven.

Vreselijk on-Engels
Maar aan dit soort schoolfouten worden maar enkele bladzijden gewijd. De auteur
houdt zich vooral bezig met verschillen tussen de conventies die voor Engelse
respectievelijk Nederlandse teksten gelden. Het gaat onder meer om conventies
voor het gebruik van afkortingen, hoofdletters, werkwoordtijden, haakjes en
aanhalingstekens, voor het al dan niet aaneenschrijven van samengestelde woorden
en de indeling van een tekst in alinea's, voor het vermelden van titels van academici
en de meisjesnamen van getrouwde vrouwen.
Wist u bijvoorbeeld dat je zo'n meisjesnaam nooit aan de mansnaam mag
toevoegen in een Engelstalig geschrift? Doe je dat toch, dan denkt de lezer - die de
Nederlandse conventie immers niet kent - dat het om een man met een chique
dubbele achternaam gaat. Ook kunt u niet ‘Mrs (of Ms) Prof. L. Smit’ schrijven; dat
zou vreselijk on-Engels zijn. Wie zijn lezers duidelijk wil maken dat prof. Smit een
vrouw is, dient haar voornaam te vermelden. Ander voorbeeld. In het Nederlands
zijn we vertrouwd met het gebruik van het weglatingsstreepje, zoals in land- en
tuinbouw, wis- en natuurkunde. Probeer je dat in een Engelse tekst ook te doen
(hard- and software, im- and exports), dan stel je de lezer voor raadsels. Maar het
kan weer wel als de oorspronkelijke woorden met een koppelteken geschreven
worden: whole- and part-time, driver- and passenger-side airbags.

Wazige conventies
Een van de moeilijkste problemen is of je Engelse samenstellingen los, aaneen of
met een streepje moet schrijven. De conventies op dit gebied zijn wazig en bovendien
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niet stabiel. De ontwikkeling gaat doorgaans in de richting los → streepje → aaneen,
maar met duidelijke tempoverschillen tussen Engeland en Amerika. Binnen één
woordenboek vind je bijvoorbeeld table knife naast tablespoon. Een brandmuur heet
in Oxford fire-break, in New York is het firebreak. Hetzelfde geldt voor afleidingen:
voor Britten kun je (nog) co-operate en non-native schrijven, Amerikanen zien het
liever zonder streepje.
In elk geval zijn Nederlandse aaneenschrijfsels als bodylotion en desktoppublishing
voor alle Engelstaligen vooralsnog onaanvaardbaar. Maar wat doen we met gevallen
als superfluous hair remover? Waar je ook de spaties weglaat of door een streepje
vervangt, de uitkomst is altijd dubbelzinnig of althans onbevredigend. De auteur
raadt ons aan in zo'n geval een Engelse spellingchecker te gebruiken (in het Engels
spelling checker). Maar wie echt de puntjes op alle Engelse i's wil zetten, moet zijn
tekst natuurlijk altijd nog even laten nazien door een Engelse moedertaalspreker.
In de meeste gevallen gaat het bij Dunglish niet om fouten die een tekst
onbegrijpelijk maken, maar om verschilletjes in stijl of typografische gewoontes.
Maar doordat dergelijke steenkoolelementen de aandacht van de lezer vaak afleiden,
staan zij de informatieoverdracht evenzeer in de weg. Wie lichtverteerbaar Engels
wil schrijven, doet er dus goed aan de tips van Joy Burrough-Boenisch ter harte te
nemen.
Joy Burrough-Boenisch, Righting English that's gone Dutch, Den Haag,
Sdu Uitgevers, 1998.
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Woordenboek van de poëzie
Kerstmisschuddeding
Guus Middag
Ep zaterdag 1 juli jl. was de ArenA in Amsterdam voor één nacht omgebouwd tot
de grootste discotheek ter wereld. Het voetbalstadion met het openschuifbare dak
en de kwetsbare grasmat was het toneel voor ‘Sensation’, een mega-party voor
zo'n 30.000 bezoekers. Er was muziek, uit enorme boxen. Er was een lasershow,
met rondzwaaiende laserstralen. Er was een superdiscobol, van drie meter doorsnee,
en een opblaasbare Sjiva, van twintig meter hoog. Aan de voeten van deze Sjiva,
hindoe-god van de dans en de energie, golfde ‘een zee van duizenden dansende,
fluitende en stuiterende feestgangers’, zo meldde de verslaggever van NRC
Handelsblad. Het dak bleef dicht.
Het hoogtepunt deed zich voor rond drie uur 's nachts, tijdens de set van DJ
Tiësto. Opeens kwamen er duizenden reepjes zilverpapier naar beneden gedwarreld,
waardoor de ArenA werd omgetoverd tot ‘een gigantisch sneeuwhuisje, waar heftig
aan is geschud’, zoals de Volkskrant, ook aanwezig, het uitdrukte. Een mooi beeld,
maar bij nadere beschouwing toch ook wel wat merkwaardig. Er is nauwelijks een
grotere tegenstelling denkbaar dan die tussen een sneeuwhuisje met zijn kalm
dwarrelende sneeuwvlokken, rustig neerdalend op tijdloze winterdecors, en een
krioelende mensenmassa op een warme zomernacht in een megadiscotheek waarin
volgens de correspondenten ‘alles davert en dendert zoals het hoort’.

Sneeuwdingen
Mijn oog bleef om nog een andere reden aan dit woord haken. Sneeuwhuisje? Het
kwam me niet bekend voor. Hoe noem je zo'n ding dat je moet schudden om het
erin te laten sneeuwen? Zou het niet eerder iets zijn met bol, zoals in een gedicht
van Willem van Toorn, die zich herinnert hoe vroeger, bij oma, op de kast, in de
mooie kamer, tussen de blauwe vazen, zo' n ding stond: een ‘bol’, waarin een
landschap met een berg en twee wolken, een dorp, een barokke kerk en huizen
onder wit dons. Voor Van Toorn vormt dit ‘verbazend secuur decor’, dit ‘ronde glazen
heelal hier voor mijn oog’ een wereld op zich, klein en bevattelijk, een ideale plek
om zijn geliefde in onder te brengen. Of heet zo' n ding een stolp, zoals in het gedicht
‘Sneeuwboekhouding’ van Peter Ghyssaert? Daarin komt zo'n zelfde glazen
sneeuwding voor, in dit geval afkomstig uit het bedevaartsoord Lourdes, ‘dit Lourdes
onder een stolp’. Of is het iets met een doosje, zoals in de essaybundel
Sneeuwdoosjes van Stefan Hertmans?
Het lijkt me niet toevallig dat deze sneeuwdingen met enige regelmaat opduiken
in de literatuur. Sneeuw, wit, stilte, een kleine overzichtelijke wereld, sfeervol, intiem:
dat is wat sommige dichters ook in hun gedichten proberen te vinden, of te hervinden.
Het prettige idee dat er niets in en niets uit kan: de stolp als tegenhanger van de
eigen vergankelijkheid. De dichter is dan de god die deze wereld in de hand houdt
en naar believen schudt: de almachtsfantasie van iedere schrijvende schepper.

Ingrediënten
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Maar wat is nu de gangbare benaming voor dit onder dichters zo populaire ding?
Een sneeuwhuis of -huisje kent Van Dale niet. Wel een sneeuwhut, maar dat is een
hut van sneeuw, een iglo. Een sneeuwstolp kent het woordenboek ook niet. Wel
een sneeuwbol, en dat is wat we zoeken - maar toch geeft Van Dale de voorkeur
aan een andere benaming. Bij sneeuwbol wordt verwezen naar schudbol. Een
schudbol is een ‘stilleventje met (dwarrelende) sneeuwvlokjes in een glazen bol’.
Niet te verwarren met een schuddebol, want dat is weer iemand, inzonderheid een
bejaarde, die voortdurend met zijn hoofd schudt. Intussen lees ik in NRC Handelsblad
wel gewoon over een tentoonstelling van schuddebollen en schuddebolletjes, en
daar zijn dan geen knikkebollende grijsaards te zien, maar de kleine glazen bollen
die wij van Van Dale ‘schudbollen’ moeten noemen. Remco de Swart, verzamelaar
van zulke glazen stolpjes, noemt op zijn schudbollenhomepage
(http://home.planet.nl/~rrswart/home.html) ook namen als sneeuwbal, schudbal en
waterbal (maar weer niet schudbol en sneeuwbol). Hij meldt dat zijn Duitse en
Engelse collega-verzamelaars spreken van Schneekugel, snowglobes, snow domes
en snowstorms. Zelf heeft hij het liever over sneeuwstormen, als hij over zijn collectie
(in totaal nu al 350 stuks) spreekt.
We bevinden ons hier in de taalkundig bezien toch wat merkwaardige situatie dat
we allemaal weten wat we bedoelen en het ding in kwestie ook voor ons zien, maar
er geen naam voor hebben - of liever: verschillende namen, die verschillende
aspecten benoemen. Schudden, sneeuw en bol lijken de belangrijkste
betekeniselementen te zijn, met als verbijzonderingen ook wel storm, winter, stolp,
bergen, wintersport, dorp, glas, huisje en Lourdes, dennenboom, kerk, nacht en
Kerstmis. Dat is zo ongeveer de verzameling semantische ingrediënten waarmee
men het ding kan beschrijven. Zeg ‘sneeuwnachthuisje’ of ‘winterstormstolp’ of
‘bergdorpdennenbosglas’ en iedereen weet dat je het ding bedoelt dat door Van
Dale ‘schudbol’ wordt genoemd.
In het begin van zijn gedicht ‘Een omhelzing zonder arm’ beschrijft Willem Jan Otten
een man die laat op de avond zijn kamer in komt. Op het kussen van zijn bed ziet
hij vlokken neerdalen, sneeuwvlokken, of zoals de dichter hem laat denken: ‘de
vlokken van een sneeuw’, naar J.H. Leopold, die ooit beschreef hoe een kind voor
het eerst versgevallen sneeuw zag en die bevreemding ving in het lidwoord een in
‘een sneeuw’. Hier heerst eenzelfde sfeer van maagde-
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lijkheid en lichte vervreemding. De vlokken dalen ‘aquarisch’ neer, als in een
aquarium (vergelijk vissenvoer dat rustig zwenkend zijn weg naar beneden zoekt)
en ‘half dronken’ (lichtjes zwaaiend en tollend op hun denkbeeldige benen). Het lijkt
wel alsof hij zich in zo'n glazen geval bevindt - hoe heette het ook alweer - en op
dat moment van aarzeling zien we de dichter in dezelfde bak met
sneeuwstorm-ingrediënten grabbelen en weer boven komen met ‘kerstmis’,
‘schudden’ en ‘ding’:
Eens kwam hij laat de kamer in en op zijn kussen daalden neer de vlokken
van een sneeuw. Aquarisch en half dronken daalden zij heen, het blauwe
in van een kerstmisschuddeding.
Noteren wij in het Woordenboek van de Poëzie: ‘Kerstmisschuddeding, stilleventje
met (dwarrelende) sneeuwvlokjes in een glazen bol; synoniemen: sneeuwhuisje,
schudbol (soms ook schuddebol), schudbal, stolp, sneeuwstorm, snowglobe,
snowdome, snowstorm, Schneekugel, waterbal en sneeuwbal, in de
funtoolgroothandel ook wel “sneeuwbol” geheten.’

Geschiedenis op straat
Grote staat
Riemer Reinsma
De Grote Staat is een dure winkelstraat in Maastricht. Het is een passende naam,
want wie hier komt, voert een (relatief) grote staat. Maar daar heeft de naam natuurlijk
niets mee te maken.
Waarmee dan wel? Dialectkenner H.J.E. Endepols oppert in zijn Woordenboek
of Diksjenaer van 't Mestreechs (1955) dat Staat hier etymologisch samenhangt
met het Duitse woord Gestade. Maar hij zet een vraagteken achter zijn gissing, en
dat lijkt niet geheel ten onrechte. Want Gestade betekent ‘oever, zoom, kust, strand’,
en zoiets is in de Grote Staat nergens te bekennen.

De Groote Staat in 1919
Uit: H.J.E. Endepols, Woordenboek of diksjenaer van 't Mestreechs. Maastricht, 1955

Veel waarschijnlijker is de verklaring van J.M. Nuijts, de schrijver van het boek
Oorsprong, afleiding en geschiedenis der Maastrichtsche straatnamen (1910).
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Volgens hem is Staat hier het Limburgse dialectwoord voor ‘stad’. Maar daarmee
rijst meteen een nieuwe vraag: waarom heeft men deze straat ‘een stad’ genoemd,
een ‘grote stad’ zelfs?
De oorsprong van deze straatnaam ligt in de zeventiende eeuw. Toen heette de
straat kortweg Staat. In en nabij de straat stonden twee van de belangrijkste
gebouwen van Maastricht, te weten het stadhuis en de rechtbank. De straat werd
dan ook beschouwd als de stadskern. We zouden het nu ‘de binnenstad’ of ‘de city’
noemen, maar indertijd gebruikte men daarvoor het goed-Nederlandse woord stad.
Pas in de negentiende eeuw begon men onderscheid te maken tussen de Grote
Staat en de aftakking daarvan, de Kleine Staat.
Er is maar één bezwaar te verzinnen tegen de verklaring van Nuijts. In de
genoemde Diksjenaer - een woordenboek waarin de trefwoorden in het
Standaardnederlands zijn opgenomen, gevolgd door de Maastrichtse vertaling vinden we onder stad als Maastrichts equivalent... gewoon stad en niet staat, zoals
we zouden kunnen verwachten. Toch hoeft dat Nuijts' verklaring niet onderuit te
halen, denk ik. De naam Grote Staat is al in de zeventiende eeuw ontstaan, en het
Maastrichtse dialect kan in die tijd best ietsje anders geklonken hebben dan nu.
Een Kleine Staat vinden we niet alleen in Maastricht, maar ook in het stadje
Nieuwstadt bij Susteren. Maar ook daar blijkt men stad niet als ‘staat’ uit te spreken,
en ook Nieuwstadt zelf heet gewoon Nieuwstad en niet ‘Nieuwstaat’. Een Grote
Staat is in Nieuwstadt, vreemd genoeg, in geen velden of wegen te zien. De
Maastrichtse Grote Staat is dus uniek.
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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.

Allochtonen leren Nederlands

Gilde-SamenSpraak is een Amsterdams project dat oudere Nederlandssprekenden
in een informele sfeer in contact brengt met allochtone Nederlanders om hen te
laten oefenen in het spreken en het verstaan van het Nederlands. Door het
ongedwongen karakter zijn de ontmoetingen vaak meer dan alleen een
conversatieles, en is Gilde-SamenSpraak ‘misschien wel het meest probate middel
voor maatschappelijke integratie’. In het boek SamenSpraak is allerlei informatie
over het project bijeengebracht. Het bevat bijdragen over onder meer
tweedetaalverwerving en interculturele communicatie, het gaat in op de opzet van
het project en het laat een aantal deelnemers aan het woord komen.

SamenSpraak. Amsterdammers helpen nieuwkomers met de taal van
Wout van Doornik en Jan Ruijter is een uitgave van Dabar-Luyten en kost
f 20,-. (156 blz.)
ISBN 90 6416 373 1

Italiaanse taalvalstrikken
Onlangs verscheen de tweede Taalvos Italiaans, een boekje vol ‘valse vrienden’ in
het Italiaans (Italiaanse woorden die op een Nederlands woord lijken maar die een
andere betekenis hebben - cipollata is een uienragout en geen toetje), ‘vage vrienden’
(Italiaanse woorden die op een ander Italiaans woord lijken - una foglia is een
boomblad, maar un foglio is een blaadje papier) en valkuilen en valstrikken van het
Italiaans. Behalve deze probleemgevallen bevat het boek ook Italiaanse neologismen,
zoals chiocciola (oorspronkelijk ‘huisjesslak’ en ‘slakkenhuis’) voor ‘apenstaartje’
(het @-teken), en filippina voor ‘werkster’ (omdat veel werksters in Italië van
Filippijnse afkomst zijn). In een aantal kadertekstjes wordt ingegaan op hedendaagse
onderwerpen als jongerentaal en internetjargon.
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De tweede Taalvos Italiaans maakt deel uit van de Taalvos-reeks van uitgeverij
Thomas Rap, waarin ook deeltjes over het Frans, Duits, Engels en Spaans zijn
verschenen.

Taalvos Italiaans. Valstrikken in de Italiaanse taal II van Annelies Kooijman
en Claudia Di Palermo kost f 27,50. (85 blz.)
ISBN 90 6005 528 4

Nederlands door Ierse ogen
De Ier John Irvin Browne was van 1887 tot 1934 als dominee verbonden aan de
Schotse presbyteriaanse kerk in Rotterdam. Tijdens zijn verblijf hier probeerde hij
zich met veel enthousiasme het Nederlands eigen te maken, maar zijn vorderingen
verliepen aanvankelijk heel moeizaam. Over zijn ervaringen met het Nederlands
schreef hij onder het pseudoniem Cuey-na-Gael (‘Hugh de Schot’) twee boeken:
An Irishman's Difficulties with the Dutch Language en Jack O'Neill's Further
Adventures in Holland. Beide boeken behandelen de vreemde (en komische) situaties
waarin een goedbedoelende buitenlander verzeild kan raken door zijn ontoereikende
kennis van het Nederlands. Onlangs verschenen ze in één band onder de titel An
Irishman Abroad. De teksten zijn ingeleid en van noten voorzien door Robert Druce.

An Irishman Abroad van Cuey-na-Gael wordt uitgegeven door Academic
Press Leiden en kost f 27,90. (145 blz.)
ISBN 90 74372 20 1

Nederlands-Somalisch woordenboek
Vanwege de burgeroorlogen in Somalië zijn er sinds 1988 veel inwoners van dit
land naar Nederland gekomen. In 1999 woonden er zo'n 25.000 Somaliërs in
Nederland. Voor deze groep is een Nederlands-Somalisch woordenboek verschenen.
Het bevat 40.000 Nederlandse woorden met hun vertaling in het Somalisch, dat hoewel eeuwenoud - pas sinds 1972 in geschreven vorm bestaat. Voor Nederlandse
gebruikers is ook een korte inleiding over uitspraak, voornaamwoorden, lidwoorden,
meervoudsvormen en werkwoorden opgenomen.

Mahuraan compact woordenboek Nederlands-Somalisch van Abdi
Abdullahi Jibril is een uitgave van Stichting Ilays en kost f 65,-. (542 blz.)
Het is verkrijgbaar bij boekhandel Donner in Rotterdam, of het kan
telefonisch besteld worden bij Stichting Ilays: 010 - 461 27 68.
ISBN 90 9013418 2

Onze Taal. Jaargang 69

Het dialect van Kampen
In 1908 promoveerde de Kampenaar Jurriën Gunnink op een proefschrift over het
dialect van Kampen en omgeving. De in dit proefschrift opgenomen woordenlijst
was in 1981, tezamen met de resultaten van een taal-enquête onder de Kampenaren,
uitgangspunt van een werkgroep die tot doel had een woordenlijst van het Kampers
samen te stellen. Nu, bijna twintig jaar later, heeft dit werk geresulteerd in de uitgave
van het Woordenboek van de Kamper taal. Behalve de eigenlijke woordenlijst bevat
het boek ook informatie over de uitspraak en de spelling, en het geheel is
verlevendigd met plaatselijke recepten, liedjes en rijmpjes in het Kampers dialect.

Woordenboek van de Kamper taal van A. Fien, J.B. Keuter, A. van der
Linde-van der Weerd, P. van Mierlo en K. van 't Oever is een uitgave van
de Stichting IJsselacademie en kost f 30,-. (192 blz.)
ISBN 90 6697 109 6

Afrikaans zakwoordenboek
De reeks zakwoordenboekjes van Kramers kent nu ook een deeltje Zuid-Afrikaans.
Het woordenboek bevat 30.000 ingangen (in twee delen: Afrikaans-Nederlands en
vice versa) en geeft vertalingen van woorden, uitdrukkingen en gezegden. Bovendien
is een korte grammatica van het Afrikaans opgenomen.
Eerdere woordenboeken in deze reeks betroffen onder meer de talen Deens,
Noors, Zweeds, Tsjechisch, Turks en Fries.

Kramers woordenboek Zuid-Afrikaans, onder eindredactie van Hanny
Demeersseman en Piet Vermeer, is een uitgave van Elsevier en kost f
16,90. (414 blz.)
ISBN 90 6882 378 7
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Lexicon van bijgeloof
Van Dale definieert bijgeloof als ‘niet op een godsdienst stoelend geloof aan
bovennatuurlijke werkingen of verschijnselen’, maar het in West-Europa voorkomende
bijgeloof blijkt voor een groot deel te herleiden tot oud-Germaanse en
Grieks-Romeinse godsdiensten. Het oorspronkelijk Duitstalige Lexicon van het
bijgeloof beschrijft de meest voorkomende zaken die (vandaag de dag nog) voorwerp
van bijgelovige denkbeelden zijn. Daar zitten heel bekende bij als het klavertjevier,
de zwarte kat en de ladder waar je niet onderdoor mag lopen, maar ook minder
bekende als de koekoek, vogelpoep en de alruinwortel. Behalve aan dit soort
onderwerpen wordt ook aandacht geschonken aan hedendaagse verschijnselen
als ufo's en ‘de duivel in de rockmuziek’, en in beperkte mate ook aan zaken uit
occultisme, esoterie en parapsychologie.

Lexicon van het bijgeloof van Walter Gerlach wordt uitgegeven door Bert
Bakker. Prijs: f 28,50. (246 blz.)
ISBN 90 351 2198 8

Tekstanalyse
Op 30 juni jongstleden aanvaardde Jan Renkema het bijzonder hoogleraarschap
Taalverzorging aan de Katholieke Universiteit Brabant. Een uitgebreide versie van
de tekst van zijn oratie - die ging over taalverzorgingskwesties en een analytisch
model om de kwaliteit van een tekst te beoordelen - is nu in boekvorm verschenen.

Tussen de regels. Over taalgebruik in bijsluiters, belastingformulieren en
bijbelvertalingen is een uitgave van Het Spectrum en kost f 24,15. (92
blz.)
ISBN 90 274 7206 8

Bijbelvertalingen
Bijbelvertalen is een ‘gevoelige’ bezigheid: een nieuwe vertaling kan veel stof doen
opwaaien. Toch wordt er steeds weer geprobeerd het ‘origineel’ in een begrijpelijke,
eigentijdse tekst weer te geven, zoals recentelijk met het oecumenische Nieuwe
Bijbelvertaling-project (NBV). Binnen dit project zetten verschillende vertalers
bijbelgedeelten in het Nederlands om.
In Effata, dat werd samengesteld door docent taalbeheersing Paul Gillaerts, geven
acht ‘tekstkundigen’ (neerlandici, vertaalwetenschappers, vertalers en exegeten),
die allen op de een of andere manier bij het NBV-project betrokken zijn (geweest),
hun visie op de stijl van bijbelvertalingen. De vraag die daarbij steeds terugkeert,
is: ‘Hoe verstaanbaar kan een vertaling worden zonder dat de meerzinnige literariteit
van het origineel verloren gaat?’
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Effata. Beschouwingen over bijbelvertalen en stijl is een uitgave van de
Katholieke Vlaamse Hogeschool, departement Vertalers-Tolken en kost
€15,-. (199 blz.) Het boek is te bestellen bij de Katholieke Vlaamse
Hogeschool (na 1 oktober ‘Lessius Hogeschool’), tel. 0032 - 3 - 206 04
80. Vraag naar Paul Gillaerts of de pr-dienst.
ISBN 90 804438 4 0

Varia
• De media spelen een belangrijke rol in de beeldvorming rond etnische minderheden.
De vragen en problemen die dit kan opleveren, staan centraal in Media en
allochtonen. Behalve beschouwende artikelen bevat dit boek - geschreven in
opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten - een webwijzer met
relevante internetadressen en een lijst met ‘aanbevelingen voor journalistiek in een
multiculturele samenleving’.

Tijdschrift

De Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands (VON) is een vereniging van
docenten Nederlands met als doel de toetsing en verspreiding van nieuwe ideeën
over het (moeder)taalonderwijs. Het verenigingsorgaan van de VON heet Moer, en
het richt zich op ‘de vernieuwing van het onderwijs in het Nederlands op alle niveaus,
van basisonderwijs tot volwasseneneducatie, van moedertaal tot NT2 en Fries’. De
nadruk ligt op het taalkundeonderwijs, maar ook literatuuronderwerpen worden
behandeld.
De artikelen die in het blad verschijnen, worden geselecteerd op praktische
bruikbaarheid voor leraren. Een groot deel van Moer gaat dan ook over lesmethoden,
lesmaterialen en de ervaringen daarmee. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar
het onderwijs aan mensen die Nederlands als tweede taal spreken (NT2-onderwijs).
Ook het onderwijsbeleid en de ‘grote lijnen’ in onderwijsland worden gevolgd, hoewel
er zelden een lang artikel aan gewijd wordt. Meestal zijn deze onderwerpen terug
te vinden in het redactioneel en in de forumrubriek. De vormgeving van Moer is erg
sober.
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Een nummer van Moer omvat meestal drie à vier langere artikelen, een aantal
signalementen van boeken en nu en dan een langere recensie. Ten slotte bevat
het blad een rubriek met mededelingen van de VON. Naast de reguliere nummers
wordt er eenmaal per jaar een dubbeldik themanummer uitgebracht. De afgelopen
jaren gingen die onder meer over het gebruik van kunst in het taalonderwijs,
taalonderwijs op de basisschool en de tweede fase en het studiehuis.
Moer verschijnt zesmaal per jaar. Redactie: Mirjam Tuinder, Ilse Boscher,
Herman Giesbers, Jan Peter Houtman, Elsbeth van der Laan-van Wees
en Geert van de Ven. Leden van de VON krijgen het blad gratis
toegestuurd. Een lidmaatschap kost f 90,- per jaar. Abonnementen voor
niet-leden kosten f 110,- per jaargang. Inlichtingen en abonnementen:
VON bureau, Postbus 1847, 1000 BV Amsterdam, telefoon 020 - 520 54
99.
Moer is speciaal voor Nederlandse docenten. Het Belgische equivalent
van Moer heet VONK; informatie: secretariaat VON, Geert van
Hoogenbemt, Eeklostraat 149, 9030 Mariakerke, België.
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[Vervolg InZicht]
Media en allochtonen. Journalistiek in de multiculturele samenleving werd
samengesteld door Garjan Sterk. Het wordt uitgegeven door Sdu Uitgevers
en kost f 19,90. (136 blz.)
ISBN 90 12 08939 5
• Piet Mooren, docent kinderliteratuur aan de Katholieke Universiteit Brabant,
promoveerde onlangs op een proefschrift getiteld Het prentenboek als springplank.
Dit lijvige en gedegen werk beschrijft ‘wat in de afgelopen decennia is ondernomen
door overheid en particuliere instellingen op het gebied van lezen en kinderboeken’
en de effecten hiervan. Aan bod komen onder meer genrekenmerken en
gebruiksaspecten, maar ook de rol van ‘bemiddelaars’ als de uitgeverij, de kritiek,
het onderwijs en de bibliotheek.

Het prentenboek als springplank. Cultuurspreiding en leesbevordering
door prentenboeken is een uitgave van SUN en kost f 49,50. (525 blz.)
ISBN 90 6168 595 8
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Ruggespraak

C-1000 studeert op uitbreiding recycle-mogelijkheden klanten
De Hillegommer
In verband met de voorbereidingen zend ik u als bijlage een
inlichtingenformulier met het verzoek dit ingevuld aan mij te retourneren,
tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en uw echtgenoot.
U kunt daarvoor gebruik maken van bijgesloten gefrankeerde enveloppe.
Brief notaris

Tussen 08.15 en 09.15 uur is toezicht gehouden op de A1. 2x is een
mini proces verbaal uitgeschreven vanwege het negeren van het
inhaalverbod voor vrachtauto's. Een buitenlandse chauffeur heeft
de politie direct laten pinnen in Holten en contant 180 gulden laten
betalen.
De Stadskrant (Deventer e.o.)
Riesling Kabinett, Spätlese fles 0,75 liter 6,75 of Auslese fles 0,75 liter
9,99
Lichtzoete en zoete witte wijnen uit de Moezel in Duitsland. Doe mee en
maak kans op een gratis verblijf in de Moezel. Zie de actiehanger op de
fles. Alleen bij Super De Boer.
Verswijzer Super De Boer

‘Dicht tot 4002’
Onenigheid over sluiting Stedelijk
NRC Handelsblad
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Patrick Kluivert is zaterdag in de Amsterdamse Westerkerk getrouwd met
Angela van Hulten. Bij de plechtigheid waren ook de kinderen Quincy en
Justin van de Oranje-aanvaller en zijn vrouw aanwezig.
Algemeen Dagblad
Regelmatig blijven er tijdens Euro 2000 veel stoeltjes leeg in de
EK-stadions. Volgens directeur H. Smorenburg is dit het gevolg van het
wegblijven van de bezoekers.
de Volkskrant
Voor de gemeente Gilze en Rijen ziet de ontwikkeling van de
verkeersveiligheid er als volgt uit:

aantal
gewonden

1986

1997

1998

1999

taakstelling
2010

1999 t.o.v.
1986-50%

103

58

58

52

61

Weekblad Gilze en Rijen

In Normandië rapporteren bewoners dat zij twee tijgers hebben zien
rondlopen. De politie speurt met helikopters. Van de tijgers ontbreekt elk
spoor. Wel zijn pootafdrukken en plukken haar gevonden.
ANP-nieuws op Radio Rebecca
Laura is een jonge, dove vrouw van twintig jaar die jarenlang door haar
vader is mishandeld. Uiteindelijk wordt het haar allemaal teveel en springt
zij uit het raam. Maatschappelijk werkster Pam Willis vangt haar op, maar
raakt zo sterk betrokken bij het welzijn van Laura dat het haar in de
problemen brengt.
VARA-gids
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[Nummer 10]
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Een eenzaam monument
Waar blijft het Vroegmiddelnederlands Woordenboek?
Riemer Reinsma

Illustratie: Frank Dam

Onlangs is het Vroegmiddelnederlands Woordenboek voltooid.
Afgelopen zomer werd het officieel gepresenteerd. Voor de
taalliefhebber opwindend nieuws: eindelijk is het oudste Nederlands
goed gedocumenteerd. Maar laten we niet te vroeg juichen, want er
blijkt in werkelijkheid helemaal geen publicatie te zijn. Wat is er aan
de hand?
Woordenboeken zijn een ingewikkeld soort product. Zowel het redactionele werk
als de technische productie stelt hoge eisen en vergt veel tijd. Het is dan ook bijna
regel dat woordenboeken later, soms véél later verschijnen dan was aangekondigd.
Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW) lijkt daarop geen uitzondering.
Eind 1998 werd de wereld kond gedaan dat het woordenboek af was, eind juni dit
jaar werd het gepresenteerd. Maar... in de boekhandel zal men het niet vinden. Op
internet evenmin. Er is slechts één exemplaar vervaardigd - de zeventien banden
prijken in de boekenkast van de hoofdredacteur - en een ‘echte’ publicatie is nog
niet in zicht.

Stiefmoederlijk bedeeld
Al enkele jaren geleden werd de verwachting gewekt dat het woordenboek binnen
afzienbare tijd zou verschijnen. Eind 1998 kwam er een boekje uit onder de titel Een
samenleving verwoord. Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek. In de inleiding
kwamen de samenstellers, T.H. Schoonheim en Th.P.F. Wortel, met een heuglijke
tijding: ‘De voltooiing van het VMNW leek de redactie een geschikt moment om een
keer naar buiten te treden en ook de buitenwacht eens een “kijkje in de keuken” te
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verschaffen.’ Heerlijk bericht. Het VMNW, waar men zeker in vakkringen al jaren
verlangend naar had uitgezien, was klaar!
Waarom is het VMNW een belangrijk woordenboek? Met ‘Vroegmiddelnederlands’
bedoelen taalkundigen het Nederlands dat in de dertiende eeuw gesproken en
geschreven werd. Het is niet de álleroudste fase van onze taal; er zijn wat schaarse
tekstfragmenten bekend uit daaraan voorafgaande eeuwen, zoals de bekende
pennenproef ‘Hebban olla vogala nestas hagunnan’. Maar het is wel de eerste
taalfase die op dit moment echt goed gedocumenteerd is. In het elfdelige
Middelnederlandsch Woordenboek van E. Verwijs en J. Verdam was de dertiende
eeuw nogal stiefmoederlijk bedeeld, en het was dus dringend gewenst dat er een
woordenboek van het Vroegmiddelnederlands zou komen. Daarmee zou de
historische lexicografie van het Nederlands eindelijk zo goed als compleet zijn. Al
blijft het natuurlijk onhandig dat je daarvoor niet in één woordenboek terechtkunt,
zoals dat bijvoorbeeld in het Engelse taalgebied wél kan. Daar bestrijkt de Oxford
English Dictionary de héle periode, van het Oudengels tot het heden. Bij ons ben
je aangewezen op drie woordenboeken: het VMNW, het Middelnederlandsch
Woordenboek en het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Maar de totale
omvang van de Nederlandse naslagwerken is dan ook aanzienlijk groter.

Gevarieerd publiek
Het werk aan het VMNW was al begonnen in 1989. Op 1 januari van dat jaar ging
de redactie, die in dienst is bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) in
Leiden, aan de slag. Dat valt te lezen in een bijdrage die W.J.J. Pijnenburg en T.H.
Schoonheim schreven in Een samenleving verwoord. De schrijvers voegen daaraan
toe: ‘Op 31 december 1998 was de redactiefase (...) voltooid.’ Er waren meer dan
27.000 trefwoorden beschreven, gestoffeerd met ruim 1.600.000 bewijsplaatsen.
Uniek aan het VMNW is dat je er niet alleen ‘gewone’ woorden in kunt opzoeken,
maar ook namen van plaatsen en personen. Het
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naslagwerk is gebaseerd op gevarieerd bronnenmateriaal, zoals een bijbelbewerking,
een lijst met medische recepten, fragmenten van ridderromans, heiligenlevens,
oorkonden en politieverordeningen uit Calais (waar toen nog Nederlands werd
gesproken).

De redactieleden van het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (v.l.n.r. Karina van
Dalen-Oskam, Katrien Depuydt, Dick Wortel, Tanneke Schoonheim en hoofdredacteur Wil
Pijnenburg) torsen gezamenlijk de zeventien delen. Het VMNW is een uniek woordenboek,
in meer dan één betekenis: er bestaat zegge en schrijve één exemplaar van...
Foto: Hielco Kuipers

Voor welke doelgroep is het VMNW bestemd? Allereerst voor etymologen. Het
oude taalmateriaal werpt soms een nieuw licht op de herkomst van woorden en
plaatsnamen. Zo nam men vroeger aan dat het Utrechtse plaatsje Putkop tot dezelfde
groep behoorde als al die andere plaatsnamen op -kop of -koop (Willeskop, Heien Boeicop, Boskoop, Nieuwkoop, enzovoort), waarin ko(o)p de aanduiding was
voor een gekocht stuk land; het is afgeleid van kopen. Bij Putkop blijkt dat nu anders
te liggen. Het ging hier om een ‘cupe’ (‘kuip’), dat wil zeggen een gemetselde putrand.
Maar ook anderen dan etymologen zullen belangstelling hebben. Pijnenburg en
Schoonheim denken aan een gevarieerd publiek: ‘taal- en letterkundigen (niet per
se alleen de historisch geïnteresseerden), leraren in het VWO, historici, archivarissen,
naamkundigen, genealogen en zij die geïnteresseerd zijn in hun vak. Daarbij denken
we niet alleen aan de Neerlandici, maar ook aan rechtshistorici, scheepsarcheologen
en aan hen die meer willen weten over de laatmiddeleeuwse weg- en waterbouw.’
Ten behoeve van al deze groepen lezers heeft de redactie ‘zeer veel encyclopedische
gegevens’ toegevoegd. En: ‘Speciaal voor letterkundigen en filologen (...) worden
verwijzingen naar bron- of parallelteksten toegevoegd, wordt aandacht besteed aan
de mogelijke varianten in de tekstoverlevering en worden relevante passages uit
de bijbel en uit de Latijnse of Oudfranse bronteksten toegevoegd die de behandelde
citaten kunnen verduidelijken.’

Watertanden
Een product om van te watertanden, zou men denken. Maar wie begin 1999 de
gerechtvaardigde verwachting koesterde dat het VMNW na die aardige,
smaakmakende publicatie van Schoonheim en Wortel snel op de markt zou
verschijnen, kwam bedrogen uit. Het bleef anderhalf jaar stil. Pas op 23 juni 2000
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hield het INL zijn jongste geesteskind, waar vijftig manjaren in zijn gaan zitten,
feestelijk ten doop. En daarna... opnieuw stilte. Drie regionale bladen hadden de
presentatie gesignaleerd. Maar recensies of korte signalementen bleven uit.
Boekhandelaren blijken nooit van het boek gehoord te hebben, de titel zit niet in
hun computerbestanden. Het wordt dus hoog tijd om opheldering te vragen aan dr.
W.J.J. Pijnenburg, hoofdredacteur van het VMNW.
In Een samenleving verwoord schrijven u en mevrouw Schoonheim dat het
woordenboek op 31 december 1998 redactioneel klaar was. Waarom is het
dan pas anderhalf jaar later gepresenteerd?
‘Het was op die datum nog niet geredigeerd, dat was het pas op 1 maart 1999.
En eigenlijk ook toen nog niet, want er moesten nog opmerkingen en adviezen van
externe deskundigen verwerkt worden. Die hadden we in oktober 1999 binnen. En
daarna konden we het VMNW óók nog niet presenteren, want in die periode zou
ook al worden gevierd dat het WNT voltooid werd. Het werd dus 2000.’
‘Overigens is er ook een goede kant aan dat uitstel. We hebben in dat anderhalve
jaar nog heel wat aan het VMNW kunnen vervolmaken. Een woordenboek is immers
nooit klaar.’
Ja, maar dit is een woordenboek van een afgesloten periode. Dat is dan nu
toch compleet?
‘Nee, er komen nog steeds bronnen bij, door allerlei omstandigheden. Bronnen
die onvindbaar leken, zijn inmiddels ergens gevonden, en er worden handschriften
ontdekt waarvan we het bestaan niet kenden. Inmiddels hebben we besloten geen
nieuwe bronnen meer te gebruiken, anders is het einde zoek. Een andere reden
waarom het VMNW nooit klaar zal zijn: er moeten regelmatig bepaalde gegevens
gecorrigeerd worden, bijvoorbeeld dateringen van handschriften.’

Taalmonument in triplo
Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW) is het voorlopige monumentale
sluitstuk in de trits grote woordenboeken die de geschiedenis van het Nederlands
gedetailleerd in beeld brengen. Aan het begin van die reeks staat het VMNW, een
prachtige rij banden waarin de woordenschat van het dertiende-eeuwse Nederlands
wordt behandeld; het is gemaakt door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie
(INL) in Leiden. Het middendeel van de trits wordt gevormd door het nog
omvangrijkere Middelnederlandsch Woordenboek van J. Verdam en E. Verwijs, dat
in elf forse, dikke en dichtbedrukte delen tot ongeveer het jaar 1500 gaat. Het
(voorlopige) slotgedeelte is het grootste woordenboek ter wereld, het veertigdelige
Woordenboek der Nederlandsche Taal. Dit reikt tot 1920 en is eveneens door het
INL vervaardigd.
Maar het alleroudste en het allernieuwste Nederlands wachten nog op een
wetenschappelijke beschrijving. Wat de oudste taalfase betreft: het INL werkt al aan
een Oudnederlands Woordenboek, dat de periode 750-1150 beslaat; de jaren
1150-1200 doen niet echt mee, omdat die alleen maar namen en glossen (in dit
geval Nederlandstalige verklarende woorden in de marge of tussen de regels van
Latijnse teksten) hebben opgeleverd. Het Oudnederlands Woordenboek zal in 2008
verschijnen. Het allernieuwste Nederlands, van na 1920, komt pas veel later aan
de beurt.

Financiële behoeften
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Er blijkt maar één papieren exemplaar te zijn gemaakt, dat op uw kamer staat.
Kan dat door het publiek worden geraadpleegd?
‘Dat ene, ingebonden exemplaar hier bij mij op de kamer is een uitdraai van de
bestanden, telt 11.000 pagina's en heeft daarmee dezelfde omvang als het
Middelnederlandsch Woordenboek. In principe kan men het VMNW hier raadplegen.
Maar als twintig mensen per dag dat willen, wordt het natuurlijk moeilijk.’
Het boek is dus in feite níét gepubliceerd. En als mensen er in de krant over
hebben gelezen en het willen kopen, kan dat niet. Dat kan toch niet uw
bedoeling geweest zijn?
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Linksboven: een passage uit Der Naturen Bloeme van Jacob van Maerlant. Dit boek is een
van de vele dertiende-eeuwse bronnen die gebruikt zijn bij het samenstellen van het
Vroegmiddelnederlands Woordenboek. Alle bronnen waren in digitale vorm beschikbaar.
Er werd een index gemaakt van alle woorden en woordvormen die in de bronnen
voorkwamen. Vervolgens werden de woordvormen gesorteerd en waar nodig onder één
noemer gebracht (bijvoorbeeld enkel- en meervoudsvormen). Het citatenmateriaal werd bij
ieder trefwoord in chronologische volgorde gezet en voorzien van een aantal woorden ervoor
en erna. Zo kreeg de redactie een goed beeld van de vroege geschiedenis van elk woord;
maar ook niet-chronologische sorteringen waren mogelijk, bijvoorbeeld volgens spellingwijze.
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Rechtsboven: een transcriptie van de tekst van Maerlant; links het lemma crombect uit het
Vroegmiddelnederlands Woordenboek.

‘Dat klopt. De presentatie was ook eigenlijk vooral gericht op mogelijke
subsidiegevers. We hoopten op die manier aandacht te krijgen voor onze financiële
behoeften, en toezeggingen binnen te halen. Ik heb er vertrouwen in dat de gelden
er inderdaad zullen komen, al is er nog geen partij gevonden die het geld gaat
fourneren. Als de financiën eenmaal rond zijn, kan een uitgever met het boek aan
de slag. En ligt er eenmaal een uitgeefcontract, dan kan het boek er na vier maanden
zijn. Ze kunnen het zó drukken, wat mij betreft.’
De financiën zijn dus nog niet rond, u zoekt nog een sponsor. Had dat niet
al jaren geleden geregeld moeten worden?
‘Dat is juist. Toen we in 1989 begonnen, was er voldoende geld gereserveerd.
Maar het boek werd omvangrijker dan we gedacht hadden en bleek dus
onderbegroot. Bovendien moesten er gelden voor andere doeleinden gereserveerd
worden. Zo ontstond er ongeveer twee jaar geleden een tekort. Sindsdien hebben
wij geprobeerd sponsors te werven, maar zoals gezegd: dat is nog niet gelukt.’
U schreef in Een samenleving verwoord ook dat het VMNW van meet af aan
met de computer is opgebouwd. Waarom dan nu alleen een papieren uitgave?
Verdient een cd-rom niet de voorkeur boven een papieren uitgave, ook al
vanwege de lagere kosten? En waarom is het werk niet op internet gezet? In
elektronische bestanden kun je tenslotte veel beter zoeken. Dan hadden we
er nu al anderhalf jaar plezier van kunnen hebben.
‘Of er een cd-rom komt, weet ik niet zeker. Het medium staat nogal ter discussie,
en een cd-rom maken is duurder dan een database op internet. Dat laatste is
voornamelijk een kwestie van converteren.’

Maar waarom is het werk dan niet op internet gezet?
‘Om de database geschikt te maken voor internet hebben we omringende
programmatuur nodig. Nu zouden we die in eigen huis kunnen ontwikkelen, maar
dan komt het VMNW achteraan in de rij van projecten die op internet moeten. We
willen dat dus uitbesteden aan een softwareontwikkelaar en voeren daarover
onderhandelingen.’
‘Het is overigens niet meer dan redelijk dat het boek op internet komt, het is
tenslotte met belastinggeld gemaakt.’
Zijn er, als het om een elektronische publicatie-
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vorm gaat, geen financiële belemmeringen?
‘Nee.’
Maar dan had u toch ook al twee jaar geleden kunnen beginnen met die
internetversie?
‘Tja, dat weet ik niet. We waren bezig met de papieren versie, er is nooit over
gesproken om twee dingen tegelijk te ontwikkelen. Er was in huis ook niemand voor
beschikbaar, iedereen werkte aan bestaande projecten. Het is er gewoon nooit van
gekomen.’
Stel dat u het morgen eens wordt met de softwareleverancier, wanneer
kunnen we het boek dan op internet bekijken?
‘Ik verwacht dat het VMNW in 2001 op internet staat.’

Navrant
Wie de zeventien delen op de hoofdredactionele boekenplank ziet staan, kan moeilijk
anders dan onder de indruk zijn. Maar het heeft ook iets navrants, dat fraaie maar
zeer eenzame exemplaar. Er mag hier dan een groot werk verricht zijn, het lijkt erop
dat het INL de boot heeft gemist als het erom gaat dat werk voor het publiek
toegankelijk te maken. Men lijkt uitsluitend gefixeerd te zijn op een papieren uitgave,
hoewel dat al twee jaar een doodlopende weg blijkt. Intussen is het volstrekt
onbegrijpelijk dat een andere weg níét ingeslagen is: een elektronische
publicatievorm. Het lijkt, vriendelijk geformuleerd, dat dat hoog tijd wordt.

Reacties
Toch geen punt achter mr?
Mr C. de Munck - Zoetermeer
Met het aplomb van de schoolmeester die - bang van binnen, flink van buiten - een
rumoerige klas met een ferm ‘Basta!’ het zwijgen oplegt, zet mr G.A.J. Tijbosch in
het aprilnummer (en daarna ook in een naschrift in de rubriek ‘Reacties’ van het
juli/augustusnummer) ‘Definitief een punt achter mr.’ Over de taalkundige merites
van de punt laat ik me niet uit. Dat hoeft ook niet: uit juridisch oogpunt biedt de
bijdrage van Tijbosch alle aanleiding tot een repliek.
Begin dit jaar is de tekst van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (WHW) integraal herplaatst. Bij de herplaatsing is - overeenkomstig de
gebruikelijke formule - de tekst overgebracht in de geldende spelling. Universitair
opgeleide koekebakkers heten nu ‘koekenbakkers’. Het is logisch dat die
spellingwijziging haar neerslag in de WHW vindt. Bleef het daar maar bij.
Enkele jaren vóór de herplaatsing van de WHW is onder verantwoordelijkheid
van de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW),
de gewezen poëet Aad Nuis, het Spellingbesluit tot stand gekomen. Dat
Spellingbesluit is gebrekkig, wellicht in taalkundig maar zeker in juridisch opzicht.
Wat de díchter Nuis niet euvel valt te duiden, maar de stáátssecretaris Nuis wel, is
dat bij de totstandkoming van het Spellingbesluit ernstige fouten zijn gemaakt,
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namelijk schending van de wet en overschrijding van de zogenoemde
delegatiegrondslag.
Wat het eerste aangaat: de oorspronkelijke WHW bevat - mede - een
spellingvoorschrift (‘de titel meester, afgekort tot mr,...’ ). Je komt óf van een andere
planeet óf uit de Zoetermeerse bunker - wat bijna hetzelfde is - om de betekenis
van dat voorschrift mis te verstaan. Het Spellingbesluit, een algemene maatregel
van bestuur, is van een lagere orde dan de WHW, een wet, en derhalve op dit punt
onverbindend. Bleef het daar maar bij.
De grondslag voor het Spellingbesluit, de Wet voorschriften schrijfwijze
Nederlandsche taal, bevat de verplichting om bij algemene maatregel van bestuur
regels te stellen ten aanzien van het voornaamwoordelijk gebruik, het gebruik van
tweedenaamvalsvormen en de schrijfwijze van bastaardwoorden en historische
namen, alsmede die van tussenklanken in samenstellingen. Daar blijft het bij. Niets
over afkortingen. Ook hierom is het Spellingbesluit op dit punt onverbindend. Het
bevat ten aanzien van het gebruik van afkortingen geen ‘geldende spelling’.
Het komt erop neer - Tijbosch is daar volstrekt openhartig over - dat de integrale
herplaatsing van de WHW is misbruikt voor een poging om de inhoud van een
voorschrift te wijzigen. Een ijdele poging: herplaatsing is immers niet bedoeld noch
geschikt voor het aanbrengen van inhoudelijke wijzigingen. Dat het ‘maar’ een
spellingvoorschrift is, doet er niet toe. Dat bij de totstandkoming van dat
spellingvoorschrift in de WHW de aandacht van de Staten-Generaal naar andere
onderwerpen uitging, is evenmin relevant.
De Kroon - daartoe aangezet door Nuis - is in 1996 bij de vaststelling van het
Spellingbesluit haar boekje te buiten gegaan; de minister van Justitie heeft - daartoe
uitgelokt of misleid door zijn ambtgenoot van OCenW - de opdracht tot herplaatsing
van de WHW in 2000 niet correct uitgevoerd.
Omdat aan een herplaatsing als zodanig geen rechtskracht toekomt - dat is
voorbehouden aan de oorspronkelijke wet - is de fout gelukkig niet fataal. Geldend
recht is het samenstel van voorschriften van de WHW, zoals bekendgemaakt op 26
november 1992, en daarin stond mr geschreven zonder punt.

Naschrift mr. G.A.J. Tijbosch
De Munck (oud-OCenW'er) slaat de plank volgens mij mis.
Voorzover het Spellingbesluit geen basis vindt in de wet, gaat het - volgens
de toelichting bij het besluit - om niet-bindende aanwijzingen voor de
praktijk. Het Groene Boekje
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bevat de spelling (inclusief de regels voor de punt) die is vastgesteld op
grond van het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie. Alleen de
verdragsluitende partijen gezamenlijk zijn bevoegd om - in het Comité
van Ministers - afspraken te maken over de spelling. De spelling kan niet
- eenzijdig - via de WHW worden bepaald.
Omdat de wetgever zelf opdracht heeft gegeven tot integrale
tekstpublicatie in de nu geldende spelling (conform de Aanwijzingen voor
de regelgeving) komt aan de nieuwe wettekst rechtskracht toe. Mr. moet
dus voortaan mét een punt.

De Meenthe in Tilburg
Luud de Brouwer en Ronald Peeters - Gemeentearchief Tilburg
In de mei-aflevering van de rubriek ‘Geschiedenis op straat’ van Riemer Reinsma
staat een ernstige fout. Reinsma gaat in op de herkomst en het verschijningsgebied
van de woorden meent en mient in het noorden van Nederland. Aan het slot van
het artikel meent hij nog een sneer aan Tilburg te moeten uitdelen. Hij suggereert
dat het woord meenthe een verzinsel is dat ‘het gebrek aan ouderdom van deze
plek moet compenseren’. Niets is minder waar. Dat een woongemeenschap op
bedoeld woonerf de naam De Meenthe heeft gekozen, kan de straatnaamgevers
van Tilburg moeilijk kwalijk worden genomen. Bovendien is in onze zuidelijke streken
het woord gemeint in zwang, dat minstens zo oud is als meent en mient. De oudste
cijnsboeken van de Hertogen van Brabant vermelden al een gemeint in de betekenis
van ‘woeste gronden die voor gezamenlijk gebruik aan buurtschappen uitgegeven
werden’. Aan het eind van de dertiende en begin van de veertiende eeuw kregen
diverse plaatsen in Brabant een gemeint (zie bijvoorbeeld op internet
http://users.bart.nl/~leenders/10000bu/h5.htm). Om twee voorbeelden uit Tilburg te
noemen: in 1549 vinden we in de archiefstukken ‘die gemeijn acker van Corvel’, dat
is vrij vertaald ‘de gemeenschappelijke akker van (het buurtschap) Korvel’, en in
1423 is er sprake van de ‘gemeynt aenden Rugdike’. De Meenthe ligt aan de huidige
Rugdijk. Toegegeven: meenthe komt hier niet voor, wel gemeint.

Naschrift Riemer Reinsma
Het doet mij genoegen te horen dat de Tilburgse naam De Meenthe op
een oud woord, gemeint, geïnspireerd is. Mijn informatie was gebaseerd
op een boek uit 1987 van een van de briefschrijvers, de heer Peeters.
Daar wordt in het geheel niet gerept over de oude aanduidingen gemeynt
en gemeyn; de auteur vermeldt uitsluitend de ‘woongemeenschap die als
experimentele vorm van wonen is gesticht’. Ik neem dus aan dat Peeters
de vijftiende- en zestiende-eeuwse bewijsplaatsen pas later heeft
gevonden. Welnu, hij kan mij moeilijk kwalijk nemen dat ik niet beter op
de hoogte was dan hijzelf destijds.
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Slechthorenden ook goede leugendetectors
R.N. Slijk - Maassluis
Graag wil ik reageren op het bericht ‘Afatici goede leugendetectors’ in de rubriek
‘Tamtam’ van het juli/augustusnummer van Onze Taal. Ik ben in de loop der jaren
ernstig slechthorend geworden en mijn theorie is dat je ook met déze taalstoornis
een ‘antenne’ ontwikkelt voor de gedachten en bedoelingen van een gesprekspartner.
In 1994 ging mij plotseling een licht op toen in een actualiteitenprogramma een
CDA-politicus naar zijn mening werd gevraagd over een bepaald onderwerp. Omdat
ik een speciale koptelefoon gebruik om het geluid van de tv te verstaan en het
gezicht van de man close-up in beeld was (ik kon dus liplezen ter ondersteuning)
kon ik hem woordelijk volgen. Plotseling realiseerde ik mij dat ik wist dat de man
bewust loog!
Mijn idee is dat de mens sinds de ontwikkeling van gesproken taal alle andere
vormen van communicatie is gaan verwaarlozen en zelfs is gaan negeren. Voor
veel mensen is wat de ander zégt heilig; andere signalen worden volledig ter zijde
geschoven.

Omdat/doordat
Mr. R.W. Asser - Amstelveen
Een boeiend verhaal in Onze Taal van juli/augustus, over omdat/doordat, een
taalregel die eigenlijk geen taalregel meer is. De auteur van het stuk, Caroline Piet,
citeert Jan Renkema, die in zijn Schrijfwijzer afstand neemt van de regel. Maar ik
vind zijn beide voorbeeldzinnen onvoldoende overtuigend. Over het eerste voorbeeld
is al geschreven (rubriek ‘Reacties’, septembernummer). Renkema's tweede
voorbeeld luidt: ‘Dat komt omdat taalgebruikers het onderscheid kennelijk niet nodig
vinden.’ Maar, als je niet weet wat ‘dat’ is, hoe kun je dan kiezen tussen reden
(omdat) en oorzaak (doordat)?
Interessanter nog is deze zin door de keuze van het werkwoord. Naar mijn
taalgevoel volgt op komt altijd doordat. Renkema's zin zou, als het om een reden
ging, bij mij luiden: ‘Dat is omdat taalgebruikers het onderscheid kennelijk niet nodig
vinden.’ Met komen geven we - zo voel ik dat - de oorzaak aan, met zijn de reden.
In vragende zinnen is dat nog duidelijker. Wij zeggen ‘Waardoor komt dat?’ en
‘Waarom is dat?’ De vragen ‘Waarom komt dat?’ en ‘Waardoor is dat?’ kennen we
niet. Misschien is het nog wat te vroeg om vast te stellen dat de oude omdat/
doordat-regel niet meer bestaat.

Schaap met vla
Gitta Montanus - Enschede
In het juli/augustusnummer van Onze Taal heb ik met veel plezier de verhandelingen
over ‘snacktaal’ gelezen. Daarin werd gevraagd om mogelijke andere aan de
snackcultuur ontleende woorden en kreten te melden.
Regelmatig ga ik met een groep studenten van de Universiteit Twente stappen
en even regelmatig sluiten we de avond af met het eten van ‘schaap met vla’, oftewel:
shoarma met (veel) knoflooksaus (in studentenkringen is een uitleg nimmer nodig).
Aan het einde van deze nachtelijke maaltijd wordt een positief oordeel over het
gebodene als volgt geformuleerd: ‘Die bagger is best te beren!’
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Vraag en antwoord
Taaladviesdienst

Tot daar aan toe/daaraantoe/daarentoe
? Een veelgehoorde opmerking is ‘Dat is (nog) tot daar aan toe’ (betekenis:
‘tot zover gaat het nog, dat kan er nog mee door’). Maar hoe hoort deze
uitdrukking precies te worden geschreven?
! Deze uitdrukking is niet te vinden in spellinggidsen als het Groene Boekje, De
Nieuwe Spellinggids en de Spellingwijzer Onze Taal. En de woordenboeken die de
uitdrukking wél hebben opgenomen, zijn het niet eens over de spellingwijze. Zo
geven Koenen (1999) en zijn voorganger de Grote Koenen (1986) de vorm tot
daaraantoe, en worden in Van Dale (1999) en Verschueren (1996) twee varianten
vermeld: tot daar aan toe en, als apart lemma, tot daarentoe. Deze laatste vorm,
die vermoedelijk niet bij iedereen bekend is, is de oorspronkelijke schrijfwijze (zie
daarvoor de volgende alinea). Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT;
deel III, II, 1916) vermeldt tot daaraantoe en tot daarentoe als gelijkwaardige vormen.
Wij sluiten ons bij de Koenens en het WNT aan wat het aaneenschrijven betreft: tot
daaraantoe is immers een vaste woordcombinatie met een eigen betekenis, en
etymologisch gezien is het onjuist om aan en toe als losse woorden te schrijven.
Maar ook voor de oorspronkelijke vorm tot daarentoe is nog wel iets te zeggen; een
zoektocht op internet leert bovendien dat die vorm nog steeds gebruikt wordt.
Hoe zit het dan met dat woord daarentoe? Dit is samengesteld uit daar- (dat ook
in bijvoorbeeld daarin en daarop voorkomt) en entoe, een Middelnederlands woord
met de oorspronkelijke betekenis ‘nu’. De oudst bekende betekenis van tot daarentoe
is volgens het WNT ‘tot zover, tot dusverre’. Toen entoe niet meer als apart woord
werd herkend, raakten ook de vormen tot daaraantoe en tot daar aan toe in gebruik,
mogelijk onder invloed van woordcombinaties als tot nu toe en tot daar toe (als
plaatsbepaling). Daarentoe is op dezelfde manier gevormd als daarentegen (entegen
= ‘tegen’) en daarenboven (enboven = ‘van boven, boven op’), alleen zijn deze
woorden nooit veranderd in daaraantegen en daaraanboven. Wat dat betreft is taal
onvoorspelbaar.
In ouder Nederlands komt overigens ook de uitdrukking tot hierentoe voor, die
min of meer dezelfde betekenis heeft als tot daarentoe (‘tot dusverre’); het WNT en
Van Dale zijn de enige woordenboeken waarin deze vorm nog te vinden is.

Vijf keer meer dan?
? Nederland heeft zestien miljoen inwoners, Duitsland tachtig miljoen. Kun je
nu zeggen dat Duitsland vijf keer meer inwoners heeft dan Nederland?
! Nee, dat is niet logisch. Duitsland heeft vijf keer zoveel inwoners als Nederland
(oftewel vijf keer het aantal inwoners dat Nederland heeft): 5 × 16 miljoen = 80
miljoen. In de formulering ‘vijf keer meer inwoners dan Nederland’ wordt
welbeschouwd bij het inwoneraantal van Nederland nog eens vijf keer dat aantal
opgeteld: 16 miljoen + (5 × 16 miljoen) = 96 miljoen.
De constructie ‘vijf keer meer dan’ kan worden gezien als een contaminatie van
‘meer dan’ en ‘vijf keer zoveel als’: wie zegt dat Duitsland vijf keer meer inwoners
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heeft dan Nederland, wil daarmee uitdrukken (a) dat Duitsland meer inwoners heeft
en (b) dat het er vijf keer zoveel zijn. De Taaladviesbank - een cd-rom met
taaladviezen, samengesteld onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Taalunie
- keurt deze contaminatie niet af. De zinnen ‘Hij heeft drie keer meer postzegels
dan ik’ en ‘Hij heeft drie keer zoveel postzegels als ik’ betekenen volgens dit
naslagwerk beide dat de hij-persoon het drievoudige bezit van het aantal postzegels
van de ik-persoon (met de toelichting dat de ‘zoveel als’-versie gebruikelijker is).
Andere adviesboeken gaan er niet op in.
‘Vijf keer meer dan’ is dus dubbelzinnig: rekenkundig gezien betekent het ‘zes
keer zoveel als’ (zie de eerste alinea), maar in de praktijk komt het (ook) voor in de
betekenis ‘vijf keer zoveel als’. Het is jammer dat de Taaladviesbank geen einde
maakt aan deze verwarring. Wij blijven erbij dat het beter is om te kiezen voor de
eenvoudige vermenigvuldiging ‘vijf keer zoveel als’; die is duidelijker én logischer
dan ‘vijf keer meer dan’.

Items?
? In het artikel ‘We mailen!’ in het septembernummer van Onze Taal wordt een
negentiende-eeuwse brief geciteerd. Hierin wordt het woord items gebruikt.
Maar bestond het woord item in de negentiende eeuw al wel?
! Ja, het zelfstandig naamwoord item bestond zelfs al in het Middelnederlands; het
is een Latijns leenwoord, dat werd uitgesproken als [ietem]. Oorspronkelijk betekende
het ‘post op een rekening’, later kreeg het de algemenere betekenis ‘onderwerp (dat
aan bod komt)’. Zo schreef Constantijn Huygens in de zeventiende eeuw: ‘Is 't niet
genoeg gewenscht, ick hebb noch eenen item’. Zijn tijdgenoot P.C. Hooft maakte
er zelfs een verkleinwoord van: ‘Een reeckeningh (...) van drie vier vel pampier, (...)
Met itempje, by itempje’.
Onder Engelse invloed is item opnieuw populair geworden, maar nu uitgesproken
als [aitem]. Deze uitspraak is tegenwoordig - vooral in de wereld van radio en televisie
- gebruikelijker dan het oudere [ietem]. Desondanks zijn er nog steeds naslagwerken
die alleen [ietem] als juiste uitspraak geven, zoals het recente Uitspraakwoordenboek
(2000).
Het woord item is van oorsprong een bijwoord met de betekenis ‘net zo, eveneens’.
(Deze betekenis heeft item nog steeds, maar daarvoor wordt meestal de variant
idem gebruikt.) In ouder Nederlands kon item gebruikt worden als inleidend woord
bij elk van de punten en artikelen in ambtelijke stukken, of als inleidend woord bij
een nieuwe post op een rekening. Vanuit deze bijwoordelijke betekenissen
ontwikkelde zich het onzijdige zelfstandig naamwoord zoals we dat nu kennen.
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Taal in de hoofdrol?
Nog eens: moedertaal en Nederlands in het multiculturele drama
Mr. L. van der Gaag - voormalig directeur Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, Vinkega
Moet het Nederlands voorrang krijgen in het onderwijs aan allochtone
kinderen op de basisschool? Of juist de eigen taal? In het
juninummer van Onze Taal besteedde Jan Erik Grezel onder de titel
‘Taal in de hoofdrol’ aandacht aan ‘moedertaal en Nederlands in het
multiculturele drama’, en liet daarbij een aantal deskundigen aan het
woord. De discussie blijkt nog niet ten einde. Een prikkelende
bijdrage van een beleidsdeskundige, gevolgd door een reactie van
een van de opstellers van het manifest Het multiculturele voordeel:
meertaligheid als uitgangspunt.
Zo'n twintig jaar geleden was ik als ambtenaar bij het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen betrokken bij de ontwikkeling van het begin van een
minderhedenbeleid. Hoewel geen taalkundige, heb ik mij toen toch vrij uitvoerig
verdiept in de taalproblemen van migranten. Het valt me sindsdien steeds weer op
hoe weinig voortgang de discussie op het punt van het taalonderwijs (en op vele
andere punten betreffende de migrantenproblematiek) heeft gemaakt. Zo ook in het
artikel ‘Taal in de hoofdrol’ van Jan Erik Grezel, in het juninummer van Onze Taal.
Nog altijd zit men elkaar in de haren over de te volgen methodieken, met dezelfde,
overbekende argumenten, en nog altijd spelen emoties een grote, vertroebelende
rol. Zo stelt Hans Bennis, medeopsteller van het manifest Het multiculturele voordeel:
meertaligheid als uitgangspunt: ‘Kinderen van de moederborst rukken om ze de
eerste klanken van het Nederlands mee te geven, dat werkt niet.’ Dat argument is
nauwelijks rationeel te noemen. Er worden geen kinderen van de moederborst
gerukt, en dat het, áls het zou gebeuren, niet zou werken, wordt niet onderbouwd.
Het losrukken van kinderen van de moederborst is uiteraard onwenselijk, maar
misschien nu juist niet vanuit een oogpunt van taalverwerving. (Zie de ervaring met
adoptiefkinderen.)

Recht op eigen identiteit
Bennis maakt ook de vanouds gehanteerde vergelijking van migranten met Friezen,
een vergelijking die aan twee benen mank gaat. In de eerste plaats moet men
Friezen in Friesland niet vergelijken met bijvoorbeeld Turken in Nederland, maar
met Turken in Turkije. Turken in Nederland kun je alleen vergelijken met Friezen in
Nederland buiten Friesland en dan blijkt dat Turken wel recht hebben op onderwijs
in de eigen taal en Friezen niet.
In de discussie worden ook vaak controversen opgeroepen die in feite niet bestaan.
De waarde van tweetaligheid bijvoorbeeld is onbetwist. De kreet ‘Weg met het
Maleis, Turks, Italiaans of Spaans, etc., hup met het Nederlands’ is nooit
aangeheven. Integendeel, het beleid is van het begin af aan uitgegaan van een
recht op behoud van eigen identiteit en op onderwijs in de eigen taal (en cultuur).
Een recht op vijf uur onderwijs in de eigen taal en cultuur per week binnen schooltijd
was voor vele minderheidsgroepen vastgelegd in verdragen met de landen van
herkomst. Bij de invoering van de Wet op het basisonderwijs is de vijf uur binnen
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schooltijd teruggebracht tot 2,5 uur (en 2,5 uur buiten schooltijd), om de
achterstanden in de andere vakken beter te kunnen aanpakken. De door sommigen
veronderstelde positieve invloed van het onderwijs in de eigen taal op het algemene
schoolsucces was nergens aangetoond. Uiteindelijk is in dit licht besloten het gehele
onderwijs in de eigen taal buiten schooltijd te doen plaatsvinden.

Onderdompeling
De bezwaren tegen de onderdompelingsmethode in het tweedetaalonderwijs zijn
onbegrijpelijk. Het is alom, zowel voor kinderen als volwassenen, de natuurlijkste
en effectiefste methode gebleken. Bij de traditionele methode van onderwijs in een
vreemde taal met de moedertaal als instructietaal, duurt het ten minste zeven of
acht jaar voordat de leerling in staat is het onderwijs te volgen met de tweede taal
als voertaal. Goed gestructureerde onderdompeling leidt niet tot (vergroting van)
achterstand in de verschillende schoolvakken, en na gemiddeld vijf jaar beheerst
de leerling in het algemeen de tweede taal op het niveau van de ‘native speaker’
(uit de overeenkomstige sociale groep). Er is ook voor de kinderen van migranten
geen praktisch uitvoerbaar alternatief. De mogelijke keuze is niet onderdompeling
of geen onderdompeling, maar onderdompeling met daarnaast wel of geen onderwijs
in de eigen taal.
Er werden in het verleden drie motieven genoemd voor het geven van onderwijs
in de eigen taal:
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1. Bij terugkeer naar het land van herkomst zou het de reïntegratie in het onderwijs
aldaar bevorderen.
2. Betere kennis van de eigen taal zou het leren van een tweede taal gemakkelijker
maken.
3. Tweetaligheid is een groot goed.
Wat betreft het eerste motief: dat is achterhaald. Het tweede motief steunde op
onder meer Zweeds onderzoek onder Finse migranten, dat constateerde dat kinderen
die goed Fins spraken beter en sneller Zweeds leerden dan hun leeftijdgenoten die
het Fins minder goed beheersten. Dit is niet verwonderlijk: de eerste groep beschikt
over een beter taalgevoel en leert dus ook gemakkelijker een vreemde taal. Voor
leerlingen met een achterstand in de beheersing van de eigen taal bleken en blijken
lessen in de eigen taal in het algemeen echter noch de achterstand in deze taal te
kunnen verhelpen noch het aanleren van de tweede

De taalachterstand is wellicht eerder onderdeel dan oorzaak van de
algemene achterstand.
taal te bevorderen. (Zie onder meer de ervaringen met het onderwijs in de eigen
taal en cultuur - ETC - op de Nederlandse scholen.) Dit is niet vreemd als we weten
dat de scholen ook de in de voorschoolse periode opgelopen taalachterstanden van
autochtone kinderen slechts in zeer beperkte mate en met moeite kunnen verhelpen.
Het schijnt dat tien procent van de autochtone Nederlandse bevolking (functioneel)
analfabeet is.

Voorwaarden
Dat onderwijs in de eigen taal niet de centrale factor is bij de achterstandsbestrijding,
valt eveneens af te leiden uit het feit dat bijvoorbeeld de meeste Europese en
Oost-Aziatische immigranten, ook zonder onderwijs in de eigen taal, niet tot de
achterstandsgroepen blijken te behoren.
Meer perspectief dan onderwijs in eigen taal biedt wellicht het tweetalig
(onderdompelings)onderwijs, waarbij een deel van het onderwijs (bijvoorbeeld 20%)
wordt gegeven met de eigen taal als voertaal. Om dit onderwijs te kunnen geven
dient echter aan voorwaarden te worden voldaan - zoals de beschikbaarheid van
voldoende tweetalige leraren - die in de praktijk slechts voor een klein deel van de
allochtone leerlingen kunnen worden verwezenlijkt. Ook de grootste voorstanders
van dit tweetalig onderwijs erkennen overigens dat dit beslist geen panacee is voor
de algemene achterstandsproblematiek.
Het derde motief voor het geven van onderwijs in de eigen taal (‘Tweetaligheid
is een groot goed’) is op zichzelf geldig, maar ook hier blijkt dat het gewenste
resultaat met enkele uren onderwijs in de eigen taal niet wordt bereikt. Te veel
allochtone kinderen beheersen bij het verlaten van de school niet beide talen goed,
maar beide talen slecht.
Sommige voorstanders van het onderwijs in de eigen taal die erkenden dat de
gestelde doelen niet werden gehaald, voerden een vierde motief op: de ouders
stellen het op prijs, en baat het niet, dan schaadt het niet. De zekerheid van het
laatste staat echter bepaald niet vast. In de eerste plaats betekent dat onderwijs
een extra belasting voor kinderen die het op school toch al moeilijk hebben. In de
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tweede plaats kunnen tussen het onderwijs in de eigen taal en cultuur, en het overige
onderwijs op de school spanningen optreden, die de kloof tussen thuis- en
schoolcultuur eerder verbreden dan overbruggen.

Algemene achterstand
Met het steeds weer opnieuw voeren van dezelfde discussie over onderdompeling
en onderwijs in de eigen taal schiet niemand iets op. Laten we enerzijds erkennen
dat voor een belangrijk deel van de migrantenkinderen de onderdompelingsmethode,
hoewel het de beste is die beschikbaar is, op school toch tekortschiet, en anderzijds
dat onderwijs in de eigen taal dit probleem niet oplost. De gebrekkige kennis van
het Nederlands is uiteindelijk bovendien niet het kernprobleem. Dat is de algemene
achterstand in het onderwijs en de falende sociale integratie van bepaalde groepen
allochtonen. De oorzaak van deze algemene achterstand wordt nu grotendeels of
geheel toegeschreven aan de taalachterstand. Maar de taalachterstand is wellicht
eerder onderdeel dan oorzaak van de algemene achterstand.

Illustratie: Jaap Vegter

Aan de mogelijke oorzaken van de verschillen tussen etnische groepen is, anders
dan aan de oorzaken van de verschillen tussen sociale groepen, nog slechts weinig
aandacht besteed. Het lijkt echter voor de hand te liggen dat de verschillen ook bij
de etnische groepen voortkomen uit verschillen in attituden, normen en waarden.

Culturele factoren
Een reeds in de jaren zeventig door de OESO uitgevoerd onderzoek naar de
onderwijsresultaten van de voornaamste minderheden in de aangesloten landen
gaf aan dat minderheden die het goed of slecht deden
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in het ene land, het ook goed of slecht deden in de andere landen. Dit is een
algemeen verschijnsel. Bepaalde groepen migranten, zoals Chinezen, Japanners
en Duitsers, zijn gedurende meerdere generaties overal in de wereld meer dan
gemiddeld succesvol. Het aandeel van de Oost-Aziaten in de universitaire
studentenpopulatie in Californië is enkele malen groter dan hun aandeel in de
bevolking. Andere groepen zijn daarentegen overal ter wereld minder dan gemiddeld
succesvol. Culturele factoren spelen hier duidelijk een rol. Voor migranten is niet
alleen van belang wat zij in het land van vestiging aantreffen, maar meer nog wat
zij vanuit het land van herkomst meebrengen.
Een systematische en grondige analyse van deze culturele factoren is niet alleen
van belang voor allochtonen, maar ook voor autochtonen. Wij kunnen er allen van
leren. Tot voor kort lag een dergelijke analyse om politiek-ideologische redenen
nogal moeilijk. Nog onlangs verscheen er een rapport over de
onderwijsachterstanden van allochtonen waarin werd opgemerkt dat de Chinezen
een uitzondering vormden, en met rekenen zelfs beter scoorden dan het gemiddelde.
Naar de mogelijke oorzaken werd echter niet gevraagd.
Een gedegen onderzoek van de culturele factoren die voor het onderwijssucces
van belang zijn, zal ongetwijfeld aantonen dat er een belangrijke uitbreiding,
verbreding en verdieping nodig is van de opvoedingsondersteunende en
voorschoolse programma's, zoals de ‘Stap’-programma's en Pyramide en
Caleidoscoop. De opvoedingsondersteuning voor zowel autochtone als allochtone
gezinnen in achterstandssituaties zal daarbij vermoedelijk wel verder moeten gaan
dan het stimuleren van voorlezen en spelen aan huis, en ook een meer ingrijpende
aanpassing van normen, waarden en attituden moeten omvatten.
Het wordt tijd het begrip cultuur definitief te ontmythologiseren en te beschouwen
als wat het in oorsprong is: een (overlevings)strategie, bedoeld om een zekere mate
van welvaart, welzijn en veiligheid voor de (leden van de) stam te verkrijgen. Indien
de strategie onvoldoende effectief blijkt, bijvoorbeeld door een wijziging van de
omstandigheden of doelen, of door intrinsieke gebreken van de strategie zelf, dan
is het verstandig de strategie (dus: de cultuur) dienovereenkomstig aan te passen.
Zulke aanpassingen hebben in de meeste culturen door de hele geschiedenis heen
plaatsgevonden, maar vaak met een vertraging van eeuwen. Zo veel tijd hebben
we nu niet.

Naschrift
Hans Bennis
In het taalkundig manifest Het multiculturele voordeel: meertaligheid als uitgangspunt
(zie hiervoor ook het artikel ‘Taal in de hoofdrol’, in het juninummer van Onze Taal)
hebben Guus Extra, Pieter Muysken, Jacomine Nortier en ikzelf geprobeerd om aan
te geven dat de recente ontwikkelingen in de politiek c.q. het beleid op het terrein
van onderwijs aan allochtonen een reden zijn tot zorg. Men wil het probleem van
de achterstand van immigranten oplossen door eerder te beginnen met onderwijs
(voorschoolse programma's) en door een grote nadruk te leggen op een monolinguale
schoolsituatie.
Er bestaat echter geen reden om te vermoeden dat deze eentalige aanpak van
het probleem succesvol zal zijn. Tweetaligheid is een vanzelfsprekende en zeer
veel voorkomende situatie die op geen enkele wijze nadelig hoeft te zijn voor het
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individu of voor de schoolprestaties. Wij leven in een multiculturele en multilinguale
samenleving. De school zou hierbij moeten aansluiten door meertaligheid als
uitgangspunt te nemen. Dat betekent niet dat we het Nederlands zouden moeten
verwaarlozen. Integendeel! Goed onderwijs in Nederlands als tweede taal (NT2) is
onontbeerlijk, maar het ontkennen van de eerste taal in de schoolsituatie is een
onrealistische benadering die gedoemd is te mislukken.

Economisch kunstje
De heer Van der Gaag stelt dat de discussie over onderdompeling en onderwijs in
eigen taal weinig voortgang boekt en zinloos is. Aangezien het kernprobleem volgens
hem niet ligt in taalachterstand maar in de algemene achterstand in het onderwijs
en in een falende sociale integratie, zijn rigoureuze maatregelen noodzakelijk. Als
ik zijn laatste alinea goed begrijp, moeten minder succesvolle groepen allochtonen
hun cultuur aanpassen. Dat cultuur ‘een (overlevings)strategie’ zou zijn, ‘bedoeld
om een zekere welvaart, welzijn en veiligheid voor de (leden van de) stam te
verkrijgen’ is een uiterst wonderlijke gedachte, waarin cultuur wordt gezien als een
economisch kunstje dat je naar believen kunt aanpassen. Ook het gebruik van het
woord stam is in dit verband op z'n zachtst gezegd verbazingwekkend. Het is
bovendien een gevaarlijke visie, waarin het al gauw vanzelfsprekend is om te spreken
over de superioriteit van de cultuur van de maatschappelijk succesvolle bovenlaag.
Als directeur van het Meertens Instituut, dat de volkscultuur in Nederland onderzoekt,
wijs ik een dergelijke visie op cultuur met kracht van de hand.
Dat taalachterstand een onderdeel is van een groter probleem, namelijk de falende
integratie van groepen allochtonen, is juist. Dat de oplossing van dit probleem niet
ligt in het eenzijdig aanpakken van deze taalachterstand is ook juist. Een verstandige
benadering van allochtone landgenoten vereist dat wij ons zorgvuldig beraden op
de maatregelen die genomen moeten worden om allochtonen volwaardig lid te laten
zijn van onze samenleving. In dat kader past een actief beleid dat respect toont voor
de talen van groepen immigranten, ook binnen de schoolsituatie. Dat dit praktisch
moeilijk te realiseren valt, mag geen reden zijn om immigranten gedwongen te laten
afkicken - en wel een beetje snel graag - van hun ‘ongewenste’ moedertaal en hun
‘ineffectieve’ cultuur.
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Taalcrypto
Gineke van der Putten
Horizontaal
6 Fraaie regel. (7)
8 Bepaling van plaats waaronder de waarheid. (3)
10 Tot vervelens toe beeldspraak gebruiken? (11)
13 Zinsvolgorde die niet goed klinkt. (3)
15 Houterige sisklank. (2)
17 In deze eenheid spreekt men verschillende talen. (6)
18 Landelijke lezeres. (9)
21 Sprak Ot bedekt? (7)
22 Gedragen omhulsel. (3)
24 Vreemde die lucht geeft. (4)
26 Traditionele orde. (13)
28 Frans rijtje. (5)
29 Hij gebruikt alleen de toekomende tijd. (8)
30 Plus een verbindend woord. (2)
33 Uitvloeisel van maagschap. (3)
35 Zonder eerste letter blijft de maand jong. (4)
36 Taal in de rang van ANS? (7)
39 Het Woordboek der poëzie. (8)
41 Structureel ontleden in de lengte. (7)
42 Onwaarschijnlijk om zo te vervoegen. (5)
44 Ruimte om te ontleden. (7)
46 De vrolijke kleur van het Nederlands. (6)
48 Puur Nederlandse efficiëntie. (9)
51 Nette kop. (5)
52 Boek om te schrijven. (8)
54 Zeggingskracht. (14)
55 In Engeland aan, maar niet in Nederland. (2)
56 Matig herhalingswoord. (4)
57 Voorzetsel dat werkt. (3)
59 Moeite met een oosterse taal. (5)
61 Taaluiting in de huiselijke kring. (10)
63 Gedicht waar men weg van is. (10)
64 Modewoordje. (2)
65 Aandacht voor een zintuiglijke opening. (3)
66 Geslacht dat moet moge. (5)
67 Bewust een vreemd persoonlijk voornaamwoord. (3)

Verticaal
1 Bloem in een klaagdicht. (9)
2 Afstandelijkheid van een vorst. (8)
3 Het Nederlands heeft body. (3)
4 Verhoging in het Fries. (4)
5 Van een taalschat. (6)
6 Theorie van de plofklank. (9)
7 Bevestiging of ontkenning. (4)
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9
11
12
14
16
19
20
21
23
25
26
27
31
32
34
36
37
38
40
41
43
45
47
49
50
52
53
58
60
61
62

Tweede plaats in een lied. (3)
Spaanse verkleining die in strijd is. (9)
Wijze woorden. (4)
Gereedschap van de stem. (4)
W aan het begin. (8)
Spel vloeiend. (4)
Voorzetsel waarnaar men op zoek is. (7)
Muzikale ziel van het Engels. (4)
Plezier met een grote hit. (3)
Schadelijke vrije a. (5)
IJzersterk symbool. (2)
Literatuur, eng opgevat. (12)
Bij spellen verloren zijn. (3)
Bijwoord van graad. (3)
Gevleugelde taal in beweging. (8)
Verbinding bij het dichten. (9)
Wederkerig telwoord. (5)
Trots op oud taalgebruik. (5)
Gekke koeienletters. (3)
Flexibele groepstaal. (5)
Gevoelsuitwas. (4)
Taalstrijd? (9)
Klare taaluiting. (6)
Zwervende persoonsvorm van een stam. (7)
Persoonlijk voorvoegsel. (2)
Vruchtbaar strooien met voorwerpen. (8)
Dat verkoopt men als een metathese. (5)
Voorzetsel? (2)
Leesteken in het midden? (6)
Kroon der afkorting. (2)
Daar komen bloemrijke klanken uit voort. (5)
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Uw (complete) oplossing kunt u voor 25 oktober sturen naar Onze Taal, Raamweg
1a, 2596 HL Den Haag, e-mail: onzetaal@onzetaal.nl, onder vermelding van
‘taalcrypto’. Onder de inzenders van de goede oplossing wordt een boekenbon van
f 50,- verloot.
De oplossing van de crypto uit het juli-augustusnummer is:
Horizontaal: 3 erna; 6 zaad; 8 VU; 10 memo; 11 blok; 13 erin; 15 maretak; 17
bevolkingsbureau; 19 afgemat; 20 vondst; 21 katern; 23 na; 24 Ot; 26 el; 28 matador;
31 cobra; 33 morseschrift; 35 reclameschrijver; 36 hoefindruk; 39 recessief; 40
steno; 41 Hr.; 42 peloton; 43 trui; 44 rots; 46 Thai; 49 taalsysteem; 50 zegsman; 52
jeu.
Verticaal: 1 area; 2 tandengeknars; 4 raming; 5 quota; 6 zeekat; 7 combat; 8
vlees noch vis; 9 woordenschat; 11 brr; 12 kauw; 14 rif; 16 auteursrecht; 18
smaadschrift; 22 mammapop; 25 torenspits; 26 erf; 27 lat; 29 toe; 30 oehoe; 32
birdie; 34 cijferraadsel; 37 relaas; 38 ufo; 45 steeg; 47 hymne; 48 item; 51 Ajax.
De boekenbon is gewonnen door Jan de Berg uit Harderwijk.
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Ons steenkolen-Engels
De pragmatische oplossing van een taalprobleem
Marc van Oostendorp
In heel Europa wordt er geklaagd over het Engels, dat in steeds meer
omstandigheden gebruikt wordt en bovendien volgens velen van
een slechte kwaliteit is. Maar hoe erg is dat? De wereld wordt steeds
kleiner en daarmee groeit de behoefte aan een wereldtaal. Een
pleidooi voor het loslaten van al te strikte normen.
De wereld is rijp voor een nieuwe taal: het steenkolen-Engels. Wie goed kijkt en
luistert, ziet en hoort die taal om zich heen ontstaan. Je hoeft maar een avondje
over het internet te surfen, een luchthaven te bezoeken of een internationale
bijeenkomst van politici of zakenmensen bij te wonen, en je krijgt een idee van de
taal van de toekomst, die zijn wortels weliswaar in het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten heeft, maar langzamerhand van de hele wereld wordt.
De term steenkolen-Engels wordt meestal in smalende zin gebruikt, voor het
taaltje dat mensen spreken die eigenlijk niet weten hoe het hoort, die om modieuze
of andere redenen wel Engels proberen te praten, maar dat vervolgens niet op
precies dezelfde manier doen als Britten en Amerikanen. Ik denk dat het tijd wordt
om de term in plaats daarvan als een geuzennaam te gebruiken, als de naam van
een soort Engels dat de toekomst heeft. Dat is de taal van slimme en mondige
wereldburgers die zich weinig gelegen laten liggen aan de idiomatische manier
waarop moedertaalsprekers het Engels hanteren. Voor die mensen kunnen hun
Engelstalige teksten net zo goed gecontroleerd worden door een intelligente
taalgevoelige Fin of Japanner als door een moedertaalspreker.
Voor dat steenkolen-Engels hoeven we niet bang te zijn: het bedreigt onze eigen
taal niet en het kan de wereld een stuk rechtvaardiger en gemakkelijker maken. Het
gaat er niet om dat iemand zijn taal opgeeft ten gunste van het steenkolen-Engels.
Het gaat erom dat de wereld er behoefte aan heeft dat alle wereldburgers minstens
tweetalig zijn en dat die tweede taal voor zo veel mogelijk mensen, arm en rijk, een
wereldtaal is. Het steenkolen-Engels is daarvoor een goede kandidaat - misschien
niet de best denkbare oplossing voor het wereldtaalprobleem, maar ook niet de
slechtste.

Spreek steenkolen-Engels!
Hét steenkolen-Engels bestaat nog niet. Wel kun je met wat gezond verstand al
enkele vuistregels opstellen voor het gebruik van een internationale variant van het
Engels.
Een belangrijke spelregel is: vermijd zoveel mogelijk idiomatische uitdrukkingen,
ironie en andere overdrijvingen die door mensen uit andere culturen gemakkelijk
verkeerd begrepen kunnen worden. Zeg tegen een onbekende niet ‘Martin kicked
the bucket’ maar ‘Martin died’. Zeg niet ‘I am dying to see Martin’, maar ‘I would like
to see Martin’ of, als u ironisch had willen zijn, ‘I would rather never see Martin
again’.
Een minstens even belangrijke regel is: geen enkele regel ligt vast. Idioom, ironie
en overdrijving zijn geen taboe. Als u vaak met iemand praat of mailt en merkt dat
de ander ondanks het cultuurverschil een soortgelijk gevoel voor humor heeft, mag
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u daar best gebruik van maken. En als u heel intiem raakt met een Deense kennis
kunt u op een bepaald moment best uitleggen wat u voortaan bedoelt als u zegt
‘Martin went around the corner’.
Voor grammaticale regels geldt dat net zo goed. ‘I seen you’ is misschien geen
goede vertaling van ‘Ik zag je’ in het Brits- of in het Amerikaans-Engels, maar in het
steenkolen-Engels is er weinig bezwaar tegen. Het steenkolen-Engels is nog lang
niet af, de wereld gaat er de komende decennia aan werken. Hopelijk wordt het iets
moois.

Kritiekloos en klakkeloos
Ik weet dat veel mensen het niet met me eens zijn. Klachten over het aanstormende
steenkolen-Engels worden in heel Europa gehoord. U wist het misschien nog niet,
maar het Duits staat op het punt te verdwijnen. De bekende Duitse journalist en
schrijver Dieter E. Zimmer maakt zich in elk geval ernstig zorgen. Volgens hem is
er geen Europees volk dat zo gevoelig is voor de invloed van het Engels als het
Duitse, en geen land ter wereld waar vrijwel iedereen zo kritiekloos en klakkeloos
de eigen taal verloochent als Duitsland.
Terwijl volgens Zimmer naburige volken als het Nederlandse vlijtig eigen woorden
gebruiken voor begrippen als notebook (notaboek) en to upgrade (uitbouwen),
spreken de Duitsers onbekommerd over Notebook en upgraden. Als ze konden,
zouden ze de hele dag Engels praten. Omdat dat hun niet lukt, mengen ze maar
van alles door elkaar en spreken ze steenkolen-Engels.
Zimmer heeft ook een verklaring voor dit afwijkende gedrag van de Duitsers. Het
komt allemaal door de oorlog. Deze heeft bij de gemiddelde intelligente en goed
opgeleide Duitser zo'n enorme afkeer bewerkstelligd van alles wat Duits is, dat hij
eigenlijk liever een Amerikaan zou willen zijn, en dan ook zo zou willen praten.
Andere volkeren hebben veel minder last van een dergelijke zelfhaat.
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Illegale activiteiten
Daar zit wat in, zou je zeggen, ware het niet dat het Frans óók al ten dode
opgeschreven is. Ruim zes jaar geleden, op 4 augustus 1994, nam de Franse
regering een wet aan die het verbood om zich in Frankrijk alléén in het Engels uit
te drukken. Wie anderstalige teksten voor websites, congresbundels of advertenties
schrijft, moet altijd op zijn minst zorgen voor een vertaling in het Frans.
Het helpt allemaal weinig. Vorig jaar bracht de vereniging Recht op Begrip (‘Le
Droit de Comprendre’), die in oktober 1994 was opgericht om naleving van de wet
te controleren, een rapport uit over de naleving van de wet. De toon van dat rapport
was allesbehalve positief. Weliswaar kon de vereniging buiten de multinationals
weinig ‘illegale’ activiteiten vinden bij het Franse bedrijfsleven, maar verder werd er
in de Franse maatschappij veel gezondigd. ‘Als we op basis van onze bevindingen
een prijs zouden uitloven voor taalonbeschoftheid,’ schreef de vereniging, ‘zou de
“gouden palm” zonder twijfel worden toegekend aan het Europese
ambtenarenapparaat en de publieke dienstverlening in Frankrijk. Zij staan ex aequo
op de weinig benijdenswaardige eerste plaats als bewuste, vrijwillige en
onvergeeflijke promotors van het verval van onze taal.’
Ook over het lot van het Nederlands zijn veel betrokkenen het al met elkaar eens.
Zelfs taalkundigen maken zich zorgen, al zijn er mensen die denken dat zorg om
de moedertaal onder die beroepsgroep taboe is. In Onze Taal komen deze
taalkundigen af en toe aan het woord.

Accountmanagers
Zelfs in het Engelse taalgebied maakt men zich zorgen: gaat door al dat internationale
gebruik de kwaliteit van de taal van Shakespeare niet zienderogen achteruit? Het
Engels is al minstens sinds het begin van de twintigste eeuw bezig aan een opmars
door de wereld, maar de laatste decennia lijkt het wel steeds sneller te gaan. De
hoeveelheid communicatiemiddelen, het gemiddelde opleidingsniveau van de burgers
en de mogelijkheden om te reizen zijn in die tijd zó snel toegenomen dat het Engels
over de hele wereld zijn invloed doet gelden.
Het lijkt me voor de discussie zinnig om een onderscheid te maken tussen twee
soorten invloed van het Engels. In de eerste plaats beginnen sommige talen in ieder
geval oppervlakkig gezien meer op het Engels te lijken, doordat ze woorden uit die
taal lenen, en misschien een enkele grammaticale constructie. In de tweede plaats
begint het Engels hoe langer hoe meer de enige taal te worden die in internationale
contacten een rol speelt. Voor de vorm wordt er soms nog weleens een andere taal
toegestaan, maar in de praktijk en in de wandelgangen verdwijnen die talen steeds
meer naar de achtergrond ten faveure van één taal - het Engels. Hoewel deze twee
soorten invloed van het Engels door veel mensen met elkaar verbonden worden,
moet je ze volgens mij los van elkaar zien. We lenen ook woorden uit talen die geen
wereldtaal zijn, en omgekeerd is het heel wel mogelijk om een ‘eigen’ taal en een
wereldtaal naast elkaar te gebruiken, zonder dat dit een van beide nadrukkelijk
benadeelt.
Ik ben taalkundige, en net als veel collega's maak ik me nauwelijks druk om de
eerste soort invloed. Leenwoorden komen en gaan, en zolang je niet urenlang met
accountmanagers praat, valt een gemiddeld gesprek tussen Nederlandstaligen ook
zonder woordenboek Nederlands-Engels nog best te verstaan. Ik heb trouwens de
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indruk dat die leenwoorden de meeste niet-taalkundigen ook niet echt dwarszitten.
Je hoort voor de vorm weleens iemand klagen, maar het aantal mensen dat echt
boos of verdrietig wordt als iemand een keertje by the way zegt, is te verwaarlozen.

Illustratie: Hein de Kort

Op zijn beloop
De tweede soort invloed (het Engels wordt hoe langer hoe meer de taal van
internationale contacten) lijkt me vooralsnog veel belangrijker en interessanter. We
leven in een tijd waarin mensen wereldwijd op grote schaal met elkaar kunnen
praten, schrijven, lachen en ruziemaken. Dat is nog nooit eerder mogelijk geweest.
Het is daarom tijd om op dit vlak een weloverwogen politieke keuze te maken.
Als mensen met verschillende achtergronden samenkomen, moeten ze het eens
worden over het soort taal dat ze onderling gaan gebruiken. Wat zijn dan de
mogelijkheden? We kunnen de zaak overlaten aan de techniek, we kunnen ons lot
in handen leggen van de Amerikanen, we kunnen kiezen voor meertaligheid, of we
kunnen een taal als het Esperanto aannemen. Voor elk van die mogelijkheden is
wel wat te zeggen, maar de keus voor het steenkolen-Engels is, denk ik, een goed
compromis.

Websites
De techniek is nog steeds niet ver genoeg gevorderd om ons echt te kunnen helpen.
Automatische vertalers en tolken worden al meer dan vijftig jaar aangekondigd, en
steevast wordt er dan bij gezegd dat ze er ‘binnen een paar jaar’ zullen zijn, maar
de grote doorbraak is vooralsnog uitgebleven. Zelfs als die er zou komen, is het
trouwens maar de vraag of het wenselijk zou zijn om ons altijd op de techniek en
op apparaten te verlaten als het gaat om een alledaagse menselijke bezigheid als
communicatie.
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We kunnen de zaken ook laten zoals ze nu zijn en het Brits-Engels of, nog
waarschijnlijker, het Amerikaans-Engels aannemen. Zeker die laatste variant is al
een beproefd middel van communicatie tussen mensen met heel verschillende
culturele achtergronden. Maar
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er kleeft toch ook één groot nadeel aan: als de Amerikanen de norm mogen stellen,
wordt elke discussie met hen wel erg ongelijk. Zij spreken een taal die ze perfect
beheersen, maar wij moeten ons eigenlijk eerst door hen laten corrigeren.
In de Verenigde Staten zelf wordt onder andere om deze reden in ieder geval in
de officiële politiek vaak voor een andere mogelijkheid gekozen: die van de
veeltaligheid. De websites van de twee kandidaten voor de presidentsverkiezingen
hebben in dat land bijvoorbeeld allebei een uitgebreide Spaanstalige versie, waar
ook de recentste persberichten vrijwel onmiddellijk op verschijnen. Maar het
bekendste voorbeeld van een officiële instantie waar meertaligheid tot politiek
verheven is, is natuurlijk de Europese Unie. De landstalen mogen in de belangrijkste
organen van de unie officieel allemaal gebruikt worden, en het ideaal dat
gepropageerd wordt, is dat alle Europese burgers meertalig worden, wat concreet
betekent dat ze op school meerdere Europese landstalen zouden moeten leren.

Idealen
Het is niet moeilijk te zien wat de zwakke plek van deze politiek is: ze is onwerkbaar.
Le Droit de Comprendre zag het goed toen ze erop wees dat de ambtenaren van
de Europese instanties feitelijk de grootste tegenstanders van het Frans zijn. Dat
valt die ambtenaren alleen nauwelijks te verwijten. Idealen zijn mooi, maar er moet
ook nog gewerkt worden, en met een veelvoud aan talen lukt dat nu eenmaal
nauwelijks.
De laatste mogelijkheid is die van een natieloze plan-taal als het Esperanto. Ik
zou de keuze daarvoor niet betreuren, want in veel opzichten zou het de meest
rationele zijn: een taal zonder moedertaalsprekers, dus zonder strikte normen, en
met een grammatica en een woordenschat zonder historische aanslibsels. Het
nadeel van rationele keuzes is echter vaak dat niemand ze serieus neemt. Mensen
willen geen taal leren zolang niet voldoende andere mensen die geleerd hebben.
De wereld kan niet wachten tot iemand iets vindt om deze vicieuze cirkel te
doorbreken.
De keuze voor het steenkolen-Engels lijkt mij op zijn minst second best. Als we
ons nu wat minder aantrekken van hoe de Britten en de Amerikanen vinden dat het
hoort; als de wereldburgers in Europa, en uiteindelijk op de hele wereld, eens met
elkaar afspreken dat we niet per se elk woord van Shakespeare of zelfs van Salman
Rushdie hoeven te begrijpen, maar liefst wel elk woord van elkaar; dat we geen
nieuwe taal nodig hebben om onze diepste gevoelens mee uit te drukken - dat
proberen we wel in onze moedertaal - maar wel om zakelijke gesprekken en
genoeglijke mailcorrespondenties in te kunnen voeren; dat het niet nodig is elkaar
op ongrammaticaliteiten te betrappen als we elkaar maar kunnen verstaan - als we
dat allemaal zouden doen, dan zouden de mensen elkaar moeten kunnen vinden
op een gemeenschappelijke basis. Het steenkolen-Engels zou zo'n basis kunnen
zijn.
Eind dit jaar verschijnt bij uitgeverij Contact het boek Steenkolen-Engels
van Marc van Oostendorp.
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Tamtam
Redactie Onze Taal
Taalberichten
Geen nieuw hart voor Turkse door taalprobleem
Een ziekenhuis in Rijnland-Westfalen is fel bekritiseerd omdat het weigerde een
harttransplantatie uit te voeren bij de Turkse Fatma Elaldi. Doordat Elaldi het Duits
onvoldoende beheerst, zou zij niet in staat zijn de instructies van de artsen na de
operatie te begrijpen. Volgens de medici overlijdt de helft van alle patiënten die geen
Duits verstaan kort na zo'n gecompliceerde ingreep. Een woordvoerster van het
ziekenhuis benadrukt dat het gaat om een standaardprocedure; twee andere
ziekenhuizen hebben de vrouw ook geweigerd.
Maar kan niemand Elaldi dan in het Turks vertellen wat ze moet doen? Jawel,
Elaldi's Duitssprekende dochter heeft aangeboden op te treden als tolk, maar het
ziekenhuis wilde daar niet op ingaan.
Na alle negatieve publiciteit kondigde het ziekenhuis aan de omstreden criteria
te heroverwegen. Elaldi, die zonder nieuw hart niet lang meer te leven heeft, staat
inmiddels op de wachtlijst van een ander ziekenhuis.
Bron: www.volkskrant.nl, 23-8-2000

Lichaamstaal Bush en Gore niet overtuigend
Op 7 november kiest het Amerikaanse volk een nieuwe president. Veel mensen
laten zich hierbij niet zozeer beïnvloeden door de mooie woorden uit de talloze
toespraken van de presidentskandidaten, maar vooral door het non-verbale gedrag
tijdens de speeches. Enkele deskundigen analyseerden voor persbureau Reuters
de lichaamstaal van de belangrijkste kandidaten voor het Amerikaanse
presidentschap, Al Gore en George W. Bush.
Democraat Al Gore, bekend om zijn houterige manier van doen, komt er slecht
van af. De taalkundige George Lakoff zegt over hem: ‘Ik heb veel mensen horen
zeggen dat hij de ogen van een seriemoordenaar heeft. Hij ziet eruit alsof hij niet
gelooft wat hij zegt, en alsof het hem niet uitmaakt.’ Ook straalt hij volgens de
deskundigen weinig warmte uit.
De lichaamstaal van George W. Bush laat eveneens te wensen over. De eeuwig
lachende republikein toont zich weer wat te gladjes, populair en charmant. Nee,
dan Joseph Lieberman, de ‘running mate’ van Gore; die kan de goedkeuring van
de deskundigen wél wegdragen. Hij werd onder meer geprezen om zijn ‘perfecte’
lichaamstaal, zijn gezichtsexpressie (een lachje, een opgetrokken wenkbrauw) en
zijn stemgebruik. Communicatieadviseur Joe Jotkowitz: ‘Hij deed me aan mijn opa
denken, waardoor ik me nog meer met hem verbonden voelde.’
Bron: http://dailynews.yahoo.com, 17-8-2000

Duitsers knorrig door ‘umlaut-spieren’
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Waarom kijkt de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder toch altijd zo nors? De
Amerikaanse psycholoog David Myers gaf onlangs een verklaring, tijdens een lezing
voor de Royal Society of Edinburgh: het komt doordat hij Duits spreekt. Bij het
uitspreken van de a, o en u met umlaut krullen de lippen omlaag. Wanneer de
‘umlaut-spieren’ in het gezicht vaak gebruikt worden, brengt dat in de hersenen een
associatie teweeg met verdriet en frustratie, wat zelfs kan leiden tot een depressie.
De moedertaal van Myers heeft juist een positieve uitwerking op het gemoed. De
spieren die de Engelse klinkers e (van bee) en a (van car) produceren, zijn voor
een deel ‘lachspieren’. Het spreken van de Engelse taal zorgt, volgens Myers, dus
voor een opgewekt humeur.
Bron: www.suntimes.com, 26-8-2000

Algemeen Geschreven Limburgs sneuvelt
De Partij Nieuw Limburg (PNL) stelde in juni in de Provinciale Staten voor het
Algemeen Geschreven Limburgs (AGL) te introduceren in het onderwijs, het
gemeentebestuur en de rechtspraak. De partij betoogde dat het een mensenrecht
is om de eigen taal te gebruiken. Nog voordat er over de kwestie gestemd werd,
bleek al dat de meerderheid van de fracties niet al te positief tegenover het voorstel
stond. De PNL wil namelijk álle gesproken varianten van het Limburgs handhaven
en dat maakt de invoering van één geschreven taal wel erg lastig.
Intussen lieten Gedeputeerde Staten het plan beoordelen door betrokkenen en
deskundigen. De oordelen over het AGL waren tamelijk vernietigend: ‘te radicaal
voor ons’ (de Belgische provincie Limburg), ‘inopportuun, ondoordacht, visieloos
en niet wetenschappelijk onderbouwd’ (dialectvereniging Veldeke), ‘prematuur’
(Katholieke Universiteit Nijmegen), ‘geschreven kunsttaal heeft geen draagvlak’
(Katholieke Universiteit van Leuven). Zoals te verwachten viel, is het voorstel
uiteindelijk gesneuveld in de Provinciale Staten.
Lambert Geurten, fractiemedewerker van PNL, uitte in een interview zijn
teleurstelling over de gang van zaken: ‘Het Limburgs is een paar jaar geleden als
streektaal erkend. De provincie heeft de plicht iets met die erkennning te doen,
anders loop je de kans de erkenning te verliezen.’
Bronnen: www.limburger.nl, archief; Metro, 5-9-2000
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Wolfskinderen
Wat in het wild opgegroeide kinderen ons vertellen over het
menselijk taalvermogen
Marijke J. van der Wal - Universiteit Leiden
In het jaar 1717 werd door boeren in Kranenburg nabij Zwolle een
achttienjarig meisje gevangengenomen dat jarenlang alleen in de
wildernis had geleefd. Voorzover bekend is het ‘Kranenburgse meisje’
het enige Nederlandse voorbeeld van een zogeheten wolfskind: een
kind dat is opgegroeid zonder normaal menselijk contact. Missen
zulke kinderen cruciale menselijke vaardigheden? En hoe zit het met
hun taalvermogen?
Wat gebeurt er met kinderen die verstoken van alle menselijk contact opgroeien?
Welke vermogens ontwikkelen ze spontaan en welke vaardigheden blijven voor
altijd onbereikbaar? Dit zijn vragen uit het eeuwenoude ‘nature-nurture’-debat: welke
menselijke eigenschappen volgen uit de natuur en welke worden door opvoeding
verworven? De wetenschappelijke fascinatie voor deze kwestie heeft in het verleden
gruwelijke experimenten opgeleverd. Zo wilde in de zevende eeuw voor Christus
de Egyptische farao Psammetichus I weten welke taal de oudste ter wereld was.
Hij liet daartoe twee pasgeboren kinderen geheel van de wereld afzonderen. Ze
werden gevoed door een herder, die niet met hen mocht spreken, en leefden tussen
de geiten. Hun eerste woordje was bèkos. Dat bleek in het Phrygisch, een nu
uitgestorven taal uit het noordwesten van Turkije, het woord voor ‘brood’ te zijn.
Conclusie: het Phrygisch was de oudste taal. Van de kinderen is niets meer
vernomen.

Kaspar Hauser, misschien wel het bekendste wolfskind.

Sociaal ingestelde wolven
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Net zo schrijnend zijn gevallen als dat van de dertienjarige Genie, die in 1970 in
Los Angeles gevonden werd. Zij had haar hele leven in afzondering geleefd en was
ernstig verwaarloosd. Er was nauwelijks tegen haar gesproken en ze had nooit met
andere kinderen gespeeld. Ze kon dan ook niet veel meer uitbrengen dan
onverstaanbare klanken en een enkel woord.
Naast deze slachtoffers van mishandeling zijn er ook voorbeelden van kinderen
die min of meer zelfstandig, ‘in het wild’ opgroeien; te vondeling gelegd overleven
ze in de natuur, en worden ze soms door dieren opgevoed. In het bijzonder de
sociaal ingestelde wolven hebben de naam om vreemde elementen in hun roedel
op te nemen. Al uit de Oudheid stamt het verhaal over de tweeling Romulus en
Remus, de latere stichters van de stad Rome, die door een wolvin werden gezoogd.
Vandaar de populaire naam wolfskinderen voor in het wild opgroeiende kinderen.
De Engelse term is feral children (‘wilde kinderen’).
De bekendste Europese wolfskinderen zijn Wilde Peter van Hannover, die in 1724
in Hameln werd aangetroffen, de zestienjarige Kaspar Hauser, die in 1828

Wilde Peter, die aan het hof van George I in Londen was terechtgekomen,
zou slechts de woorden Peter, ki scho (‘King George’) en qui ca (‘Queen
Caroline’) geleerd hebben.
in Neurenberg opdook, en de in 1799 ontdekte Victor van Aveyron. Deze laatste
kwam onder de hoede van de Parijse arts Jean-Marie Itard, die uitvoerig verslag
deed van zijn ervaringen met Victor. Daardoor zijn we vrij goed op de hoogte van
Victors reacties op alle pogingen om hem aangepast gedrag en taalbegrip bij te
brengen.

Prijsvraag
Ook over het Kranenburgse meisje, voorzover bekend het enige Nederlandse
voorbeeld van een wolfskind, is uitvoerig gepubliceerd. In het jaar 1717 werd ze als
achttienjarige door boeren in Kranenburg nabij Zwolle gevangengenomen, nadat
ze jarenlang alleen in de wildernis had geleefd. Ze was bijna geheel naakt, had
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een donkere, ruwe huid en at aanvankelijk gras en bladeren. Ze sprak wel, maar
niemand kon begrijpen wat ze zei.
Haar gevangenneming en overbrenging naar Zwolle trok veel publieke aandacht.
In de vakliteratuur wordt ze Puella Trans-Isalana, ‘het Overijsselse meisje’, genoemd.
Voor achttiende-eeuwers was het Kranenburgse meisje een overtuigend voorbeeld
van een ‘wild mens’ (een ‘homo ferus’), die in het gangbare classificatiesysteem
van Carolus Linnaeus ‘viervoetig, stom [d.w.z. niet sprekend] en harig’ was.
Wetenschappers hoopten bij deze wilde mensen iets te weten te komen over de
oorspronkelijke toestand van de mens. Daarbij was de kwestie van het menselijk
taalvermogen zeker niet de minst belangrijke: er was een discussie gaande over
de vraag of taal moest worden beschouwd als een menselijke uitvinding dan wel
als een goddelijke gave. Om licht op deze zaak te werpen schreef de Berlijnse
Academie van Wetenschappen in 1769 zelfs een prijsvraag uit met als
probleemstelling: zijn mensen die teruggeworpen zijn op hun natuurlijke vermogens,
in staat om taal uit te vinden? Konden wilde kinderen als bewijsmateriaal in deze
kwestie fungeren?

Peter, ki scho, qui ca
Op het eerste gezicht leek de ‘sprakeloze’ toestand van wolfskinderen een bewijs
voor de stelling dat mensen niet in staat zijn om vanuit het niets een taal te
ontwikkelen. Maar ook in de achttiende eeuw zag men in dat deze gevolgtrekking
te eenvoudig was. Terecht voerde men aan dat het ontbreken van taalvermogen te
wijten was aan de afzondering van de wolfskinderen. Als men meerdere kinderen
bij elkaar zou laten opgroeien zonder enig taalaanbod, dan zouden ze onderling
zeker een eigen taal ontwikkelen. Ook hedendaagse taalkundigen twijfelen niet aan
dit basale menselijke vermogen om in onderling contact een nieuwe taal te vormen.
Maar hoe verging het de ‘sprakeloze’ wolfskinderen als zij na hun afzondering
enige tijd in een talige, menselijke omgeving hadden verkeerd? Konden zij de schade
inhalen en vlekkeloos leren spreken? Veel taalkundigen nemen aan dat er een
kritische periode bestaat voor de verwerving van de moedertaal (de eerste taal).
Na die periode, die verondersteld wordt zo rond de puberteit te eindigen, zou een
kind nooit meer perfect een moedertaal kunnen leren.
Over de wolfskinderen uit het verleden hebben we slechts schaarse gegevens.
Wilde Peter, die aan het hof van George I in Londen was terechtgekomen, zou
slechts de woorden Peter, ki scho (‘King George’) en qui ca (‘Queen Caroline’)
geleerd hebben. Victor van Aveyron kon na jarenlange training, tot grote teleurstelling
van Itard, slechts lait en O Dieu uitbrengen. Wel zou hij gereageerd hebben op
geschreven tekst waarin werd gevraagd eenvoudige taken uit te voeren, zoals het
oppakken van een sleutel.
De taalontwikkeling van de hierboven genoemde Genie, om wie in de jaren
zeventig de linguïsten zich verdrongen, ging een stuk verder. Zij was in staat om
haar woordenschat aanzienlijk uit te breiden. Toch kon ook zij nooit normale zinnen
construeren. Of dit een bewijs vormt voor de kritische periode of dat het een gevolg
is van onjuiste begeleiding, is nog altijd onderwerp van discussie.

De kritische periode

Onze Taal. Jaargang 69

Kinderen leren taal op een andere manier dan volwassenen. Ze kennen geen
bewuste regeltjes en leren geen lange rijtjes woorden van buiten, maar pikken alles
spelenderwijs op uit hun omgeving. Na hun puberteit verandert dat vrij plotseling.
Het ‘automatische’ leervermogen voor taal neemt drastisch af, en nieuwe talen
kunnen slechts met moeite worden aangeleerd. De periode tot de puberteit wordt
als het gaat om het leren van taal de ‘kritische periode’ genoemd.
Taalonderzoekers zijn het nog niet eens over de aard van dit verschijnsel. Heeft
het een biologische basis, zoals je zou kunnen denken op grond van het abrupte
einde in de puberteit, of gaat op een gegeven moment de reeds verworven taal ‘in
de weg zitten’? Het is in ieder geval niet zo dat het menselijk brein maar één taal
kan bevatten: kinderen die in een meertalige omgeving opgroeien, kunnen meerdere
talen tegelijk leren beheersen.
Wolfskinderen lijken ons antwoord te kunnen geven op de vraag of de kritische
periode inderdaad een gevolg is van de taal die ‘in de weg zit’. Meestal hebben ze
nog geen enkele taal verworven, dus zou een wolfskind na de puberteit gemakkelijker
een eerste taal moeten kunnen leren dan een normaal leeftijdgenootje een tweede
taal. Helaas lopen wolfskinderen meestal ook op andere terreinen van hun
ontwikkeling sterk achter, dus een falen kan ook aan andere factoren toegeschreven
worden.
Het in 1799 ontdekte wolfskind Victor van Aveyron. Hij kwam onder de
hoede van de Parijse arts Jean-Marie Itard, die uitvoerig verslag deed
van zijn ervaringen met Victor. Daardoor zijn we vrij goed op de hoogte
van diens verdere ontwikkeling.

Goede omgangsvormen
En hoe stond het met de taalontwikkeling van het Overijsselse meisje? Is daar iets
over te achterhalen? Twee Antwerpse drukkers zagen wel brood in het sensationele
verhaal en publiceerden twee pamfletten: het ongedateerde Cort verhael van de
geboorte neminghe ende vindinghe van Anna Maria Jennaert, en het in 1721
verschenen Wonderlyk geval van een wilde dochter, omtrent 18 jaaren oud zynde,
dewelke is weggenomen binnen Antwerpen den 5 Mey 1700.
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Volgens de pamfletten werd Anna Maria Jennaert, geboren op 18 oktober 1698
in Antwerpen, gekidnapt toen zij zestien maanden oud was. Alle pogingen van haar
ouders om haar terug te vinden liepen op niets uit. Krantenberichten over de
ontdekking van het Kranenburgse meisje zetten haar familieleden jaren later weer
op haar spoor. Haar moeder reisde naar Zwolle af en herkende in het wilde meisje
onmiddellijk haar dochter aan een paar opmerkelijke fysieke kenmerken, zoals twee
samengegroeide tenen aan haar linkervoet. Er zijn historische gegevens (zoals
rekeningen die bewaard zijn gebleven in het Zwolse Ge-
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meentearchief) die de authenticiteit van deze geschiedenis bewijzen.
Uit de pamfletten komen we verder te weten dat het Nederlandse wolfskind tijd
nodig had om aan gewoon eten te wennen en dol was op sla en andere groene
groentes. Hoewel ze ‘spraeckeloos’ was, maakte ze wel geluiden, maar produceerde
alleen betekenisloze, ongearticuleerde woorden. Bij diverse gelegenheden bleek
ze wel verstandig te reageren: op weg met haar moeder naar Antwerpen vroeg ze
bij een splitsing met gebaren welke richting ze uit moesten gaan. Na enkele maanden
veranderde haar zwarte huidskleur en werd haar huid zachter. Ze leerde goede
omgangsvormen zoals buigen en kussen, en deed de dingen die haar werden
opgedragen. Zij bleek dus in staat om te leren, en was daarmee, kunnen wij
constateren, een redelijk, dat wil zeggen met rede begiftigd menselijk wezen.
Wat taalkundigen vooral interesseert, is dat het meisje weliswaar aanvankelijk slechts
onbegrijpelijke geluiden uitstootte, maar na enige tijd de tekens verstond die haar
gegeven werden. Het pamflet van 1721 vermeldt dat zij heeft leren spinnen, en
voegt daar hoopvol aan toe: ‘Men word ook gewaar dat sy begint eenige Woorden
te spreken. God geve dat sy haast [= spoedig] tot spraake komt, om alsoo van hair
te konnen weten, op wat Wyse sy geraakt is in de Wildernissen en Bergen, daar
men haar gevonden heeft.’ Meer nog dan het antwoord op de laatste vraag hadden
wij willen weten of zij het niveau van een beperkte woordenschat is ontstegen en
tot het formuleren van grammaticaal correcte zinnen in staat is geweest. Het
antwoord op die vraag heeft het enige Nederlandse wolfskind echter mee in haar
graf genomen.
Nadere gegevens over het onderzoek van Marijke van der Wal naar het
Nederlandse wolfskind zijn te vinden in haar artikel ‘Feral Children and
the Origin of Language Debate: the Case of the Puella Trans-Isalana or
the Kranenburg Girl (1717)’, in: G. Hassler & P. Schmitter (eds.),
Sprachdiskussion und Beschreibung von Sprachen im 17. und 18.
Jahrhundert, Münster, Nodus, 1999.

Witte plekken in de etymologie [1]
De herkomst van doerak en kras
Frits van Oosten - indoloog, Apeldoorn
De etymologie heeft van veel woorden de herkomst nauwkeurig in
kaart gebracht. Maar er zijn nog wel wat witte plekken. Neem nu
doerak en kras. Geen enkel etymologisch woordenboek weet precies
waar die woorden vandaan komen. Uit het Russisch? Uit het Latijn?
Of uit het Maleis? Een indoloog pleit voor het laatste; een gewezen
docent Nederlands in Maleisië reageert erop, en komt met een paar
vergelijkbare gevallen.
De etymologische wetenschap heeft indrukwekkende resultaten behaald. De
herkomst van veel woorden is inmiddels bekend. Vaak ligt die in een verwante,
maar soms ook in een niet-verwante taal. Er blijven evenwel gevallen over waar
geleerden geen raad mee weten. De woorden doerak en kras (in ‘een krasse
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bewering’) bijvoorbeeld; geen enkel etymologisch woordenboek geeft uitsluitsel over
de herkomst van deze woorden.

Doerak
Doerak is in het Nederlands een benaming voor ‘gemene vent’ of ‘schavuit’ en is
voor het eerst in 1879 waargenomen. In alle Europese talen is er maar één woord
dat erop lijkt: het Russische durák, maar dat betekent iets anders, namelijk ‘domoor,
dwaas’. In de etymologische woordenboeken staat dat het woord ‘vermoedelijk’ dan
wel ‘waarschijnlijk’ is overgenomen van de kozakken, toen die (een korte periode)
op doortocht in Nederland zijn geweest bij de bevrijding van de napoleontische
overheersing. Maar ik acht de overname van het Maleise en Javaanse woord durhaka
veel waarschijnlijker. Dit woord staat voor ‘oproerig, opstandig, weerspannig’ en is
zelf weer ontleend aan het Sanskriet. Generaties van Nederlanders die werkzaam
waren bij bestuur, politie, justitie, zending en missie en in de ondernemerswereld
in Oost-Indië hebben met dit begrip te maken gehad. Het ligt voor de hand dat
doerak in het Nederlands terechtgekomen is tijdens deze langdurige en intensieve
betrekkingen en niet tijdens het vluchtige contact met de kozakken.

Kras
Dan het bijvoeglijk naamwoord kras, zoals het gebruikt wordt in ‘Dat is kras!’ Alle
etymologische woordenboeken brengen dit woord in verband met het Latijnse
crassus, dat niet ‘sterk, stevig’ betekent, zoals in het Nederlandse kras, maar ‘vet,
dik, vergaand’. Het etymologische woordenboek van Franck en Van Wijk (1912)
zegt: ‘In sommige uitdrukkingen kan Maleis kĕras “stijf, onbuigzaam, stevig, vast,
sterk” invloed hebben gehad.’ Maar De Vries is daar in zijn etymologisch
woordenboek (1971) niet zo zeker van: ‘Verband met Maleis kĕras kan ten hoogste
secundair zijn.’ Volgens De Vries is het ‘niet onwaarschijnlijk’ dat de herkomst primair
in het Nieuwhoogduits ge-
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zocht moet worden, omdat het Duitse krasz in dezelfde tijd opkwam als het
Nederlandse kras, namelijk in de achttiende eeuw. Dit oordeel lijkt me te vlot. Als
een uitdrukking zich tezelfdertijd in het Nederlands en het Duits voordoet, lijkt een
gemeenschappelijke bron waarschijnlijker.
Bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) werkten veel zeelieden en
soldaten uit Duitstalige landen. J. van Goor schrijft in zijn boek De Nederlandse
koloniën dat er in de tweede helft van de achttiende eeuw zelfs meer buitenlanders
dan Nederlanders bij de VOC werkten: ‘Van de ruim tachtigduizend man bijvoorbeeld
die tussen 1765 en 1775 werden aangenomen, waren vijftigduizend van elders
afkomstig. Deze uitbreiding was vooral een gevolg van de toestroom van Duitsers.
Zij werden gerekruteerd uit de vele tienduizenden die jaarlijks naar de Republiek
kwamen voor werk.’ In de Duitse literatuur wordt dit ‘Hollandgängerei’ genoemd.
De omgangstaal onder Europeanen in Indië was Nederlands. Hoewel de
Europeanen het Maleis vaak gebrekkig beheersten, was er geen ‘Indischman’ die
het woord kĕras niet kende. Repatriërende Nederlanders en Duitsers zullen het
gelanceerd hebben, ieder in de eigen taal.

Illustratie: Matthijs Sluiter

Witte plekken in de etymologie [2]
Maleise woorden in het Nederlands?
Martin 't Hart - ex-docent Nederlands in Maleisië, Amsterdam
In het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) is reeds aangestipt dat de
woorden doerak en kras mogelijk een Maleise bron kennen. In recente drukken van
de bekendste etymologische woordenboeken, die van Van Dale en Het Spectrum,
wordt een Maleise afkomst voor doerak en kras ter zijde geschoven. Misschien is
dat ten onrechte.
De etymologie die Van Oosten voor doerak voorstelt, is zeker interessant. De
bron zou dan durhaka zijn, dat in het hedendaagse Indonesisch meestal wordt
gebruikt in de betekenis ‘ongehoorzaam’: anak durhaka ‘ongehoorzaam kind’. De
betekenis in het Maleis lijkt beter overeen te stemmen met de Nederlandse betekenis
dan die van het Russische durák ‘domoor, dwaas’, althans als we naar de huidige
betekenis in het Nederlands kijken. Het in 1916 verschenen WNT-deel dat doerak
behandelt, geeft als betekenis ‘schavuit, loeder’ en verschaft daarbij helaas slechts
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één vindplaats, uit een artikel uit de NRC van 1903, waarin een stroper zegt: ‘Vuile
doerak, waar is jouw maat, hè?... alla fort, gaat 'm zoeke!’ We hebben meer en
oudere vindplaatsen nodig om vast te stellen of het Nederlandse doerak naar
betekenis dichter bij het Russisch of het Maleis staat.
Maleise afkomst zou inhouden dat een bijvoeglijk naamwoord een zelfstandig
naamwoord is geworden. Welnu, dat is niet uitzonderlijk, getuige onder andere baar
(‘nieuweling’), dat van baru ‘nieuw’ komt. Dit voorbeeld laat tevens zien dat doerak
niet de enige Maleise ontlening zou zijn waarbij de slotklinker is verdwenen.
Het Spectrum Etymologisch Woordenboek geeft voor doerak 1879 als de oudste
vindplaats. De tweede helft van de negentiende eeuw was een vruchtbare periode
voor de overdracht van Maleise woorden naar het (Indisch-)Nederlands, en niet
zelden ging het om aanduidingen van sociale relaties. Negentiende-eeuwse Maleise
leenwoorden als totok, gladakker, boedjang en liplap kunnen gerekend worden tot
hetzelfde betekenisveld als doerak.
Kortom, op het eerste oog zijn er argumenten die pleiten voor ontlening van doerak
uit het Maleis.

Secundair verband
P.J. Veth, van wiens hand in 1889 de studie Uit Oost en West verscheen, was ervan
overtuigd dat kras uit het Maleis of het Javaans kwam. Hij gaf maar liefst vier
argumenten. Ten eerste is er een overeenkomst in betekenis. Ten tweede komt
kras in de betekenis ‘sterk’ in geen enkele andere Germaanse taal voor. Ten derde
schijnt het geen oud woord te zijn. En ten vierde is het ‘in deftigen stijl niet
gebruikelijk’, en kan kras derhalve gerekend worden tot de ‘uitdrukkingen uit het
dagelijksch leven, die, door matrozen of militairen overgebracht, zijn ingedrongen
in de volkstaal en doorgaans in het geheel niet, of slechts in komische of satirieke
geschriften, ingang hebben gekregen tot de schrijftaal’.
Het derde argument van Veth - de geringe ouderdom van het woord - behoeft
toelichting. De oudste vindplaats van kras dateert uit 1664, maar in de betekenis
van ‘sterk, flink’ komt het pas sinds 1781 op. Het
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lijkt derhalve waarschijnlijk dat onder invloed van het Maleis een nieuwe betekenis
is toegekend aan de reeds bestaande vorm kras. Er is dan sprake van een
betekenisontlening, een ‘secundair verband’ zo men wil.
Opmerkelijk aan de redenering van Van Oosten is dat hij in het tegelijkertijd
opkomen van kras in het Duits een bewijs ziet voor Maleise invloed. Nu is het
ontegenzeggelijk waar dat de VOC emplooi bood aan vele Duitse zeelieden en
soldaten, maar slechts weinigen was het gegeven terug te keren in de schoot van
het vaderland. Onder hen die wel terugkeerden, waren er die een kapitaaltje hadden
vergaard en maatschappelijk aanzien wisten te verwerven, maar of hun uitstraling
ook voldoende sterk was om sporen in het Duitse lexicon achter te laten, valt te
betwijfelen. Het is mij niet bekend dat er verder rechtstreeks uit het Maleis geleende
woorden in het Duits zijn aangetroffen.
Overigens speelde het Nederlands als omgangstaal onder de Europeanen in
Indië maar een kleine rol. Tot ver in de achttiende eeuw was Portugees de lingua
franca van de multiculturele smeltkroes Batavia.
Naast doerak en kras zijn er nog een aantal woorden waarbij invloed van het
Maleis een rol kan hebben gespeeld, hetgeen niet overal wordt erkend. Ik bespreek
kort amper, snoeshaan en winkel van Sinkel.

Amper
De eerdergenoemde P.J. Veth opperde reeds in 1867 dat amper van het Maleise
hampir ‘bijna’ zou kunnen afstammen. In het Afrikaans is hampir amper geworden
in de betekenis ‘bijna’. Een amperbroekie is een slipje. Het woord zou, al dan niet
via het Afrikaans, in het Nederlands zijn overgenomen met een betekenisverschuiving
naar ‘nauwelijks, ternauwernood’. In een variëteit van het Nederlands als de sterk
door het Maleis beïnvloede marinetaal betekent amper overigens ook ‘bijna’. Ook
een autoriteit op het gebied van Indisch-Nederlands als Prick van Wely twijfelt niet
aan een Maleise afkomst. Hij verwondert er zich anno 1906 over dat amper niet in
de woordenboeken voorkomt. In het supplement op het eerste deel van het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (uit 1956) staat het wel en wordt ook de
mogelijkheid van Maleise invloed opengehouden.
De meeste populaire etymologische woordenboeken willen echter niet van Maleise
invloed weten. De reden daarvoor is dat het woord op grote schaal in het
Zuid-Nederlands is verbreid, waar ook de vorm amperkens bestaat. Maar omdat
amper zoals zo veel Maleise leenwoorden een typisch spreektaalwoord is geweest,
moet het in het Nederlands al langer bestaan dan uit de oudste schriftelijke
bewijsplaatsen blijkt. Juist het voorkomen in het Afrikaans doet vermoeden dat het
al in de VOC-tijd is ontleend. De ouderdom van het woord zou tevens verklaren
waarom het ook in het Zuid-Nederlands is ingeburgerd. Tussen haakjes: de oudste
datering die nu in de etymologische woordenboeken staat vermeld, 1771, is
gebaseerd op een tekst in het Kaapse Hollands.

Snoeshaan
Bij het woord snoeshaan zou zich, evenals bij kras, een soort betekenisontlening
uit het Maleis kunnen hebben voorgedaan. De oudste datering, 1617, is eigenlijk te
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vroeg voor een Maleis leenwoord en de afleiding uit het Nieuwhoogduitse
Schnauzhahn ‘bluffer, praler’ (1563), die de etymologische woordenboeken geven,
lijkt onomstotelijk juist. Maar is er toch niet iets voor te zeggen dat de uitdrukking
‘een vreemde snoeshaan’ iets te maken heeft met de hoogste van de Javaanse
vorsten, die pronkte met zijn rijkdommen en schitterde met een bizarre uitdossing,
en die de titel Soesoehoenan droeg? Is het niet denkbaar dat de Europeanen in
Indië soesoehoenan verbasterden tot het in het Nederlands reeds bestaande
snoeshaan? Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft als tweede betekenis
‘iemand die prat gaat op zijn kleeding en voorkomen; pronker, praler’. Is onder
invloed van het Javaanse soesoehoenan het woord snoeshaan nieuw leven
ingeblazen en is het daarom in het Nederlands blijven bestaan, terwijl een equivalent
in het twintigste-eeuwse Duits afwezig lijkt te zijn?

Sinkel
De zinsnede ‘in de winkel van Sinkel is alles te koop’ komt uit een versje. Maar hoe
komt die ‘Sinkel’ in het versje? Is dat uitsluitend omdat het zo aardig rijmt op winkel
of is die naam geïnspireerd op het begrip singkè (ook wel gespeld singkeh), waarmee
in Nederlands-Indië een pas gearriveerde Chinese immigrant werd aangeduid, die
vaak een bestaan trachtte op te bouwen als kleine handelaar? De oorsprong van
dit woord is het Chinese xin ke ‘nieuwe gast’. Wie in Zuidoost-Azië weleens zo'n
Chinees winkeltje is binnengelopen waar van alles te koop is, weet dat niets de
essentie van de uitdrukking winkel van Sinkel beter raakt.

Sjappietouwer
H.R. de Vries - Lichtenvoorde
Kunstenaars leefden, vooral rond 1900, vaak op gespannen voet met de gezeten
(klein)burgerij, de filisters en Droogstoppels. De schilder Johan Thorn Prikker
(1868-1932), anarchist, sierkunstenaar en symbolist, had voor de brave burger het
scheldwoord sjappietouwer gevonden, ook wel afgekort als sjappie, met als bijvoeglijk
naamwoord sjap. Iets was ‘sjap’ of juist ‘niet sjap’. Waar komen die woorden
vandaan?
Ik heb ze gevonden in een oude Van Dale, uit 1924. Sjappietouwer komt van het
Maleise siapa taoe dat ‘weet ik het’ betekent en opgevat moet worden als een uiting
van botte onverschilligheid, zoiets als het boeien! van tegenwoordig: ‘Ik ben dit
weekend naar Gerard geweest.’ ‘Boeien!’
Vandaar de betekenis van sjappietouwer: ‘ruwe klant, zeebonk; daarna:
straatslijper waarvan iedereen last heeft, gemeene kerel, doordraaier’, zoals Van
Dale het in 1924 omschreef. Sinds 1950 geeft Van Dale de volgende uitleg: ‘ruwe
klant zonder manieren of beschaving, iemand die er verlopen of schunnig uitziet,
baliekluiver’. Er is ook een werkwoord bij: sjappietouwen, dat ‘baliekluiven,
lanterfanten’ betekent. Toch is hiermee volgens mij niet alles verklaard; het is vreemd
dat Thorn Prikker juist dit woord koos om de gevestigde bourgeoisie te kenschetsen.
De oplossing is misschien dat er ook een woord sjappie bestaat, dat ongetwijfeld
van het Engelse chap afstamt en dat ‘opgeblazen, verwaand ventje’ betekent. Het
lijkt erop dat Thorn Prikker beide woorden heeft versmolten.
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Onze talen [4]: het papiamentu
‘Resèpsi’ in de ‘fiesta-room’
Gaston Dorren
Bij ‘onze taal’ denkt niet elke Nederlander meteen aan het Nederlands.
Naast het aloude Fries en de dialecten hebben ook talen als het
Chinees, het Sarnami en het Koerdisch hier wortel geschoten. Gaston
Dorren belicht in de serie ‘Onze talen’ deze weinig bekende
nieuwelingen. In deel vier: de Leidse hispanologe Igma van Putte-de
Windt over haar moedertaal, het Papiamentu.
‘Antillianen en Arubanen zijn tegenwoordig heel trots op hun taal. Heel anders dan
in mijn jeugd, toen mijn moeder vond dat het Papiamentu “maar een dialect” was.
Maar als puntje bij paaltje komt, hebben ze nog steeds niets voor hun taal over.
Geen cent!’ De Leidse hispanologe Igma van Putte-de Windt zegt het met een soort
vrolijke verontwaardiging, zoals ze nog vaker zal doen. Ze noemt verschillende
voorbeelden om haar bewering te staven: geen faciliteiten voor de eerste in het
Papiamentu onderwijzende school, het Colegio Erasmo, terwijl die daar nota bene
volgens de regels recht op had. Te weinig steun voor het Instituto Lingwístiko Antiano
(Antilliaans Taalkundig Instituut) te Willemstad, dat nu dan ook zijn deuren heeft
moeten sluiten. En geen subsidie, ‘zelfs geen kleine, symbolische’, voor de
beginnerscursus Papiamentu Dòsplak'i boka, geschreven door Igma en (echtgenoot)
Florimon van Putte. ‘Uiteindelijk heeft het Nederlandse Ministerie van Onderwijs de
publicatie van die methode gesubsidieerd.’

‘Geradbraakt Spaans’
Kennelijk beseft het ministerie dat het Koninkrijk der Nederlanden een bijzondere
taal herbergt. Voor verreweg de meeste inwoners van Aruba, Bonaire en Curaçao
(hierna gemakshalve Antillianen genoemd) is het Papiamentu de moedertaal en
onder vrijwel alle omstandigheden de spreektaal - de naam betekent dan ook ‘het
spreken’ of ‘het gepraat’. Meer en meer wordt het ook hun voornaamste schrijftaal
- ze zou inmiddels ook wel Skibimentu, ‘het schrijven’, mogen heten.
Die sterke positie is zo bijzonder omdat het Papiamentu een kleine, jonge, creoolse
(zeg maar ‘gemengde’) taal is. Met nog geen 300.000 sprekers behoort het
Papiamentu tot de dwergen, en is het dus van dezelfde categorie als het Fries,
Reto-Romaans en Gaelic - al spelen die talen stuk voor stuk in hun eigen streek de
tweede viool en hebben ze te kampen met teruglopende aantallen
moedertaalsprekers. De positie van het Papiamentu is misschien beter te vergelijken
met die van het IJslands, de onomstreden voertaal van een eilandnatie, met ongeveer
evenveel sprekers.
Behalve klein is de taal ook jong. Haar geschiedenis gaat niet verder terug dan
tot de tweede helft van de zeventiende eeuw, toen Nederlanders en Portugeestalige
joden op Curaçao slavendepots oprichtten. Na de barre overtocht uit Afrika werden
de slaven daar ‘opgeslagen’ en verkocht aan vooral Zuid-Amerikaanse
plantage-eigenaars. Uit het Nederlands en het Portugees van de mensenhandelaars,
maar meer nog uit het Spaans van de klanten en de diverse Afrikaanse talen van
de slaven, ontstond een mengtaal die aanvankelijk nogal verschilde van spreker tot
spreker. Al snel, zo rond 1700, veranderde dat. Het instabiele ‘pidgin’ stolde tot een
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stabiele ‘creooltaal’, zoals de taalwetenschap die twee fases noemt. De nieuweling
had meteen al een slechte reputatie: een Spaanse priester omschreef het in 1704
als ‘geradbraakt Spaans’.

Hoge status
Ditzelfde proces van creolisering speelde zich in die periode op tientallen plaatsen
in en om het Caribisch gebied af. Maar geen enkele creooltaal kan qua status tippen
aan het Papiamentu; zelfs niet het Haïtiaans en het Jamaicaans, elk met miljoenen
sprekers. Een gedeeltelijke verklaring hiervoor is dat het Papiamentu overduidelijk
geen ‘verbasterd Nederlands’ is, terwijl het Haïtiaans door veel sprekers wél als
verbasterd Frans wordt beschouwd en het Jamaicaans als verbasterd Engels.
Andere verklaringen zijn onder meer het beperkte nut van Nederlands in de regio
en de betrekkelijke welvaart van de eilanden, die gemakkelijker tot cultureel
zelfbewustzijn leidt dan de uitzichtloze misère van Haïti.
Eigenlijk zijn er maar twee maatschappelijke domeinen waar het Papiamentu het
Nederlands nog niet overvleugeld heeft: het bestuur en het onderwijs. Maar ook dat
lijkt een kwestie van tijd. De politieke debatten spelen zich al helemaal in de lokale
taal af,
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en zelfs de Nederlandse staatssecretaris voor Antilliaanse en Arubaanse Zaken,
Gijs de Vries, heeft zich het Papiamentu eigengemaakt - Van Putte heeft hem zelf
lesgegeven. Maar de wetten worden nog steeds in het Nederlands geschreven.
Het onderwijs is het hardnekkigste bolwerk van het Nederlands. ‘Toen ik op school
zat, in de jaren vijftig, kregen we les van Nederlandse religieuzen die geen
Papiamentu spraken’, zegt Van Putte. ‘Wel werd op de zogenoemde armenscholen
in het Papiamentu lesgegeven. Pas in 1983 heeft het bestuurscollege van

“Dat de Arubanen op eigen houtje een spelling hebben vastgesteld, kan
ik me wel voorstellen. Ze zijn in het algemeen voortvarender dan de
Curaçaoënaars, die eeuwig praten.”
Curaçao het Papiamentu als vak ingevoerd op de basisschool. En pas in 1989 is
het Colegio Erasmo opgericht, waar het Papiamentu instructietaal is.’

Spelling
Een gevolg van deze stiefmoederlijke behandeling in het onderwijs is dat veel
Antillianen, zelfs de beroepsschrijvers onder hen, hun moedertaal in geschrifte slecht
beheersen. ‘De kranten wemelen van de spelfouten’, klaagt Van Putte, en ze haalt
er een paar te voorschijn. En inderdaad, zelfs simpele woorden als ku (‘dat’, ‘met’)
en aña (‘jaar’) komen in alternatieve spellingen voor (‘cu’; ‘anya’, ‘anja’). En in één
advertentie staan de spellingen ‘baseball’ en ‘beisbol’ broederlijk naast elkaar. ‘Ik
geef tegenwoordig zelden cursussen, maar als ik het doe, kondig ik altijd aan dat
ik geen tijd ga verspillen aan spelling. In de praktijk kom je zó veel verschillende
schrijfwijzen tegen. De spelling van Curaçao is maar semi-officieel. Die van Aruba
is wel officieel, maar onwerkbaar. Nederlandse woorden worden op zijn Nederlands
gespeld, Spaanse op zijn Spaans, Engelse op zijn Engels.’
Is het niet sowieso merkwaardig dat dit kleine taalgebied twee spellingen kent?
‘Natuurlijk, dat is volkomen idioot!’, roept Van Putte weer met montere boosheid.
‘Maar dat de Arubanen op eigen houtje een spelling hebben vastgesteld, kan ik me
wel voorstellen. Ze zijn in het algemeen voortvarender dan de Curaçaoënaars, die
eeuwig praten. Ze wilden eindelijk eens spijkers met koppen slaan. Maar dat het
resultaat niet deugt, dat geven de Arubanen zelf toe.’

Bürtsèntrùm
Een ander schijnbaar spellingprobleem is in feite een uitspraakkwestie. Net als in
het Nederlands klinken ook in het Papiamentu sommige woorden bij de ene spreker
anders dan bij de andere. Vooral over de vraag of een woord al dan niet met een
h begint, lopen de meningen vaak uiteen. ‘Veel mensen zeggen “haltu”, maar anderen
“altu” (“hoog”)’, noemt Van Putte als voorbeeld. ‘En sommigen zeggen “hariña”,
anderen “ariña” (“meel”).’ Opvallend is trouwens dat beide woorden aan het Spaans
ontleend zijn, waar de h wel geschreven, maar nooit uitgesproken wordt. Om het
nog verwarrender te maken, begint het Spaanse woord voor ‘meel’ wel met een h
(harina), maar dat voor ‘hoog’ niet (alto).
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Igma van Puttede Windt draagt gedichten in het Papiamentu voor op het Dunya-festival in
Rotterdam.
Foto: Stichting Dunya / Jan van der Ploeg

De spelling van het Papiamentu levert in de ogen van een ‘hulandes’ (of ‘ulandes’,
uiteraard) vaak merkwaardige woordbeelden op. Woorden als bürtsèntrùm
(‘buurtcentrum’), liñal (‘liniaal’), stòfèrf (‘stopverf’) en zuèmbruk (‘zwembroek’) zijn
vlekkeloos en logisch gespeld. Maar waarom moet de leer van Karl Marx ‘marksismo’
heten als een taxi gewoon ‘taxi’ mag blijven? Het antwoord is dat het wel degelijk
‘taksi’ moet zijn, maar dat ‘taxi’ desondanks doodleuk in een vrij recent
Papiaments-Nederlands woordenboek is terechtgekomen.

‘E sùrfmentu’
Het creoolse karakter van het Papiamentu komt vooral duidelijk tot uiting in zijn
grammatica en zijn woordenschat. Ook drie eeuwen na zijn ontstaan neemt het
Papiamentu nog steeds vrijelijk heel veel woorden op uit diverse talen. Van Putte:
‘Er zit veel Spaans in. Maar op het gebied van bestuur en onderwijs vind je veel
Nederlands. En op technisch gebied veel Engels.’ Eén simpele advertentie uit de
krant Nobo bewijst haar gelijk. Het tekstje bevat onder meer de aan het Spaans
ontleende woorden sala (‘zaal’) en regalo (‘cadeau’), de uit het Nederlands
afkomstige woorden preis en resepsi (aanbevolen spel-
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ling resèpsi), en de Engelse leenwoorden erko (eigenlijk èrko, ‘airco(nditioning)’)
en background. Dit alles onder het alleszeggende kopje ‘Fiesta-room’. Op dezelfde
bladzijde staan trouwens ook advertenties in het Nederlands, Spaans en Engels zoals Antillianen ook tv-programma's in alle vier de talen bekijken, zonder
ondertiteling.
Puristen klagen soms dat het Papiamentu wel erg vlot leenwoorden opneemt.
Van Putte niet: ‘Zolang we die vreemde woorden maar aan de uitspraak van het
Papiamentu aanpassen, is er niets aan de hand.’ En dat gebeurt. Een browser heet
in 21ste-eeuws Papiamentu natuurlijk gewoon ‘browser’, maar wel met twee rollende
r'en, en over een poosje wordt dat ongetwijfeld als ‘brouser’ geschreven.
Nieuwkomers worden bovendien onderworpen aan typisch Papiamentse
woordvorming. Zo heten ‘surfen’, ‘het surfen’ en ‘surfer’ respectievelijk ‘sùrf’, ‘e
sùrfmentu’ en ‘sùrfdó’.
Het creoolse karakter van de Papiamentse grammatica komt het duidelijkst tot
uiting in de werkwoordsvervoeging. Net als in andere creooltalen verandert de
werkwoordsvorm niet bij het vervoegen naar persoon of getal: mi ke (‘ik wil’), bo ke
(‘jij wilt’), nos ke (‘wij willen’). Een ander kenmerk is het gebruik van tal van
hulpwoorden om de verschillende tijden en wijzen aan te geven. Zo duidt ta de
tegenwoordige tijd aan (bij sommige werkwoorden, zoals ke, blijft dit achterwege),
lo de toekomende tijd en worden a en tabata voor de verleden tijd gebruikt.

Decreoliseren
Toch is het Papiamentu in grammaticaal opzicht minder ‘authentiek creools’ dan
sommige andere creooltalen, zoals het Sranantongo van Suriname. Heel wat
Papiamentse werkwoorden kennen een aparte vorm voor het voltooid deelwoord
als dit wordt gebruikt als bijvoeglijk naamwoord. Vaak is dit gevormd naar Spaans
voorbeeld. Zo luidt ‘het huis verkopen’ in het Papiamentu bende e kas (Spaans:
vender la casa) en heet ‘het verkochte huis’ e kas bendí, waarbij de í aan het eind
duidelijk ontleend is aan het Spaanse la casa vendida. In andere gevallen heeft het
Nederlands model gestaan: ‘het geschilderde huis’ heet e kas hefèrf, difèrf of ifèrf,
met een voorvoegsel dat op het Nederlandse ge- geïnspireerd is. Ook kennen veel
werkwoorden, vooral in de schrijftaal, een onvoltooid deelwoord naar Spaans
voorbeeld, eindigend op -ando of -iendo: sosegando (‘rustend’) en koriendo
(‘rennend’), maar ook stòfiando (‘afstoffend’).
Taalkundigen zeggen op grond van dit soort verschijnselen dat het Papiamentu
aan het decreoliseren is, oftewel geleidelijk minder creools van aard wordt. Van
Putte heeft daarvan nog een voorbeeld paraat, en wel een waaraan ze zich zeer
ergert. ‘In het Papiamentu is het gebruik van de meervoudsvorm anders dan in het
Nederlands’, legt ze uit. ‘Je gebruikt de meervoudsuitgang alleen als het ontbreken
ervan verwarring zou kunnen opleveren. Als je “de boeken” bedoelt, dan zeg je “e
bukinan”, omdat e buki “het boek” betekent. Maar je zegt “shete buki” (letterlijk:
“zeven boek”), omdat hier geen verwarring mogelijk is. Ook als je wilt zeggen
“boeken”, dus onbepaald, moet je in het Papiamentu de vorm zónder de uitgang
-nan gebruiken. Het onbepaalde enkelvoud, “een boek”, is namelijk un buki, dus
daar kan geen misverstand ontstaan. Maar wat doen nu steeds meer mensen, onder
invloed van het Nederlands, het Engels en het Spaans? Ze zeggen “bukinan”! Mijn
man vindt dat als iedereen het zo zegt, je het niet meer fout kunt noemen. En daar

Onze Taal. Jaargang 69

heeft-ie natuurlijk gelijk in. Maar ik vind het nog steeds heel lélijk!’ Waarbij haar stem
weer even opgewekt-boos uithaalt.

Antilliaanse poëzie
De beste Antilliaanse romans zijn in het Nederlands geschreven (een bekend
voorbeeld is Dubbelspel van Frank Martinus Arion, uit 1973), maar de Papiamentse
poëzie heeft een hoge kwaliteit. Van Putte heeft werk van verschillende auteurs
vertaald, onder meer van wijlen Pierre Lauffer, een van de grote figuren in de
zogeheten ‘poesia afroantiano’, Caribische dichtkunst met een Afrikaans karakter.
Vooral de nadruk op het ritme is kenmerkend. Het gedicht ‘Tumba’ moet dan ook
beslist hardop worden gelezen. De klemtoon ligt op de voorlaatste lettergreep van
elk woord, behalve in de vier woorden waar een beklemtoonde á in staat. De u wordt
als [oe] uitgesproken, de ch als [tsj], de y als [j], de g als in goal en de combinatie
ia als [ja].
TUMBA
Kanga bo saya

TUMBA
Til dan je rok op

Dui mi korona

Lekker dik wijfje

Kokobiá tumba

Wervel de tumba

Te mardugá

Tot diep in de nacht

Yanga, mi skèrchi

Zwiep met je heupen

Di puru stabachi

Mijn gitzwarte vogel

Zoya, mi bichi

Kronkel, mijn worm

Bo kurpa ankrá

Je stevige lijf

Faha bo kustia

Trek strak die band

Mucha djingueli

Om je lendenen, ondeugd

Balia, mi prenda

Dans met mij, liefje

Lagami morchá

Tot ik niet meer kan

(Uit de bundel Kumbu van Pierre Lauffer; vertaling Igma van Putte.)

Taal in beeld
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Hangar 11, Schiphol-Oost
De foto is van Jan van der Marel uit Leiden; hij ontvangt een boekenbon van f 50,-
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Het proefschrift van...
Mirjam Ernestus: gebabbeld Nederlands
Marc van Oostendorp
Hoe klinkt geklets? Die vraag is moeilijk wetenschappelijk te beantwoorden. Het
meeste onderzoek naar de manier waarop mensen spreken, richt zich nog altijd
meer op de wat plechtstatiger soorten taal, op ‘goed’ Nederlands, en veel minder
op het gezellige maar rommelige gebabbel dat in de bus, op terrasjes en in
koffiekamers klinkt.
Toch zouden taalwetenschappers als Mirjam Ernestus, die dit voorjaar
promoveerde aan de Vrije Universiteit, graag willen weten hoe dat gewone, slordige
Nederlands klinkt. Als we weten hoe mensen hun taal in alledaagse situaties
hanteren, leren we daaruit allicht beter begrijpen hoe dat wonderlijke vermogen
werkt om ook onder niet-ideale omstandigheden anderen te verstaan. Bovendien
zouden we die kennis kunnen inzetten om anderstaligen en computers onze taal
beter te leren. Ook zij worden natuurlijk niet alleen maar toegesproken door
nieuwslezers en schoolmeesters, en zouden er dus baat bij kunnen hebben te weten
wat voor ‘fouten’ mensen maken.

Onethisch
Dat het zo moeilijk is om te achterhalen hoe alledaags Nederlands precies klinkt,
is geen wonder. Een kenmerk van ongedwongen geklets is nu juist dat het
onmiddellijk stopt op het moment dat een onderzoeker zich bij de praters voegt en
hun omwille van de wetenschap een microfoon onder de neus duwt. Voor de radio
spreken mensen waarschijnlijk ook anders dan in het dagelijks leven. Toch zijn er
weinig andere manieren om aan het benodigde studiemateriaal te komen. Werken
met een verborgen microfoon stuit op ethische bezwaren, maar zonder apparatuur
gaat het ook niet. Gesproken taal gaat zo snel dat je rust en een stille kamer nodig
hebt om alle details te kunnen analyseren. Bovendien zijn we zo gewend aan het
alledaagse Nederlands dat ons oor ons gemakkelijk misleidt en ons dingen laat
horen die een meetapparaat en een computer helemaal niet registreren.
Mirjam Ernestus heeft zich als een van de eerste onderzoekers niet laten
afschrikken door deze moeilijkheden. Zij schreef een proefschrift over de manier
waarop het gesproken, ‘informele’ Nederlands klinkt.

Emoties
Ernestus nodigde mensen uit haar kennissenkring - collega-taalkundigen, een arts,
een econoom en anderen - uit om met zijn tweeën tegelijk naar een studio te komen
en daar met elkaar te praten over onder meer het rijexamen en een bezoekje aan
de tandarts. Dat zijn onderwerpen die bij veel mensen voldoende emoties losmaken
om de microfoon even te vergeten. Om dezelfde reden moesten de proefpersonen
ook een rollenspel spelen waarin de een de ander een partij slaapzakken probeerde
te verkopen. Dat alle proefpersonen bekenden van de onderzoekster waren, hielp
waarschijnlijk ook: mensen praten nu eenmaal gemakkelijker in de aanwezigheid
van mensen die ze kennen. Vaak begonnen de proefpersonen tot Ernestus'
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genoegen op een bepaald moment te roddelen - een duidelijk teken dat ze zich op
hun gemak voelden.
Een van Ernestus' conclusies is dat informeel Nederlands vooral korter is. Wie
heel plechtig spreekt, zegt [eigenlûk], maar wie met een vriend of kennis zit te
kletsen, zegt [eiglûk], [eigûk] of zelfs [eik]. Op dezelfde manier wordt allemaal soms
uitgesproken als [ammal], in ieder geval als [iefal] en mogelijk als [mook]. Wie met
het blote oor naar alledaagse gesprekken luistert, vallen die verkortingen in eerste
instantie niet eens op: onbewust vult de luisteraar de ontbrekende klanken aan. Pas
als je heel geconcentreerd gaat luisteren, en je niet laat afleiden door de heftigheid
van de discussie, hoor je dat inderdaad zelfs de taalgeleerde sprekers van Ernestus
in het dagelijks leven zo praten.

Een half woord
Er zit wel systeem in de verkortingen. Zoals we aan vormen als [eik] en [mook]
kunnen zien, blijven in ieder geval de begin- en de eindklank van de volledige vorm
doorgaans intact. Een andere klank die vaak nog wel geproduceerd wordt, is de
klinker met de klemtoon: waarschijnlijk wordt verkort uitgesproken als [wscheik].
Ernestus vermoedt dat dit komt doordat deze klanken voor de luisteraar het
belangrijkst zijn om te begrijpen welk woord er precies gezegd wordt. Voor de
hersenen geven de begin-, de eind- en de beklemtoonde klank de meeste informatie.
Ernestus denkt dat er bij praten altijd een krachtenveld wordt opgeroepen. Aan
de ene kant is het een belang van de spreker om zo min mogelijk verschillende
klanken te produceren en dus zo weinig mogelijk mond- en tongbewegingen te
maken. Aan de andere kant wil hij ook begrepen worden. Daarvoor moet hij juist zo
veel mogelijk verschillende klanken produceren, opdat de hoorder hem goed verstaat,
ook als hij niet op elke klank let.
Aan die twee wensen kan niet in gelijke mate worden voldaan en daarom is elk
woord dat iemand zegt een compromis. Aan welke eis het best voldaan wordt, is
afhankelijk van de situatie. Is die enigszins plechtig, en kennen de
gespreksdeelnemers elkaar niet goed, dan zal de spreker geneigd zijn om zijn
luisteraar zoveel mogelijk tegemoet te komen. In een informelere situatie ligt dat
anders: de spreker en de luisteraar kennen elkaar dan goed genoeg, weten wel zo
ongeveer waar ze het over hebben en hebben dus letterlijk aan een half woord
genoeg. Vooral als dat halve woord in ieder geval de belangrijkste klanken bevat.
Want waarom zou je de moeite doen om alle spierbewegingen te maken van
natuurlijk als je partner [tuuk] ook begrijpt?
Mirjam Ernestus, Voice Assimilation and Segment Reduction in Casual
Dutch. A Corpus-Based Study of the Phonology-Phonetics Interface.
Utrecht, LOT, 2000.
ISBN 90 76864 02 0.
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Sceptische cellisten en fascinerende fascisten
De uitspraak van de c
Corriejanne Timmers
Silicium, Ajacied, sociaal... de uitspraak van de c in woorden is niet
zonder problemen. Wat zijn de regels en wat de uitzonderingen? En
hoe behandelt Van Dale dit probleem? De bonte uitspraakvariatie
van de c op een rijtje.
Toen ik als kleuter ontdekte dat mijn voornaam niet met een k begon, maar met een
c, was ik helemaal overstuur. Mijn ouders hadden zich vergist en daardoor heette
ik nu ‘Sorriejanne’! Het heeft behoorlijk lang geduurd voordat ik wilde aannemen
dat een c niet altijd wordt uitgesproken als [s] maar soms als [k]. Jaren later kwam
ik erachter dat het allemaal nog veel ingewikkelder is. De c kan namelijk op maar
liefst zes verschillende manieren worden uitgesproken: als [s] in cent, als [k] in code,
als [ks] in Ajacied, als [ts] in silicium, als [tsj] in cello en als [z] in acacia (tweede c).
Hoe is dat allemaal zo gekomen? En vooral ook: wat zijn de regels, en wat de
uitzonderingen?

Grieks → Latijn → Frans
Veel woorden met een c zijn in onze taal terechtgekomen via het Frans. De meeste
ervan komen oorspronkelijk uit het Latijn, en sommige daarvan komen weer uit het
Grieks. Het Grieks had - en heeft - geen c. Van oorsprong Griekse woorden die in
het Nederlands een c bevatten, werden in het Grieks geschreven met een kappa
(κ). De Griekse kappa werd in het (klassiek) Latijn - dat geen k had - geschreven
als c, en altijd uitgesproken als [k]. (Dit laatste verklaart bijvoorbeeld hoe de naam
Caesar [kaisar] in onze taal keizer kon worden.) Pas in een later stadium van het
Latijn veranderde de uitspraak van de c. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de
c in het Frans wordt uitgesproken als [s] of als [k], afhankelijk van de daaropvolgende
klank. De Franse regels hiervoor, die wij grotendeels hebben overgenomen (zie ook
de volgende pagina), komen neer op het volgende: de c wordt uitgesproken als [s]
vóór een e, een i en een y, en als [k] in alle andere gevallen (als we de combinatie
ch buiten beschouwing laten). Voor woorden die afkomstig zijn uit andere talen,
gelden in veel gevallen aparte regels.

Van Dale
In de ons omringende landen is het al sinds jaar en dag gebruikelijk dat in
woordenboeken van alle trefwoorden de uitspraak wordt gegeven. In de vorig jaar
verschenen grote Van Dale gebeurt dat bij nog geen 5% (9729) van de 232.743
trefwoorden. Vanwaar die beperking? ‘We wilden (...) uitgebreide systematische
uitspraakinformatie bij alle woorden waarvan de uitspraak niet voor de hand ligt’,
aldus hoofdredacteur Ton den Boon bij de presentatie van de dertiende uitgave.
Om welke woorden gaat het? In de ‘Toelichting op het gebruik’ van Van Dale
staat hierover: ‘Van uitheemse trefwoorden waarvan de schrijfwijze niet overeenstemt
met de uitspraak volgens de Nederlandse uitspraakregels (...) is direct achter het
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trefwoord tussen schuine strepen uitspraakinformatie in fonetisch schrift gegeven.’
Gebruikers van Van Dale zullen dus zelf moeten bepalen wat de juiste uitspraak is
van woorden die niet uitheems zijn en/of waarvan de uitspraak in overeenstemming
met de regels is. En dat niet alleen: als Van Dale-gebruiker word je kennelijk geacht
de regels voor de uitspraak van de c te kennen. Vreemd genoeg zijn die regels
namelijk niet te vinden in het woordenboek. Toch blijkt die veronderstelling voor
lang niet alle taal- en Van Dale-gebruikers op te gaan. Anders zou er wellicht veel
vaker en veel heftiger geprotesteerd zijn tegen bijvoorbeeld [asseswaares] als
uitspraak van accessoires; volgens de regels zou de uitspraak van accent en
accepteren hier model moeten staan. Van Dale houdt zich overigens niet aan het
uitgangspunt in de eigen ‘Toelichting op het gebruik’ (zie het citaat hierboven): van
sommige woorden waarvan de uitspraak geheel overeenkomstig de regels is, wordt
de uitspraak toch gegeven (fluoresceren, accelerando, cacimbo, campanile, canticum,
enz.) Ook het omgekeerde komt voor: uitspraakinformatie ontbreekt bij
‘probleemwoorden’ als silicium, acacia, canyon, coeliaki, coenobium, coenocarp en
fasces (zie ook de kaderteksten).
Zoals gezegd, staan er geen uitspraakregels in Van Dale, en als dergelijke regels
al te vinden zijn in andere (taaladvies- of woorden)boeken, dan is daarbij de centrale
vraag doorgaans: hoe wordt dit woord gespeld op basis van de uitspraak? En niet:
hoe wordt dit woord uitgesproken op basis van de spelling? Op de volgende pagina
probeer ik die laatste vraag te beantwoorden met betrekking tot de uitspraak van
de c door alle relevante regels én de uitzonderingen op een rijtje te zetten. Wat Van
Dale betreft zou het natuurlijk het mooiste zijn als in de volgende uitgave ‘gewoon’
bij álle trefwoorden de uitspraak wordt gegeven. Mocht dat niet
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mogelijk zijn, dan zou de redactie moeten overwegen wél alle uitspraakregels op
te nemen en bovendien de uitspraak te vermelden bij alle trefwoorden waarop de
regels niet van toepassing zijn.
Regel I
c = [s]
De c wordt uitgesproken als [s] in vier gevallen:
■ vóór een e: cent, doceren, doopceel, ceintuur, douceurtje, berceau, Ceylon;
■ vóór een i: cider,; projiciat, noviciaat, antraciet, associëren, opticien, socioloog,
judicium;
■ vóór een ij: cijfer;
■ vóór een y: cypers, cyaan, cybernaut, privacy.

Bijzonderheden:
□ Vóór een klinker wordt de combinatie ci door veel - vooral Noord-Nederlandse
- taalgebruikers uitgesproken als [sj], bijvoorbeeld in: sociaal, efficiënt, delicieus,
socioloog.
□ In sommige oorspronkelijk Latijnse of Italiaanse woorden wordt de c vóór de
genoemde klinkers door een deel van de taalgebruikers uitgesproken als [ts]
of als [tsj]: silicium respectievelijk cello, cinquecento. (Ook als [tsj] wordt
uitgesproken de als c̆ gespelde letter in (Oost-Europese) woorden als c̆etnik.)
□ De c wordt uitgesproken als [ks] in het woord Ajacied, waarvan de uitspraak gezien het grondwoord Ajax - op het eerste gezicht meer voor de hand ligt dan
de schrijfwijze.
□ Sommige oorspronkelijk Griekse woorden worden op twee manieren gespeld:
met een (als [s] uitgesproken) c én met een k: centaur-kentaur,
ceramiek-keramiek, cineast-kineast. Hebben dergelijke woorden maar één
spelvorm, dan komt het voor dat de c wordt uitgesproken als [k]: cyste, scepsis.
□ Een als [z] uitgesproken c komt bij mijn weten maar bij één woord voor, bij de
tweede c van acacia.
□ Van een beperkt aantal woorden is de als [s] uitgesproken c in de spelling
vervangen door een s: sigaar, sigaret, singel, prinses.

Regel II
c = [k]
De c wordt uitgesproken als [k] in vijf gevallen:
■ vóór een a: cadans, cancelen, vocaal, precair, rocaille, cacao, caoutchouc,
causaal, holocaust;
■ vóór een o: code, coaster, (cri du) coeur, coiffeur, coir, bioscoop, scooter,
coulant, counter, (hard)court;
■ vóór een u: curie, acuut, biscuit, barbecue;
■ vóór een medeklinker: clement, clown, crème, crawl, truck, knäckebröd,
mensendieck, aerobics, abstract, direct;
■ aan het einde van een woord of lettergreep: stuc, truc, acne, jacquet, actief,
eczeem.

Bijzonderheden:
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□ Om de [k]-uitspraak van de slotmedeklinker te handhaven zijn in sommige
gevallen ‘spellingtrucs’ toegepast; vergelijk: stuc-stuken, truc-trukendoos,
trukeren, abdicatie-abdiceren/abdiqueren, explicatie-expliceren/expliqueren,
fabricatie-fabriceren/fabrikeren.
□ Er is één woord waarin de c vóór de a wordt uitgesproken als [s]: caesar. Dit
is mogelijk geworden doordat de combinatie ae in dit woord tegenwoordig wordt
uitgesproken als [ee].
□ In het oorspronkelijk Griekse woord synecdoche wordt de (eerste) c - onder
invloed van de d - uitgesproken als g (van garçon).
□ In de oorspronkelijk Griekse woorden coeliakie en coenocyt wordt de c
uitgesproken als [s], en in coeloom als [tsj]; de combinatie oe wordt in deze
woorden uitgesproken als [eu] of [ee].
□ De combinatie cs wordt uitgesproken als [tsj] in het oorspronkelijk Hongaarse
woord csardas.
□ Het woordeinde -cle wordt in sommige woorden uitgesproken als [kel]: debacle,
monocle (en soms ook zo gespeld: spektakel) versus cercle, fin de siècle.
(Volgens Van Dale Hedendaags Nederlands wordt monocle uitgesproken als
[monokkel], volgens de grote Van Dale als [monokle].)
□ De combinatie ct wordt soms uitgesproken als [ks]: actie, projectie versus actief,
projectiel.

Combinaties
cc
Op grond van regel I en II zijn er voor de combinatie cc twee mogelijkheden:
■ uitspraak als [ks]: accent, occident, vaccin, accijns;
■ uitspraak als [k]: mocca, accolade, accu, acclamatie, accrediteren.

Bijzonderheden:
□ cc wordt (vaak vooral in Noord-Nederland) uitgesproken als [s] in accessoires,
en door sommige taalgebruikers ook in accelereren.
□ cc wordt uitgesproken als [k] in aerobiccen en montignaccen.
□ In sommige oorspronkelijk Italiaanse woorden wordt cc uitgesproken als [tsj]:
cappuccino, capriccio, carpaccio, catenaccio; maar: [ks] in accelerando.

sc
Op grond van regel I en II zijn er voor de combinatie sc twee mogelijkheden:
■ de uitspraak [s]: fluoresceren, scène, fascinerend.
■ de uitspraak [sk]: scala, scan, scone, scoop, scorbuut, scull, sculptuur, sclerose,
scrabble, scribent.

Bijzonderheden:
□ Door veel, vooral klassiek geschoolde taalgebruikers wordt sc uitgesproken
als [sk] in sommige oorspronkelijk Griekse woorden: scepter, scepsis, Scylla,
Scythen.
□ In sommige oorspronkelijk Italiaanse woorden wordt sc uitgesproken als [sj]:
crescendo, fascisme.
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Wort nu eens slimmer
Nieuwe spellingcorrector is vooral goed in zoeken

Marc van Oostendorp
Begin dit jaar verscheen er een nieuwe spellingcorrector voor het
Nederlands, die gemaakt is door de woordenboekenuitgever Van
Dale en de onderzoeksinstelling TNO. De makers zelf noemen het
een ‘professionele spellingcorrector’ en wijzen op de ‘intelligente’
zoektechniek. Maar hoe intelligent is die techniek echt?
Voor journalisten, secretaresses en tekstschrijvers, voor wie spellen een deel van
hun broodwinning is, was een exemplaar van het Groene Boekje ooit even onmisbaar
als de duimstok voor de ambachtelijke timmerman. Maar sinds de komst van de
moderne tekstverwerker is dat ingenaaide drukwerk niet meer nodig. Een moeilijk
woord zoek je niet zelf op, dat laat je je computer doen. Wel maken de meeste
tekstverwerkers daarbij nog steeds gebruik van de woorden uit de woordenlijst van
het Groene Boekje.
Wie een tijdje met zo'n automatische spellingcorrector heeft gewerkt, merkt dat
een dergelijk programma niet ideaal is. Dat komt vooral doordat de computer een
suf apparaat is dat niets kan, behalve woorden opzoeken in een lijst. Het vindt dan
in sommige opzichten te veel en in andere juist weer te weinig woorden, het weet
niets van werkwoordsvervoeging en het begrijpt ook niet wat de gebruiker
daadwerkelijk wil.
Aan die sufheid hebben onderzoeksinstelling TNO en woordenboekenuitgeverij
Van Dale de afgelopen jaren gewerkt. Ze hebben een geheel nieuw soort programma
gemaakt, waarin enkele nieuwe technieken zijn verwerkt die het systeem ‘slimmer’
moeten maken. Volgens de makers is het systeem de ‘meest geavanceerde’
spellingcorrector van het Nederlandse taalgebied. Maar hoe goed en slim is die
intelligente nieuwe spellingcorrector nu eigenlijk?

Allochtoontje
De meeste spellingcontroleurs werken zoals gezegd nu nog met een woordenlijst.
Ze doen eigenlijk weinig meer dan een door de gebruiker ingetikt woord vergelijken
met een lijst met woorden die ze kennen. Alle woorden die niet op die lijst staan,
zijn ‘fout’, alle andere woorden zijn ‘goed’.
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In de praktijk betekent dit dat heel veel woorden aangemerkt worden als ‘fout’.
Dat komt doordat in de gemiddelde woordenlijst meer woorden níét dan wél staan.
Ook als het woord allochtoon wél is opgenomen, kunnen allochtonen, allochtoons
en allochtonendebat nog niet zonder meer herkend worden. Het Nederlands is rijk
aan manieren om nieuwe woorden te maken op basis van oude. Zo rijk dat het
onmogelijk is om alle woorden in een lijst op te nemen. Natuurlijk kun je van alle
zelfstandige naamwoorden het meervoud en de verkleinvorm (allochtoontje) in een
lijst zetten, maar alle mogelijke samenstellingen opnemen, dat lukt niet.
De spellingcorrector van TNO en Van Dale beschikt daarom over de mogelijkheid
woorden in stukjes op te breken. Vooruitgang kan bijvoorbeeld worden opgedeeld
in voor en uitgang, of in vooruit en gang. Nu zijn met het opbreken van woorden
nog steeds niet alle problemen opgelost. Moet er nu wel of niet een tussen-n in
blinde(n)darmoperatie? Nee, zegt een mens, die weet dat dit woord waarschijnlijk
de operatie van een blindedarm beschrijft. Maar een computerprogramma dat
bedenkt dat het hier misschien een darmoperatie betreft die is voorbehouden aan
blinden, rekent die tussen-n wél goed. In zo'n geval kun je maar beter niet al te veel
ontleden, en TNO en Van Dale hebben blindedarm dan ook in zijn geheel in de
woordenlijst opgenomen. Het programma geeft daarom een waarschuwing als de
gebruiker een tussen-n schrijft.

‘Koerzjet’
Behalve te streng is een spellingcontroleur dus soms ook juist te toegeeflijk, en niet
alleen bij ingewikkelde samenstellingen. Ook korte ongelede woorden kunnen
problemen opleveren. Strikt genomen is wort een goed gespeld Nederlands woord,
al zal het niet vaak gebruikt worden (behalve in brouwerskringen; wort is de moutpap
waarvan bier gemaakt wordt). Dit soort woorden zijn in deze spellingcorrector in
een aparte lijst opgenomen, zodat het programma een waarschuwing geeft als de
gebruiker ze opschrijft: ik ken dit woord wel, maar weet u zeker dat u het bedoelt?
Als u veel over wort schrijft, kunt u deze waarschuwing gelukkig wel uitzetten.
Er zijn nog meer van zulke lijsten. Op basis van een grote databank met teksten
van Nederlandse kranten en tijdschriften hebben de makers van de spellingcorrector
een lijst gemaakt met de meest gemaakte tikfouten, die automatisch gecorrigeerd
kunnen worden. Ook versteende uitdrukkingen - te allen tijde, te juister be-
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stemming - zijn in een lijst opgenomen. Verder beschikt Van Dale over
uitspraakinformatie over alle Nederlandse woorden. Wie ‘koerzjet’ intikt, krijgt daarom
automatisch de suggestie om ‘courgette’ te spellen. Bovendien zijn er lijsten met
vaak voorkomende eigennamen en met afkortingen.

Foefjes
Al met al is de nieuwe spellingcorrector dus nog steeds een groot deel van de tijd
bezig met zoeken in lijsten, maar hij zoekt op een intelligente manier, en in een
indrukwekkend aantal lijsten. Hij hakt daarvoor lange woorden in stukjes, zoals we
hierboven hebben gezien. Met behulp van allerlei foefjes uit de informatica vergelijkt
hij bovendien het te vinden woord met de woorden uit de woordenlijst.
Om dat snelle en slimme zoeken mogelijk te maken, hebt u een heel moderne
computer nodig en moet u wel heel veel belang hechten aan een juiste spelling.
Bijvoorbeeld omdat u journalist, secretaresse of tekstschrijver bent: de makers zelf
noemen hun programma een ‘professionele spellingcorrector’.
Echt slim is het programma ondanks alles nog steeds niet. Dat komt doordat het
misschien wel heel efficiënt kan zoeken in alle tot zijn beschikking staande lijsten,
maar nog steeds geen zinnen kan ontleden en geen teksten kan begrijpen. En dat
komt weer doordat, ondanks alle vooruitgang in de computerhardware, niemand er
nog een idee van heeft hoe je een computer moet uitleggen hoe hij met net zo veel
vernuft en inzicht met een tekst moet omgaan als een menselijke eindredacteur.
Die laatste hoeft dus nog niet voor zijn baantje te vrezen. Nog steeds kan geen
enkele automatische spellingcorrector bepalen of de zin ‘Word je moeder niet boos?’
wel goed gespeld is, omdat hij niet weet wat nu eigenlijk het onderwerp van die zin
is. Zelfs of ‘wort nu eens slimmer’ nu wel of niet door de beugel kan, weet het
programma niet te zeggen zolang het niet werkelijk begrijpt of je nu wel of niet over
bier aan het schrijven bent.
Van Dale spellingcorrector voor MS-Word. Prijs: f 119,- /Bfr. 2245 incl.
BTW (stand-aloneversie). ISBN 90 6648 902 2. Meer informatie is te
vinden op de weblocatie van Van Dale, http://www.vandale.nl/ Voorbeelden
en technische informatie in dit artikel zijn gebaseerd op ‘Beter verbeteren.
Slimme spellingchecker’ van Janneke Froon, Jurgen den Hartog en Johan
Zuidema in Natuur & Techniek, december 1999.

Fictieve plaatsnamen
Ewoud Sanders
Bijna iedereen heeft weleens gehoord van Absurdistan, Boerenkoolstronkeradeel,
*
Nergenshuizen en Verweggistan. Dat zijn fictieve plaatsnamen. Nu staan deze
toevallig in de woordenboeken, maar in de spreektaal worden er honderden gebruikt
die nog nooit zijn vastgelegd. Ze worden op veel manieren gevormd. Zo zegt men
in Rotterdam: ‘Wij gaan naar Reo met vakantie.’ Reo is een afkorting van ‘Rotterdam
*

Marc De Coster schreef eerder over dit onderwerp in Onze Taal (1993, nummer 7/8, pagina
160-161).
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en omstreken’. Andere afkortingen zijn Cuba ‘Chaam, Ulvenhout, Bavel en Alphen’
en Deo ‘Delft en omgeving’.
‘Wij gaan dit jaar naar Montagne au Mer’ klinkt chiquer dan ‘Wij gaan naar Bergen
aan Zee’ en ook op die manier zijn veel fictieve plaatsnamen ontstaan. De vroegste
voorbeelden dateren van omstreeks 1930, maar ook in de jaren zestig en zeventig
was een en ander populair. Voorbeelden zijn: Blödewiesen (Simpelveld), Chat Sable
sur Mer (Cadzand), Troismontagnes (Driebergen), Juicerlake (Sappemeer) en Sweet
Lake City (Zoetermeer). Soms werd de ander op het verkeerde been gezet door de
Nederlandse plaatsnaam een beetje anders uit te spreken: Abbénes in plaats van
Abbenes, Dimand in plaats van Diemen of Egmonde in plaats van Egmond.
Veelgebruikt grapje in Groningen: ‘Wij gaan naar Thailand’ (bedoeld wordt ‘'t eiland’,
ofwel Schiermonnikoog).
Onder de fictieve plaatsnamen zijn ook heel wat fantasiewoorden te vinden. Te
denken valt aan Bokkiewokkie(land), Bonnie-Bokkie, Bornebokkie en
Hobbeldebobbeldepade. Er zijn fictieve plaatsnamen waarin de naam van een
bestaande plaats wordt uitgebreid, niet zelden met woorden uit de taboesfeer. Zo
wordt Sint-Annaparochie ‘Annaprutparochie’, Aarlanderveen ‘Aarlanderkutkachelveen’
en Abbekerk ‘Abbekuttekerkeveen’.

Dwaze toestanden
Maar wat het meest voorkomt, is dat een zogenoemd betekenisdragend element
wordt gekoppeld aan een geografisch element. Huftershoek is daar een voorbeeld
van (‘Je kan wel zien dat jij uit Huftershoek komt!’). Daarnaast zijn er heel wat
gevormd met -dam, -deel, -dorp, -dijk, -gat, -huizen, -land, -stan en -veen. Dat laatste
achtervoegsel komt het vaakst voor. Hier een greep: Aanranderveen, Aarslocherveen,
Allejezusveen, Apekutteveen, Bokkeneukeveen, Futsjeveen, Gaskachelternijveen,
Happekutterveen, Herejezusveen, Knuppelerveen, Kutjekrabbeveen,
Onderbroekernijveen, Plumpumperaveen, Schaamlipperveen, Schippekutteveen,
Schubbekutteveen, Schuitjesveen, Selderieknollerveen, Sint Herejezusveen,
Strontemmerveen, Tietjerksterakutteveen, Vaginaveen, Witlofferveen en
Wobbelkonterveen.
De betekenis zal duidelijk zijn: fictieve plaatsnamen worden meestal gebruikt voor
een denkbeeldig ‘gehucht’ of voor een land of plaats waar allerlei dwaze toestanden
heersen of waar men het niet zo nauw neemt met de wet. Ze spelen vooral een
grote rol in dooddoeners voor antwoorden op vragen als: Waar ga je naartoe? (‘Naar
Scheetjeboe, drolletje begraven, mag jij het kistje dragen’). Wat ga je doen? Waar
gaan jullie naartoe met vakantie?
Welke fictieve plaatsnamen kent u? Waar, wanneer en onder welke
omstandigheden hebt u ze leren kennen? Dat zou ik graag van u horen. Reacties
kunt u per e-mail sturen naar sanders@nrc.nl of per post naar de redactie van Onze
Taal.
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Vergeten woorden
Krielen, kriemelen en krieuwen
Hans Heestermans
Zo'n vijftig jaar geleden woonde ik in Bergen op Zoom. Onze favoriete jongenssport
was het vangen van meikevers. We stopten die in een glazen weckpot en legden
er wat blaadjes van de beukenhaag in, zodat de beestjes wat te eten hadden.
Waarom wij dat deden? Ik heb geen flauw idee meer. Misschien om naar die diertjes
te kijken en te zien hoe ze aten. Of om er zo nu en dan een uit te halen, een touwtje
om zijn pootje te binden en het rond te laten vliegen. Of om hem, aan dat touwtje,
over een glad oppervlak te laten lopen. Dat laatste was een onschuldig en
tegelijkertijd wreed kinderspelletje, want de meikever kon zich maar moeizaam
voortbewegen op die gladheid. Zijn pootjes schoven alle kanten op. ‘De meulenèèr
kriffelt’, zeiden wij dan. Want een meikever is een ‘meulenèèr’ in het Bergs en die
ongelukkige pootbewegingen werden met kriffelen aangeduid.
In geen enkel woordenboek vind ik dit werkwoord kriffelen. Wel een aantal woorden
die erop lijken en er ongetwijfeld mee verwant zijn, en die verder nog dít gemeen
hebben: ze zijn geruisloos uit onze taal verdwenen.
Het eerste is krielen. Vondel schrijft in zijn Aeneas-vertaling:

Wat aert Van visch en dieren in het vloeiend marmer krielen
Het ‘vloeiend marmer’ is natuurlijk zijn (niet fraaie, vind ik) dichterlijke metafoor voor
het water. En dat ‘krielen’ verklaart bijna zichzelf: het is ‘zich wriemelend met kleine
rukjes naar links en naar rechts door elkaar bewegen’, wat wij tegenwoordig ‘krioelen’
noemen (een werkwoord overigens dat etymologisch met krielen samenhangt).
Van die betekenis ‘krioelen’ gaat krielen over in die van ‘wemelen van’, ‘vol zijn
van’. Net als krioelen zelf dus. Justus van Effen geeft een treffend voorbeeld van
dit gebruik in het volgende citaat waarvan ik, als woordenboekenmaker, intens kan
genieten.

Woordeboeken, die (...) den lezer de moeite schynen te spaaren, van de
bronaders der weetenschap door eige vlyt na te vorschen, en aldus de
gansche waereld van half geleerde babbelaars doen krielen.
De twee andere werkwoorden zijn kriemelen en krieuwelen. Allebei hebben ze ook
de betekenis ‘krioelen’. Gezelle dicht bijvoorbeeld:

Een man aen hem gelijk,
die kriemelende benden
Van het waterminnend ras
in Petrus' netten bond.
En A. Alewijn schrijft in Jan Los, of den Bedroogen Oostindies-vaêr uit 1721,
enigszins schalks:

'k Liet pas myn hand opryzen,
Of 't wyf dat krieuweld' als een pier
(Vrij vertaald: ik had mijn hand nog niet opgeheven of die vrouw lag te kronkelen
als een worm.)
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Het aardige is dat beide werkwoorden ook nog eenzelfde betekenis-ontwikkeling
hebben doorgemaakt, namelijk die van ‘jeuk veroorzaken, jeuken, kriebelen’. In de
onderstaande aanhaling van Bredero wordt de kriebel toevallig verbonden met de
liefde.

Sy brant (...) van Min, (...)
Sy voelt dat
Levend' vuyr vast krieuw'len
in haer borst
En Stijn Streuvels heeft het over een ‘kriemelend gevoel van wellust’.
Kriemelen, krieuwelen en krielen zijn uit de algemene taal verdwenen en wemelen
met dezelfde betekenis is blijven bestaan. En niemand weet waarom of waardoor.
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Geschiedenis op straat
Barndesteeg
Riemer Reinsma

Een hevige brand in De Rijp, in 1654
Uit: J. Beijerman-Schols e.a., Geschiedenis in beeld. Zwolle, Waanders, 2000

Sommige straatnamen roepen de herinnering aan een drama op. De Amsterdamse
straatnaam Barndesteeg herinnert aan een van de vele grote branden die eeuwen
geleden hele straten tegelijk in de as legden, in de tijd dat de meeste huizen nog
van hout waren en rieten daken hadden. Barnen is een werkwoord dat ‘branden’
betekende en dat na de zeventiende eeuw in onbruik raakte: het had concurrentie
gekregen van het modernere woord branden. Gezien de betekenis van de straatnaam
lijkt barnde een voltooid deelwoord. We vinden die opvatting bij G.H. Kurtz en J.J.
Temminck, in hun boek De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen
verklaard (1999). Toch is barnde in feite een tegenwoordig deelwoord. Al in de
Middeleeuwen verkortte men barnende soms tot barnde. Bovendien komt de
Barndesteeg in oude documenten óók voor als Bernendesteeg. De naam betekent
dus ‘brandende steeg’, wat het dramatische effect ervan flink verhoogt: het is alsof
die vuurzee van eeuwen geleden nog steeds niet uitgeraasd is, en de vlammen
verschijnen alsnog op ons netvlies.
Aan een stadsbrand herinnert ook de naam Barnesteeg (in Haarlem en Enkhuizen).
Het deelwoord barnde is hier nog wat verder ingekort. Dat we ook hier met een
brand te maken hebben, blijkt mede uit het feit dat de Enkhuizense steeg in 1577
nog Berndestraat heette, en die in Haarlem in 1543 Barndestege. Bernen was een
nevenvorm van barnen. Vormen met een a en een e bestonden in die tijd heel vaak
naast elkaar; we zien dat bijvoorbeeld ook bij de woorden hart en hert, die allebei
‘hart’ én ‘hert’ konden betekenen.
In welk jaar de steegbranden in kwestie precies hebben plaatsgevonden, is moeilijk
vast te stellen. De brand in Enkhuizen zou in 1512 gewoed kunnen hebben.
Weliswaar had het stadsbestuur al in 1506 een verbod afgekondigd om rieten daken
op de huizen aan te brengen, maar dat was kennelijk niet voldoende. In 1532 werd
trouwens ook hout als bouwmateriaal voor buitengevels verboden, zoals P.A.M.
Zwart meedeelt in zijn boek over Enkhuizense straatnamen (Tussen Hel en
Vagevuur, 1986). De brand in Haarlem moet al lang daarvoor zijn geweest. De steeg
in Haarlem droeg zijn treurige naam namelijk al in 1454. In dit geval zou de naam
kunnen zijn ontstaan na de grote stadsbrand van 1351, of die van 1328.
Het woorddeel barne- komen we ook tegen in Barneveld. Bij de naam van dit dorp
hoeven we overigens niet aan vreselijke rampen te denken. Volgens het
Plaatsnamenboek van Gerald van Berkel en Kees Samplonius (1989) heeft deze
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naam te maken met de oude gewoonte om zo nu en dan de hei af te branden,
teneinde de grond te kunnen ontginnen.
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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.

Adviesjargon

Nederland heeft de grootste adviseursdichtheid ter wereld. Charles den Tex, zelf
communicatieadviseur, schreef een boekje over het jargon van deze beroepsgroep.
Het bevat een groot aantal termen - zoals aai-instrument, aftimmeren, praatpapier
en sonderen - die met een ironische ondertoon beschreven worden. In zijn woord
vooraf gaat de auteur in op de geschiedenis en de voornaamste kenmerken van
het advieswezen, en ook hier ontstaat de indruk dat er in deze branche behalve
goede raad ook een hoop gebakken lucht wordt verkocht.

Van aai-instrument tot zwaluwstaarten. Het jargon van adviseurs is een
uitgave van Bert Bakker en kost f 25,-. (184 blz.)
ISBN 90 351 2249 6

Drukkersjargon
De ‘klassieke’ boekdruk - waarbij gebruik werd gemaakt van machinaal of handmatig
vervaardigd zetsel - is in de afgelopen decennia in hoog tempo verdrongen door de
offsetdruk, en het zetwerk wordt nu op de computer gedaan. Al die veranderingen
hebben natuurlijk ook gevolgen gehad voor de vaktaal van de drukkers. In het
Vergeetboekje zijn zo'n duizend oude en verouderde - maar ook moderne drukkerstermen samengebracht. De alfabetische lijst bestaat uit lemma's met een
korte uitleg, en soms een illustratie. Behalve de drukkerstermen zijn ook
beschrijvingen opgenomen van grafisch-technische processen en machines.

Vergeetboekje. Termen en begrippen uit de praktijk van de boekdruk van
Huib van Krimpen is een uitgave van De Buitenkant en kost f 34,50. (187
blz.)
ISBN 90 76452 21 0
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Geschiedenis van de dialectgeografie

De nu negentigjarige Jo Daan was van 1939 tot 1975 verbonden aan de afdeling
Dialectologie van het Meertens Instituut en in die hoedanigheid heeft ze van dichtbij
meegemaakt hoe de dialectgeografie zich tot een volwaardige tak van wetenschap
ontwikkelde. Haar boek Geschiedenis van de dialectgeografie in het Nederlandse
taalgebied beschrijft de voorgeschiedenis van het Dialectenbureau (zoals het
Meertens Instituut aanvankelijk heette), de eerste moeilijke periode en de succesvolle
jaren die op de Tweede Wereldoorlog volgden. In twee aparte hoofdstukken gaat
Daan in op de relatie tussen de dialectologie en de belangrijkste taalkundige
theorieën van de twintigste eeuw, en op de ontwikkeling die de dialectologie aan
de Nederlandse universiteiten meemaakte.

Geschiedenis van de dialectgeografie in het Nederlandse taalgebied.
Rondom Kloeke en het Dialectenbureau is een uitgave van Edita KNAW
en kost f 25,-. (139 blz.)
ISBN 90 6984 289 0

Idioomoefeningen
Uitgaande van de gedachte dat taalachterstand tot leerproblemen leidt, en zo tot
maatschappelijke en economische achterstand, biedt Emancipatie via de
woordenschat idiomatische oefeningen waarmee de lezer zijn woordenschat van
het Nederlands kan vergroten en verdiepen. Het boek - samengesteld door het
Amsterdamse gemeenteraadslid Nazier Makdoembaks - bevat alfabetisch
gerangschikte lijsten van wat moeilijkere maar toch zeer gangbare woorden, die
met een voorbeeldzin van een betekenisvolle context worden voorzien. De
oefeningen zijn in de eerste plaats bedoeld voor allochtone taalstudenten.

Emancipatie via de woordenschat. Nederland wordt van ons allemaal is
een uitgave van Solidariteit zuid-oost en kost f 39,60. (212 blz.)
ISBN 90 805834 1 3

Apenstaartje
Met de opkomst van internet en e-mail is het @-teken - het apenstaartje, dat in
Europa niet of nauwelijks meer gebruikt werd - een tweede leven begonnen. Het
teken intrigeert blijkbaar, want met zekere regelmaat wordt in de media
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Tijdschrift
Trefwoord is het ‘tijdschrift’ van het in 1992 opgerichte Matthias de
Vries-genootschap, een vereniging van woordenboekliefhebbers. Tot 1999
verschenen er dertien nummers van Trefwoord. In 1996 veranderde het van een
viermaandelijks tijdschrift in een jaarboek, en tegelijkertijd werd de uitgave ervan
ondergebracht bij een commerciële uitgever, de Sdu. De productiekosten van het
jaarboek waren echter nogal hoog, waardoor in 1999 besloten werd het op te heffen.
Enige tijd later werd bekend dat het - als een van de eerste taalkundige tijdschriften
van Nederland - in elektronische vorm zou worden voortgezet, op de website van
de Fryske Akademy. Er zijn inmiddels zo'n dertig nieuwe artikelen te raadplegen,
en het is de bedoeling dat er in de toekomst ook oudere artikelen uit de papieren
jaargangen te vinden zullen zijn.
Hoewel er ook etymologische bijdragen in Trefwoord staan, gaan de meeste
artikelen over woordenboeken en woordenboekmakers. Veel van die bijdragen zijn
van historische aard, maar er wordt ook veel aandacht besteed aan de rol die
computers in de hedendaagse woordenboekmakerij vervullen, en aan de
mogelijkheden die elektronische woordenboeken te bieden hebben aan de in
lexicologie geïnteresseerde gebruiker. In principe moeten de artikelen raakvlakken
hebben met de lexicografie van het Nederlands, het Fries en het Noordfries, maar
in de praktijk worden er ook wel artikelen over ‘buitenlandse’ onderwerpen
opgenomen. Door de mengeling van lichte en zware onderwerpen is Trefwoord niet
alleen geschikt voor specialisten, maar ook voor de taalliefhebber.
Trefwoord staat onder redactie van Roland de Bonth, Anne Dykstra, Nico
Groen, Tanneke Schoonheim, Nicoline van der Sijs en Rob Tempelaars.
Internetadres:
www.fa.knaw.nl/NEDERLANDS/EDIT_TEXT/04_PUBLIK/Ntrefwoord.htm.
Het laatste nummer van het jaarboek (nr. 13, dat grotendeels in het teken
staat van de voltooiing van het WNT) is nog verkrijgbaar bij het
servicecentrum van de Sdu, telefoon 070 - 378 98 80. (Prijs: f 45,-; ISBN
90 75566 98 0)
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[Vervolg InZicht]
de herkomst ervan besproken en bediscussieerd. Ook Hans van Keken was erdoor
gefascineerd, en begon een zoektocht naar de oorsprong van het @-teken. Hij
kwam erachter dat het in verschillende Europese landen in verschillende
‘betekenissen’ in gebruik is geweest - misschien zelfs al in de Middeleeuwen - maar
de echte oorsprong van het apenstaartje blijft vooralsnog onduidelijk. Over zijn
bevindingen schreef Van Keken een boekje, waarin hij ook ingaat op de benamingen
die er in andere talen voor het apenstaartje bestaan, zoals ‘muisje’ (Chinees) en
‘eendje’ (Grieks).

Het apenstaartje. Zoektocht naar oorsprong en gebruik van het @-teken
is een uitgave van Van Buurt Boek en kost f 17,50. (71 blz.)
ISBN 90 74076 90 4

Nederlands in het voortgezet onderwijs
Onlangs verscheen bij Coutinho de derde, geheel herziene druk van Nederlands in
de basisvorming. Het boek is gericht op docenten Nederlands in de eerste drie jaren
van het voortgezet onderwijs. Per deelonderwerp worden de leerdoelen beschreven,
en deze worden aangevuld met suggesties voor oefening en toetsing.
Achtereenvolgens komen aan bod: lezen, luisteren, spreken en schrijven, fictie,
taalvariatie en massamedia. Het boek sluit af met een hoofdstuk over methodes en
lesmateriaal.

Nederlands in de basisvorming. Een praktische didactiek van Helge
Bonset, Martien de Boer en Tiddo Ekens is een uitgave van Coutinho en
kost f 55,-. (329 blz.)
ISBN 90 6283 201 6

Semantiek
De semantiek is de leer van de betekenis van woorden. Dat klinkt misschien
eenvoudig, maar de betekenis van een woord laat zich strikt genomen niet
beschrijven met andere woorden. Woorden zijn verbonden met begrippen, die op
hun beurt een ervaring van de werkelijkheid zijn, aldus Henk Verkuyl, hoogleraar
linguïstiek aan de Universiteit van Utrecht, in de inleiding van zijn boek Semantiek.
Het beschrijft hoe woorden en begrippen met elkaar verbonden kunnen worden, en
hoe de betekenis van woorden kan worden omschreven door hun onderlinge
verbanden te bestuderen. Het doel van het boek is de lezer een overzicht van de
belangrijkste theorieën over de semantiek van woorden te verschaffen.

Semantiek. Het verband tussen taal en werkelijkheid wordt uitgegeven
door Amsterdam University Press en kost f 19,50. (98 blz.)
ISBN 90 5356 415 2
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Journalistieke teksten
In Schrijven voor (multi)media wordt hoofdstuksgewijs ingegaan op de criteria
waaraan journalistieke teksten voor de verschillende media - kranten en tijdschriften,
radio, televisie, tekst-tv en internet - moeten voldoen; de tekst wordt geïllustreerd
met praktijkvoorbeelden en voor elk hoofdstuk is een literatuurlijst opgenomen. Het
boek is in eerste instantie bedoeld voor studenten voorlichting, journalistiek en
communicatie, maar is ook toegankelijk voor ‘leken’.

Schrijven voor (multi)media, onder redactie van Piet Kaashoek en Michel
Simons, wordt uitgegeven door Coutinho en kost f 42,50. (212 blz.)
ISBN 90 6283 154 0

Lezingencyclus
Onder de titel ‘Taal uit het hoofd’ houdt Studium Generale van de Universiteit Leiden
op 6 en 27 oktober, 3 en 17 november en 8 december een Engelstalige
lezingencyclus over bio-, neuro- en psycholinguïstieke onderwerpen als
‘taalverwerving door kinderen’, ‘de verschillen tussen dieren- en mensentaal’ en ‘de
oorsprong en de evolutie van taal’. De lezingen worden gegeven door ‘internationaal
befaamde’ taalkundigen. Plaats van handeling is het Centraal Faciliteitengebouw,
Cleveringaplaats 1, Leiden. Duur: 13.00-15.00 uur. De toegang is gratis. Verdere
informatie is op te vragen bij Studium Generale, telefoon: 071 - 527 72 95.

Japans schrift
Scryption, museum voor schriftelijke communicatie te Tilburg, herbergt tot 14 januari
2001 een tentoonstelling over het Japanse schrift. Dit schrift - wellicht het moeilijkste
ter wereld - bestaat uit duizenden Chinese karakters (de ‘kanji’), vijftig Japanse
lettergreeptekens (de ‘kana’) en de 26 letters van het westerse alfabet, die bovendien
op vijf verschillende manieren geschreven kunnen worden. Behalve aan de
geschiedenis van dit schrift besteedt de expositie ook aandacht aan de Japanse
kalligrafie en het drukken van teksten en boeken. ‘Karakters in beeld/Het ABC van
Japan’ is te zien in het Scryption, Spoorlaan 434a, Tilburg. Telefoon: 013 - 580 08
21; e-mail: scryption@tref.nl. Website: www.tref.nl/tilburg/scryption.

Schrijfdag
Op zaterdag 11 november wordt in Paradiso en het Barlaeus-gymnasium in
Amsterdam de vijfde Nederlandse Schrijfdag gehouden. De dag wordt georganiseerd
door de Stichting Schrijven, die zich vooral richt op schrijvers die nog niet
gepubliceerd hebben. Het programma vermeldt schrijfworkshops door bekende
auteurs, podiumoptredens en een informatiemarkt, en bovendien kunnen bezoekers
eigen werk laten beoordelen. Voor meer informatie of een programmaboekje kunt
u zich wenden tot de Stichting Schrijven, telefoon 020 - 420 86 58; e-mail
info@schrijfdag.nl. Website: www.schrijfdag.nl.
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Taalcongres
Op zaterdag 18 november vindt in Antwerpen het negende Nederlandse Taalcongres
van de Vereniging Algemeen Nederlands (VAN) plaats. Het onderwerp is ‘taal en
computer’. In zeven lezingen zal worden ingegaan op de relatie tussen de nieuwe
media enerzijds, en naslagwerken, taalonderwijs, taaladvisering, taalvariatie en
taalgebruik anderzijds. Sprekers zijn onder anderen Dirk Geeraerts, Johan Van
Hoorde, René van Stipriaan en Marc van Oostendorp. Onze Taal-leden betalen f
42,-/Bfr. 750 (met lunch) of f 17,-/Bfr. 300 (zonder lunch). Verdere informatie en
aanmeldingen bij Frans Debrabandere, Keizer Karelstraat 83, B - 8000 Brugge.
Telefoon: 0(032) 50 31 73 66; e-mail: debrabandere@belgacom.net. Op de website
van Onze Taal vindt u het volledige programma. Ook kunt u daar een
aanmeldingsformulier versturen.
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Ruggespraak

• De replica's van de dildo's arriveren in het Ecodrome.
Foto Jan Drost
Zwolse Courant
Palestijnse staat twee maanden in koelkast
Trouw

Een wonder in een wiegje,
zo onverstelbaar klein.
Een wonder in een wiegje,
te mooi om waar te zijn.
geboortekaartje
Naaktloper op wad in kraag gegrepen
Leeuwarder Courant
In Engeland willen ze het DNA-profiel hebben van iedereen die een
keer is veroordeeld, dus zelfs als je door rood licht bent gereden.
Dat is met een olifant op een mug schieten.
Noordhollands Dagblad
Eenmaal opgepompt kan uw gast zelf exact zijn of haar persoonlijke
stevigheid en steun bepalen omdat het bed de druk eenvoudig met
een knop laat aanpassen.
Advertentie HomeShopper.
Gebruik: Driemaal daags 1 capsule bij het ontbijt.
Verpakking HEMA-valeriaancapsules
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Hallo....Omdat kinderen snel groeien en daardoor veel mooie en soms
ook nieuwe kleding niet meer passen, bied ik mijn eigen nette, mooie en
schone baby en kinderkleding te koop aan.
Advertentie op www.oudersonline.nl
Trouwen in Australië
TRAVEL TREND biedt u de mogelijkheid om uw huwelijk af te sluiten in
het KEWARRA BEACH RESORT of THALA BEACH LODGE.
ReisgidsTravel Trend
Burgemeester Kerkrade wordt geen vrouw
Dagblad De Limburger
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[Nummer 11]
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Taal en beeld
Redactie Onze Taal
De laatste jaren zijn we getuige van een revolutie in de vormgeving van tekst. We
beleven een ingrijpende overgang van een cultuur van boeken, kranten en stencils
naar een beeldschermcultuur. Wat betekent dat in de praktijk, voor lezers en
schrijvers? En wat voor invloed hebben vorm en beeld nu eigenlijk op onze
leeservaring? Het zijn maar twee van de vragen die aan bod komen in dit
themanummer over ‘taal en beeld’.
Een gevolg van de digitalisering van het schrijven is dat iedereen met een computer
tegenwoordig zijn eigen typograaf kan zijn. Karel F. Treebus is daar niet onverdeeld
gelukkig mee. Juist nu het oude lood van de zetterij vervangen is door de pc, de
toverdoos met onbegrensde mogelijkheden in lettertypen, lettergrootte, regelafstand,
regellengte en drukkleuren, pleit deze typograaf voor soberheid en goede smaak
in de vormgeving van onze papieren teksten. Frans van Mourik, docent vormgeving
van visuele informatie aan de Technische Universiteit Delft, beschrijft juist wat er
tegenwoordig allemaal méér mogelijk is bij het vormgeven van tekst op beeldscherm:
golvende woorden, buitelende zinnen, beweging, kleur.
Soms is beeld beter dan taal. Denk maar aan verkeersborden in verre landen,
en getekende instructies bij producten uit het buitenland. De instructieve hiëroglyfen
die de laatste eeuw ontstaan zijn, leveren echter ook verrassende misverstanden
op. Meer dan honderd bezoekers van de website van Onze Taal ondervonden dit
toen ze meededen aan een test van onderzoeker Piet Westendorp en ontwerper
Paul Mijksenaar.
Hoe maak je eigenlijk beelden die direct begrepen worden (‘Pas op, breekbaar!’,
‘Damestoilet’, ‘Wandelgebied’)? De trucs die icoonontwerpers daarbij uithalen, lijken
verdacht veel op de stijlmiddelen die schrijvers vaak aanwenden, ontdekten Piet
Westendorp en Jaap de Jong.
Als je eenmaal op het spoor gezet bent, blijven de nieuwe vragen opkomen: wat
gebeurt er als je een tekstregel zeventig keer zo groot maakt (en je je stad opvrolijkt
met zeventig huizenhoge gedichten op de muur)? Heeft de spatie tussen twee
woorden altijd bestaan? En zo niet, hoe is die er dan gekomen? Professor W.P.
Gerritsen laat zien welke grote gevolgen deze subtiliteit in de tekstvorm heeft gehad
voor de leescultuur. We hebben de komma, de puntkomma, de accenten en nog
een stuk of wat tekens die het verwerken van tekst vergemakkelijken, maar ontbreken
er niet een paar leestekens? Een groep jonge ontwerpers uit Den Bosch vulde voor
Onze Taal enkele ‘gaten in het schrift’.
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Illustratie: Frank Dam

Een wel zeer beeldende taal is gebarentaal. Elk woord wordt erin uitgedrukt met
bewegingen van vingers, handen, armen en gezicht. Om ‘hart’ te zeggen, teken je
met twee vingers een hartvormige figuur op je borst. Maar Onno Crasborn en Marc
van Oostendorp zijn er vooral in geïnteresseerd hoe dat gaat bij abstractere woorden
als milieuvervuiling en postmoderne filosofie.
Heel soms vallen woord en beeld volledig met elkaar samen. Guus Middag
bespreekt in zijn ‘Woordenboek van de poëzie’ een gedicht van Willem van Toorn
over zo'n zeldzame sensatie.
‘Kijken is benoemen, zoals noemen beeld oproept’, schrijft journalist Ron Kaal in
het openingsessay hiernaast, ‘Iedereen ziet iets als hij woorden hoort of leest, al
ziet niet iedereen hetzelfde.’
Hun huwelijk mag niet altijd even gelukkig zijn, maar ze zijn onafscheidelijk: taal
en beeld.
Met dank aan Piet Westendorp voor zijn adviezen.
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Geen woord zonder beeld
Ron Kaal - journalist
Van alle wonderen in de bijbel is de schepping het wonderlijkst. Alles wat we kennen
- hemel en aarde, licht en duisternis, lucht en water, gewas en geboomte, zon en
maan, mens en dier - wordt ons hier in enkele zinnen voorgetoverd, als evenzovele
konijntjes uit de hoge hoed. De hele gebeurtenis lijkt niet meer dan een preambule
bij het verhaal dat volgt, een schildering van het decor. Achteraf komt het nog als
een verrassing dat het werk zeven dagen heeft geduurd, zo terloops wordt het
gepresenteerd. Noemen staat hier gelijk aan scheppen: ‘Er zij licht; en er was licht.’
Alleen de puntkomma spreekt van tijdsverschil tussen zeggen en zijn, spreuk en
werkelijkheid.
Als we het Boek niet lezen als een theologische, maar als een taalkundige
verhandeling, dan leert het scheppingsverhaal ons dat het woord niet zonder beeld
kan. De taal is eenzaam zonder spiegel, als Adam zonder Eva. Woord en beeld zijn
dan wel niet gelijk, maar ze verwijzen naar elkaar. Kijken is benoemen, zoals noemen
beelden oproept. Iedereen ziet iets als hij woorden hoort of leest, al ziet niet iedereen
hetzelfde.

Hulpeloze A
De schrijver Vladimir Nabokov verhaalt in Strong Opinions, een bundeling van
interviews, ingezonden brieven en artikelen, van zijn bizarre gave om letters in kleur
te zien. Een gave waarover, naar psychologen hem verzekerden, de meeste kinderen
beschikken tot hun ouders hun vertellen dat het allemaal onzin is, dat een a niet
zwart is en een b niet bruin.
Over zijn eigen initialen merkt Nabokov op dat de V zich aan hem voordoet in een
soort bleek, doorschijnend roze en dat de N verschijnt in een grijsgele
havermoutkleur. Het toeval wil dat ook zijn vrouw en zoon die gave hebben, maar
dat hun kleuren - op een paar letters na - geheel van de zijne verschillen. De m,
een letter die zijn zoon als purper ziet, of misschien als mauve, is roze voor hem en
blauw voor zijn vrouw. ‘De combinatie van roze en blauw’, concludeert de schrijver,
‘levert in dit geval lila op. Alsof de genen aquarellen schilderen.’
Niet alleen heeft de letter een kleur, hij krijgt ook een gezicht zodra hij wordt
neergeschreven. Dat gezicht verschilt per handschrift of lettertype. Een a is altijd
een a, maar een geschreven a is nu eens een A, dan weer een a. Letters verschijnen
op de pagina als grillige staketsels die een eigen leven lijken te leiden, los van hun
betekenis.
Saul Steinberg mocht ze graag tekenen: mannetjes die met grote letters zeulen.
Al naar gelang van aard en omvang, vorm en gewicht, gaan ze eronder gebukt,
raken ze erin verstrikt, of presenteren ze de letters als op een dienblaadje. Op andere
tekeningen ontbreken de mannetjes en zijn de letters in onderlinge competitie
verwikkeld. Een getande E consumeert een hulpeloze A aan tafel T. Het beeld is
hier woord en handeling ineen: EAT. In het werk van Steinberg treden de woorden
op als acteurs die in kleine toneelstukjes hun karakter openbaren. Een fragiel YES
bestormt de burcht NO. Een spillepotig MAYBE houdt op de wip een graatmager
PERHAPS in evenwicht. Een ladder reikt van het plateau ABSURD (waaruit een
boom groeit) naar de hemel NONSENSE.
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Gestolde vorm
Bij Steinberg is het woord waarlijk vlees geworden: een boulimische E droomt van
een anorectische E. Zijn tekenen is geen tekenen, maar schrijven waarbij woord en
beeld als vanzelf in elkaar overgaan en verrassende betekenissen onthullen. Het
menselijk bestaan wordt hier teruggebracht tot een handvol woorden die in de
tekening een dwingende relatie met elkaar aangaan. Op de ruïne van gisteren staat
de raket vandaag gereed voor de uitgestippelde route ontbijt, lunch, diner en morgen.
In een mistig landschap is een man op weg van before naar after.
De tekeningen vormen een leesplankje, met dit verschil dat het woord niet het
beeld benoemt, maar zelf beeld is geworden: gestolde vorm. Omgekeerd kunnen
woorden ook beelden vervangen, niet alleen in abstracte zin, maar heel concreet
en op een precieze plaats. Van de ontwerper Tibor Kalman bestaat een
prentbriefkaart, ontworpen voor restaurant Florent in New York, waarop een cafétafel
staat afgebeeld met daarboven, daaronder en daarnaast louter woorden in
verschillende vormen (horizontaal, verticaal, gebogen) in wisselende lettertypen,
ieder met zijn eigen sfeer. We zien: wijn, glas, brood, gegrilde zalm, lepel, bord,
servet, vriend, stoel, instapschoen, pump. Een diner voor twee, het beeld in woorden
vertaald, zonder verlies van betekenis.
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Misschien ontbreekt er toch iets. Het woord is alomvattend, het beeld altijd specifiek.
Wijn omvat alle wijnen, wit en rood, goed en slecht, Frans en Spaans, ook al is die
hele categorie hier slechts vertegenwoordigd door één fles. Het beeld zou op slag
duidelijk maken welke wijn het hier betreft, door de kleur van de inhoud, de vorm
van de fles en de aard van het etiket.

Beeldtaal
Maar hoe concreet het beeld ook lijkt, de afbeelding is nooit eenduidig, de lezing
van het beeld is altijd afhankelijk van de context waarin het verschijnt. Als Kalman
het glas had getekend in plaats van benoemd, dan zou het een wijnglas zijn op een
cafétafel, bedoeld om uit te drinken. Maar als dezelfde afbeelding opduikt in de
bewegwijzering van een vliegveld, dan is het glas opeens de aanduiding van de
locatie van de bar. En verschijnt datzelfde glas op de zijkant van doos of krat, dan
signaleert het niet de vórm van de inhoud (wijnglazen), al kan dat wel, maar allereerst
de áárd van de inhoud: ‘breekbaar’. Zo ontpopt een en hetzelfde beeld, afhankelijk
van de context, zich als icoon, index en symbool.
De afbeelding fungeert niet wezenlijk anders dan het woord; er bestaat dan ook
zoiets als een beeldtaal waar ontwerpers een beroep op doen. Zoals alle talen kent
ook de beeldtaal een vocabulaire, een grammatica, een syntaxis en een retoriek.
In The Dictionary of Visual Language hebben Thompson en Davenport een
voorlopige inventarisatie gemaakt. Van de a van abacus (‘telraam’, ooit het logo
voor geldwisselaars) tot de z van zzzzz (teken dat slaap aangeeft, ontleend aan het
vocabulaire van het stripverhaal) zijn hier een groot aantal beeldende clichés
bijeengebracht, met voorbeelden van inventieve toepassingen, waarin telkens weer
een ander facet van het beeld wordt onthuld. Een cliché mag dan een cliché zijn,
twee clichés zijn een gesprek en honderd clichés een (beeld)taal. Wie beelden wil
gebruiken als woorden moet zich terdege bewust zijn van de meerduidigheid van
een afbeelding; telkens moet één betekenis worden geactiveerd, terwijl alle andere
betekenissen moeten worden genarcotiseerd.
Zo is er een beroemd schilderij van Magritte met de titel: ‘Ceci n'est pas une pipe’.
Het is een soort leesplankje waarbij de titel onder de pijp op het doek is geschilderd.
Op het eerste gezicht lijken de woorden in tegenspraak met wat we zien. Maar de
schilder heeft gelijk: wat we zien is geen pijp, maar een schilderíj́ van een pijp. En,
hoe realistisch de afbeelding ook moge zijn, het schilderij verschilt wezenlijk van de
werkelijkheid waarnaar het verwijst: een geschilderde pijp kun je niet roken. (Dat
wil zeggen, de kijker kan dat niet; een geschilderde man kan juist heel goed een
geschilderde pijp roken.)

Getekende taal
Dat beelden heel effectief als taal kunnen worden gebruikt, hebben de Egyptenaren
lang geleden gedemonstreerd. Hun hiëroglyfen deden 3500 jaar dienst als getekende
taal, al werd het karakter daarvan in de loop der eeuwen ingrijpend gewijzigd. De
eerste hiëroglyfen waren gestileerde afbeeldingen van natuurlijke fenomenen, alsof
ze het scheppingsverhaal illustreerden. Het waren ideogrammen: een kabbellijntje
was het teken voor ‘water’. Later werden de hiëroglyfen fonetisch gebruikt. Niet
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langer was de betekenis van het symbool uitgangspunt, maar de klank die daaraan
werd ontleend. Zo ontstond een alfabet van a tot en met z met behulp van 24
afbeeldingen (van ‘gier’ tot ‘deurgrendel’), waarbij de b doubleert voor de v, en de
u voor de w.

Saul Steinberg, ‘EAT’, oorspronkelijk verschenen in The New Yorker
Uit: Saul Steinberg, The Labyrinth. London, Hamish Hamilton, 1960. © Saul Steinberg, EAT,
2000 c/o Beeldrecht Amstelveen.

De erfenis van die hiëroglyfen bestaat tot op de dag van vandaag. Elk logo - het
woord dat beeld wordt - is tot op zekere hoogte schatplichtig aan die beeldtaal, in
de ene of de andere zin. Soms verwijst een beeldmerk naar een eigenschap, soms
naar een klank. Wie niet weet wat de oorsprong is, kan ze dan ook zelden ontcijferen,
hooguit herkennen. Het beeld van de tijger staat voor kracht, dat van de olifant voor
betrouwbaarheid, en dat van een bliksemschicht, een leeuw of Pegasus voor snelheid
en kracht. Die toepassing is in hoge mate arbitrair; de olifant kan even goed ‘kracht’
symboliseren en de bliksemschicht ‘gevaar’.

Steno voor gevoelens
Geen rijker taal dan de taal van het beeldverhaal. Dit is de categorie Vrij Worstelen,
waarin zowat alles is toegestaan. Niet alleen worden woord en beeld hier naast en
door elkaar gebruikt, waarbij de vertelmogelijkheden van boek en schilderij (of van
boek en film) worden gecombineerd, het stripverhaal kent ook nog een eigen taal.
Voor alle gevallen waarin het geijkte woord en beeld tekortschieten, is een hulptaal
voorhanden, bestaande uit een reeks beelden die min of meer losgezongen zijn
van hun oorsprong. Stippellijntjes, hartjes, donderwolkjes, bliksemschichten en
brandende lampjes vormen een alfabet van de emotie. Het is steno voor wat anders
buiten bereik blijft: gevoelens, beweging, onzichtbaarheid. Geen taal zo geschikt
om wonderen aanschouwelijk te maken als de taal van het beeldverhaal.
Mocht iemand het boek Genesis nog eens in stripvorm willen vertellen (Peter Vos
heeft ooit een poging gedaan), dan kan het verhaal van de schepping nog sneller
worden verteld dan nu al het geval is. In precies zeven plaatjes, waarvan het laatste
wit blijft.
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Van zwarte kunst tot allemanstovenarij
Typografische aspecten van de leesbaarheid van tekst
Karel F. Treebus - typografisch ontwerper
Tegenwoordig heeft iedereen met een huiscomputer toegang tot de
meest geavanceerde typografische mogelijkheden. Als het gaat om
lettertypen, lettergrootte, regelafstand, regellengte en drukkleuren
kent de pc nauwelijks beperkingen. Maar niet alles wat kán, moeten
we ook wíllen. Want uiteindelijk zijn opmaak en lettertype er om het
lezen te veraangenamen. Een overzicht van de manieren waarop dit
kan worden bereikt.
Tot voor enkele jaren was de vermenigvuldiging van letters - de bouwstenen van
de taal - voornamelijk het domein van grafisch geschoolden van drukkerij en
ontwerpbureau. Voor de meesten van hen waren de details van letterkeuze,
spatiëring, regelafstand en -verloop gesneden koek. Aanvankelijk waren het de
letterzetters van de drukkerij die het alleenrecht hadden om ervoor te zorgen dat
een getypte tekst zijn gedrukte vorm kreeg. Na de Tweede Wereldoorlog is dat
monopolie vrij snel doorbroken door de grafisch ontwerpers, die veel van het
creatieve werk van de zetters overnamen. Er brak een periode aan waarin de
Nederlandse grafische vormgeving, en vooral de boekverzorging, tot grote bloei
kwam. Auteur, redactielid of journalist behoefde de te drukken tekst slechts in getypte
vorm in te leveren, waarna vormgevers en drukkerijpersoneel er gezamenlijk voor
zorgden dat zo'n schrijfmachinetekst leesbaar, vaak zelfs smaakvol drukwerk werd.

Moderne toverdozen
Was eerder het zetten in lood vervangen door fotografische en
kathodestraalbuiszetsystemen, met de komst van de digitale tekstverwerking via
computers waren tekstvervaardiging en opmaak al helemáál niet meer voorbehouden
aan grafici. Van vakman met een monopolie werd de graficus tot niet veel meer dan
een handlanger die kant-en-klaar aangeleverde schijfjes in een laserzetapparaat
stopte. De ‘zwarte kunst’ van de ingewijde vakman werd allemanstovenarij. Volslagen
leken op typografisch gebied hebben tegenwoordig via de programmatuur van de
huiscomputer toegang tot de meest geavanceerde mogelijkheden van de typografie,
zonder dat ze beschikken over enige basiskennis van leesbaarheid en esthetica.
Daar komt nog bij dat die moderne toverdozen in luttele ogenblikken ingewikkelde
dingen doen waarvan de oude typografen met hun loden letters en de typistes met
hun schrijfmachines niet konden dromen.
Maar nog steeds is een tekst bedoeld om te worden gelezen. Niet alles wat op
zo'n pc kán, moeten we ook wíllen. Opmaak en lettertype moeten het lezen
veraangenamen; als het goed is, versterken ze (ongemerkt) de leesbaarheid. Van
een slecht geschreven of onduidelijke tekst kan een goede typograaf prachtige
boekpagina's maken, maar een leesbaar betoog wordt het nooit. Andersom kan
een heldere tekst wel behoorlijk worden verziekt door een slechte typografische
uitvoering. En dit risico is tegenwoordig door veel amateurisme - hoe enthousiast
ook bedreven - ruimschoots aanwezig.
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Subtiel samenspel
In het verleden zijn enkele wetenschappelijke onderzoeken naar leesbaarheid
uitgevoerd; waarom zouden de doe-het-zelftypografen niet hun voordeel doen met
de uitkomsten daarvan? In dit verband wordt met leesbaarheid nadrukkelijk de
technische leesbaarheid bedoeld (waarvoor het Engels de term legibility kent), in
tegenstelling tot de meer literaire leesbaarheid (de readability). Voor zo'n goede
leesbaarheid van tekst zijn (in een subtiel samenspel) een paar dingen van wezenlijk
belang: lettertype en -grootte, regelafstand, regellengte, drukkleur en papiersoort.
Al deze aspecten kunnen elkaar tegenwerken of versterken. Het volgende is een
samenvatting van wat diverse leesbaarheidsonderzoeken hebben opgeleverd.
Lettertypen. Letters zijn grofweg in twee soorten te verdelen: letters met en zonder
schreven. Schreven zijn de kleine dwarsstreepjes aan de uiteinden van letters, zoals
bij die waaruit de langere artikelen van dit blad zijn gezet. Lettertypen waarbij ze
ontbreken - zoals hier bij de koppen, kaderteksten en intro's - heten schreefloos.
Hoewel er veel polemieken zijn gevoerd over de tegenstelling
schreefloos-schreefletter, is eigenlijk nooit aangetoond dat de ene soort beter
leesbaar is dan de andere. Van beide soorten bestaan goed en minder goed leesbare
varianten. Eind jaren vijftig werden twee zakelijke schreeflozen (de Univers en de
Helvetica) erg populair. Beide zijn vrijwel geometrisch geconstrueerd, waardoor ze
nauwelijks dik-
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dun-contrast hebben in de lijnvoering van bogen en rondingen.
Wellicht is de waardering van een lettersoort ook een kwestie van smaak en
gewenning. Toen het dagblad Trouw in oktober 1986 overging op de schreefloze
Frutiger, leverde dat heftige reacties van lezers en vakpers op. Dit goed leesbare
type is echter contrastrijker en minder zakelijk dan beide eerdergenoemde typen.
De krant heeft het ruim dertien jaar volgehouden; pas in januari 1999 ging men - bij
een algehele restyling van de krant - weer overstag en koos men voor de Swift, een
door de Nederlander Gerard Unger speciaal voor krantentypografie ontworpen
schreefletter (behalve voor de koppen, daarbij bleef Trouw de Frutiger trouw).
Bij de keuze van een lettertype speelt ook het type publicatie een rol. Voor
telefoongids, krant of woordenboek geldt de eis dat het gebruikte lettertype ‘zuinig
loopt’, dat wil zeggen dat er veel letters op een regel gaan. Dat is handig voor zulke
smalle kolommen. Taalminnaars kennen (waarschijnlijk onbewust) in ieder geval
één zo'n ‘zuinig type’: de Lexicon, het door Bram de Does ontworpen lettertype dat
toegepast is in de grote Van Dale en het Groene Boekje. Voor naslagwerken wordt
sinds jaren het voor het Britse dagblad The Times ontworpen lettertype Times New
Roman veel gebruikt. Veel dagbladen zijn ook nog dikwijls uit die Times (of daarvan
afgeleide bastaards) gezet.
De Times New Roman wordt ons tegenwoordig ook voorgeschoteld in rapporten
en brieven. Liefst op overvolle pagina's A4, geprint met een te krappe regelafstand
en vrijwel de gehele papierbreedte vullend. Onleesbaarheid in de hoogste graad,
die me dikwijls de verzuchting doet slaken: ‘Geef ons in vredesnaam die oude
schrijfmachineletter terug...’ Door de smalte van de afzonderlijke letters van die
Times komt namelijk een belangrijk aspect van de leesbaarheid in gevaar: het aantal
aanslagen per regel. Er gaan van zo'n smal lettertype gewoon te veel letters op zo'n
brede regel. Als we tóch die Times willen gebruiken, moeten we beslist de regels
niet te breed maken en de regelafstand niet te krap.
Een lettertype dat ook iedereen onbewust kent, is de Telefont (ontwerp Martin
Majoor), sinds 1994 de letter van het Nederlandse telefoonboek. Nederlandse
letterontwerpers hebben momenteel weer een wereldfaam; zo werd onlangs de
Gulliver (ook van Unger) gekozen voor de typografische vernieuwing van het grootste
Amerikaanse dagblad, USA Today. Deze Gulliver is niet alleen uitstekend leesbaar,
maar geldt ook als 's werelds zuinigste type. Het krantenformaat kon 3,5 cm smaller
zonder dat dit ten koste ging van het aantal letters op een pagina. Dat levert (bij de
oplage van drie miljoen) een jaarlijkse papierbesparing op van tien miljoen dollar.
Nu we het toch over lettertypen hebben... wist u dat Onze Taal - ongetwijfeld als
een van de laatste tijdschriften - een ander beroemd Nederlands lettertype, de uit
1912 daterende Hollands(ch)e Mediaeval, nog tot en met het maart/aprilnummer
van 1972 heeft toegepast?
Lettergrootte. Het is niet zo dat een grotere letter automatisch de leesbaarheid
vergroot. De doorsneelettergrootten van leestekst (‘9 tot 12 punts’, in typografische
vaktaal) voldoen uitstekend, mits... er een niet te krappe regelafstand wordt
aangehouden. Hebben we de keus tussen iets groter gezet maar met krappe
regelafstand, en iets kleiner maar met een royalere interlinie, dan verdient het laatste
verreweg de voorkeur.
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De Hollands(ch)e Mediaeval. Dit lettertype uit 1912 was tot ver na de Tweede Wereldoorlog
te zien in veel drukwerk; het type was in vrijwel iedere Nederlandse drukkerij aanwezig.

Regellengte. Lettergrootte en regellengte hangen nauw met elkaar samen. Bij
een te grote letter op een smalle kolom ontstaan te veel woordafbrekingen. Ook het
‘uitvullen’ (het creëren van een strakke achterkant) wordt problematisch. Er zullen
regels met onaanvaardbaar grote woordtussenruimten (of juist heel kleine) ontstaan.
Voor een tekst op een smalle kolom kan trouwens altijd beter het commando ‘uitvullen
uit’ worden gegeven.
Wat het aantal woorden of aanslagen betreft, geldt de volgende vuistregel: maak
de regel niet breder dan tussen de zestig en zeventig aanslagen (spaties dus
meetellen). Dat komt globaal neer op tien à twaalf woorden. Te korte of te lange
regels maken het moeilijker om een tekst goed op te nemen.
Regelval. In principe maakt het voor de leesbaarheid niet uit of een tekst gezet is
met een strakke achterkant (‘uitgevuld’) of met een ongelijke (‘vrije of Engelse
regelval’). Toepassing van vrije regelval heeft het voordeel dat de woordtussenruimte
overal exact gelijk kan blijven. In de tweede helft van de jaren zestig heeft het
Rotterdamsch Nieuwsblad een tijdlang de gehele krant onuitgevuld gezet. Het leidde
tot heftige discussies in de grafische vakpers. Het experiment heeft toen niet zo
lang geduurd. Tegenwoordig gebruiken veel kranten beide systemen door elkaar:
redactionele tekst is uitgevuld, maar commentators en columnisten zien hun stukjes
vaak in vrije regelval afgedrukt. Het valt kennelijk niemand op. Gelukkig is sinds
april 1982 ook het ‘uitgevuld zetten’ vrijwel volledig uit de kolommen van Onze Taal
verdwenen.
Regelafstand. Te dicht op elkaar gezette regels schaden de leesbaarheid. Wanneer
we toch genoodzaakt zijn om meer aanslagen (dan de ideale zestig tot zeventig)
op een regel te zetten, dan moeten we beslist een grotere regelafstand aanhouden.

Van boven naar beneden: twee bekende schreefloze lettertypen, Univers en Helvetica (beide
uit 1957), en een variant van de schreefletter Times New Roman (begin jaren dertig), het
welhaast populairste lettertype van de twintigste eeuw.

Accentueren van tekst. Een letterfamilie bestaat uit diverse varianten: romein
(de gewone rechtopstaande soort), cursief en (half)vet. De romein en de vette
soorten zijn beter leesbaar dan de cursief. Lange
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stukken in cursief kunnen we dus beter vermijden. Dit geldt ook voor spatiëring, dit
wil zeggen dat na iedere afzonderlijke letter van een woord wat extra ruimte wordt
toegevoegd. Zulk gespatieerd zetwerk is lelijk en het maakt een tekst nodeloos
onrustig. Aan de andere kant is tekst waarbij de afstand tussen de afzonderlijke
letter zo krap is dat de letters elkaar raken ook tamelijk onleesbaar.

Een paar te krap gezette kopregels. Wanneer de afzonderlijke letters binnen een woord
elkaar raken, geldt dat als slechte typografie met een verminderde leesbaarheid.

Geheel in hoofdletters (‘kapitalen’) uitgevoerde tekst is minder goed leesbaar dan
tekst in kleine letter (‘onderkast’); het kost bovendien 40 à 50% meer ruimte.
Er zijn nog andere typografische middelen om een tekst te verlevendigen, te
rubriceren of overzichtelijker te maken. We kunnen iets in een kader plaatsen,
onderstrepen, inspringen of op een kleur- of rastervlak plaatsen. Spaarzaam gebruikt
kan dat een tekst overzichtelijker maken. Het ‘vergrijzen’ van tekst door de letters
zélf uit rasterpuntjes op te bouwen kunnen we - evenals het gebruik van allerlei van
bloemetjes, zonnetjes en schaduwen voorziene pret- en siertypen - voor teksten
langer dan een paar regels beter achterwege laten.
Drukkleur. Uiteraard voldoet zwart op wit het best, maar als het tóch kleur moet
zijn, dan zijn voornamelijk donkere kleuren bruikbaar. Op donkere achtergronden
voldoet witte of in lichte tinten uitgevoerde tekst uiteraard beter.
Over het algemeen is het niet zo dat kleurgebruik de leesbaarheid verhoogt. De
printerfabrikant die ons via de STER-reclame afgelopen zomer liet weten dat ‘het
allemaal veel beter leesbaar wordt met een kleurenprinter’, verkondigde in z'n
algemeenheid natuurlijk onzin. Als contrast- of accentmiddel is kleur een prachtig
middel, maar ‘kleur is geen strooigoed’, zoals Piet Mondriaan al wist.
Papier. Het assortiment verkrijgbare papiersoorten en -kleuren is omvangrijk, zowel
in glanzende als matte uitvoering. Als we de reclamebranche moeten geloven, is
glossy chic. Voor de leesbaarheid is echter niet zozeer de papiersoort van belang,
als wel de belichting. Heel veel op hoogglanzend spul gedrukte tekst is bij zon- of
lamplicht moeilijk te lezen.
Wat is de conclusie van dit alles? Misschien dat voor een goede leesbaarheid
soberheid nog het best werkt. Als we alle mogelijkheden uit de typografische
trukendoos gaan combineren, wordt het resultaat snel minder dan de som der delen.
Enige vuistregels tot slot: vermijd te brede regels, te krappe marges en
regelafstanden, en te grote variatie in lettergrootte en -type; wees spaarzaam met
(meestal afleidende) versiering.
Een overzicht van literatuur over dit onderwerp is te vinden op
www.onzetaal.nl/2000/11/Treebus.html
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Gedichten op de muur [1]
Leiden laat zich lezen als een stad vol poëzie. In de afgelopen acht jaar heeft
Stichting TEGEN-BEELD meer dan zeventig gedichten geschilderd op gevels in
binnenstad en buitenwijken, en er komen nog steeds nieuwe bij. Er is bij dit project
gekozen voor poëzie uit alle windstreken, en vooral: voor de oorspronkelijke taal
van de gedichten, soms voorzien van een vertaling. Zo'n gedicht in een andere taal
laat iets zien van de cultuur waaruit het voortkomt. Door al die gedichten van
verschillende achtergronden in de stad naast elkaar te plaatsen, hoopt
TEGEN-BEELD het respect voor die andere culturen te vergroten. Maar bovenal
lieten de bedenkers zich leiden door de poëzie.
Door de manier waarop de gedichten op de muur zijn geschilderd, ontstaat er
vaak een bijzondere wisselwerking tussen woord, beeld en plaats. Neem nu de
bloemenschildering bij het gedicht ‘Avond op het land’ van Cees van Hoore. De
gele lis en lisdodde zijn hier een directe weergave van wat er op de fietstocht door
de avondlijke polder te zien is. Het effect wordt nog versterkt als je na het lezen om
je heen kijkt: het gedicht staat op een muur aan de rand van de Merenwijk, vlak
langs de begroeide rand van een lange rechte vaart.

Foto: Jan Willem Bruins; tekst: Marleen van der Weij

Onze Taal. Jaargang 69

290

Dynamische typografie
De onbegrensde mogelijkheden van het beeldscherm
Frans van Mourik - docent vormgeving van visuele informatie,
Technische Universiteit Delft
Steeds vaker lezen we teksten niet van papier, maar van het
beeldscherm, waar veel meer mogelijk is. Beeld, geluid en tekst
kunnen elkaar op allerlei manieren ondersteunen. Hoe gaat dat
precies? En wat werkt het best? Moet een internetkrant eruitzien als
een pagina uit de Volkskrant, als een lichtkrant of toch anders? En
hoe kun je op het scherm je teksten nog expressiever maken? Keus
genoeg.
Het gebruik van het beeldscherm voor het weergeven van tekst is de ingrijpendste
ontwikkeling op het gebied van de typografie sinds de uitvinding van de
boekdrukkunst. In de loop der eeuwen zijn lettertypen, bladindelingen, hiërarchische
middelen, kortom alles waar de typograaf zich van bedient, gebaseerd geweest op
bedrukt papier: een statisch, tweedimensionaal medium. Een beeldscherm biedt
niet alleen vele nieuwe mogelijkheden, maar lijkt tegelijk het fundament onder de
oude, vertrouwde typografische ordening weg te trekken. Zo heeft een beeldscherm
geen bladzijden (al doen computertermen als internetpagina en tabblad soms anders
vermoeden), hoeft de tekst geen vaste vorm te hebben en kan een oorspronkelijk
tweedimensionale tekst er een derde en vierde dimensie (beweging) bij krijgen.
Bovendien is een beeldscherm zelden een onbeschreven blad; tekst bevindt zich
meestal in de context van beelden en andere teksten - neem alleen al de meeste
websites: die zijn voorzien van een duizelingwekkende massa van teksten, beelden,
advertenties, buttons, pictogrammen, enzovoort. Tot slot behoort de combinatie met
geluid ook nog tot de mogelijkheden.

Plumb Design Thesaurus-website (http://www.plumbdesign.com/thesaurus). Hier kan
associatief gezocht worden in een database met woorden. Rondom een geactiveerd woord
verschijnt een netwerk van geassocieerde woorden. Onderaan staat een bedieningspaneel.

Geen hiërarchie
Op een beeldscherm is tekst een apparaat geworden met een bedieningspaneel
waarmee je je zoektocht naar bepaalde informatie enigszins kunt sturen. Aan de
andere kant zitten er - op de een of andere manier kenbaar gemaakt - ook nog
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allerlei bedieningsmogelijkheden in de tekst zelf, zoals koppelingen met beelden,
geluiden en andere stukken tekst die te voorschijn komen als je er met je cursor op
staat of met je muis op klikt. De persoon voor het beeldscherm is zo niet langer
alleen lezer, maar ook gebruiker van de tekst. Hij kan zelf gedeeltelijk bepalen op
welke manier hij een stuk tekst tot zich neemt, met andere woorden: de tekst is
‘interactief’.
Voor het lezen van een roman zullen de voordelen hiervan gering zijn. Voorbeelden
van literaire meesterwerken die op de nieuwe mogelijkheden zijn gebaseerd, ben
ik nog niet tegengekomen. En veel mensen printen een e-mailtje van enige omvang
liever uit dan dat ze het op het scherm lezen. Voor het zoeken naar informatie en
het lezen van korte berichten is het beeldscherm echter ideaal. Het is alleen niet
eenvoudig om vorm te geven aan de veelheid van verschillende teksten die zich
vaak op een beeldscherm bevindt. Op papier is er meestal sprake van een starre,
hiërarchische ordening. Bij teksten op een beeldscherm is dat vaak niet het geval.
In een papieren krant zijn de berichten bijvoorbeeld vaak gerubriceerd, terwijl de
elektronische krant vaak alleen ongestructureerde lijsten met koppen geeft. Welke
relevantie ze hebben en welke onderlinge relaties er zijn, moet de
beeldschermgebruiker dan maar zelf bepalen.

Interactieve kranten
De eerste pogingen om vorm te geven aan interactieve teksten lieten vrij structuurloze
collage-achtige oplossingen zien, zoals in de thesis over hypertekst (voorzieningen
voor koppelingen van teksten, geluid en beeld) van Michael Worthington uit 1995.
Het is een duidelijke demonstratie van de mogelijkheden, die op een beeldscherm,
in tegenstelling tot in ge-
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drukte media, bijna onbeperkt zijn. Op het hier afgebeelde voorbeeld komt dit nog
niet eens volledig tot uiting, omdat de kleuren en bewegingen niet zichtbaar zijn.
Iedere klik op een afgebeeld onderwerp voegt een tekst toe, die zich op de een of
andere manier moet onderscheiden van de andere. De vormgeving is wel
consequent, maar nog niet geheel bevredigend. Het is een staalkaart van
mogelijkheden. Pogingen om een betekenisvoller onderscheid in de vorm van de
weergave aan te brengen zien er vaak al veel soberder uit.

Michael Worthington, Hypertype, ‘een non-lineaire, navigeerbare, typografische ruimte’,
1995. In dit experimentele ontwerp worden de mogelijkheden van hypertekst verkend. Samen
met kleur, beweging en geluid is het erdoorheen klikken een verrassende ervaring die fraaie
grafische voorstellingen oplevert.

Interessant is in dit verband om te kijken naar de vormgeving van interactieve
kranten. In principe is een krant een bak vol berichten die door de krantenredactie
zijn geselecteerd en op de een of andere manier geordend. In een interactieve krant
hoeven die niet in een vaste vorm getoond te worden. Veel kranten doen dat nog
wel. De interactieve versie van de New York Times laat een net echte krant zien
waarvan de pagina's gevuld zijn met koppen in de stijl van een gedrukte krant.
Doordat een beeldscherm een kleiner formaat heeft dan een krantenpagina, is er
geen plaats voor de rest van de tekst. Die bereik je door op een kop te klikken,
waarna de kranten- en alle overige vormgeving ook meteen verdwenen zijn en de
lezer geconfronteerd wordt met een lap standaard-internettekst. Deze interactieve
New York Times laat zien dat het eigenlijk onnodig beperkend is om te proberen
een vorm uit de gedrukte traditie te vertalen in een beeldschermvorm.
Namaakdrukwerk is geen vooruitgang. Het is zinvoller om de eisen die we willen
stellen aan de presentatie van het nieuws eerst op een meer fundamenteel niveau
opnieuw te formuleren, rekening houdend met de mogelijkheden van het medium.

On-line-buitenland-editie van NRC Handelsblad (http://buitenland.nrc.nl), ontworpen door
Eden. Er zijn twee horizontale stromen van koppen waaruit gekozen kan worden. Het
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aandachttrekkende effect van krantenkoppen wordt hier bereikt door de tekst te laten
bewegen, hetgeen op deze statische weergave helaas niet zichtbaar is.

Experimenteel ontwerp voor een interactieve krant. Royal College of Art, Londen.
Nieuwsberichten drijven rond in een typografische ruimte. Wanneer een bepaald bericht
wordt aangeklikt, vormt er zich een groep verwante berichten omheen. Zo ontstaat een
ordening op basis van de voorkeur van de lezer.

Een rivier van tekst
De buitenlandeditie van de NRC op internet gaat al weer verder met het loslaten
van de traditionele vormen. De verschillen in ‘attentiewaarde’, waarmee belangrijk
nieuws zich onderscheidt van minder belangrijke gebeurtenissen, zijn niet tot stand
gebracht door tekst vetter of groter te maken, maar door de toepassing van beweging.
Het belangrijkste nieuws stroomt als een rivier van tekst horizontaal over het scherm.
Wanneer de lezer zijn cursor op een kop plaatst die hem interesseert, vertraagt de
stroom waarin deze zich bevindt en door op de kop te klikken roept hij het artikel in
een venster op. De rest van de lay-out blijft aanwezig, zodat alle middelen om door
het nieuws te navigeren beschikbaar blijven. Op zo'n manier kan men onderwerpen
in principe gemakkelijker en sneller vinden dan in een gedrukte krant.
De volgende vraag is natuurlijk of we zelf geen invloed kunnen hebben op de
redactie van het nieuws. Is het niet mogelijk om door het opgeven van persoonlijke
voorkeuren een aan ons aangepaste selectie van het nieuws te krijgen? Een
experiment in die richting van een student van het Royal College of Art in Londen
toont hoe dat eruit zou kunnen zien. Net als de twee andere besproken kranten is
het nieuws in eerste instantie teruggebracht tot een aantal labels. Ze drijven in een
soort soep voor en achter elkaar over het scherm. Wanneer een label wordt
aangeklikt, stopt het en verzamelt het labels die er inhoudelijk mee geassocieerd
zijn om zich heen. Ze komen naar voren en kunnen ook als groep worden
opgeslagen.

Bibliotheek van kikkerdril
De verbanden tussen de onderwerpen kunnen op verschillende wijzen worden
weergegeven. In het geval van een krant kan de redactie handmatig koppelingen
aanbrengen, maar dit is nogal arbeidsintensief; ook andere methoden zijn denkbaar.
Een programma kan bijvoorbeeld kijken naar de frequenties waarin bepaalde termen
in een artikel voorkomen, en die kunnen dan vergeleken worden. Een opmerkelijk
project is daarop gebaseerd. In een experimenteel computerprogramma met de
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naam Blobby Text wordt ook de typografie grotendeels losgelaten en worden
tekstdocumenten grafisch weergegeven als bollen met uitstulpingen. De uitstulpingen
geven aan of bepaalde van tevoren opgegeven termen voorkomen in een document.
Hoe langer de uitstulping, hoe hoger de frequentie. Op basis van de zo ontstane
vormen kunnen de bollen weer gegroepeerd worden, enzovoort. Zo ontstaat een
soort bibliotheek van kikkerdril.
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Blobby Text, Randy Rohrer, 1999. Ieder object geeft een tekstdocument weer. De
uitstulpingen brengen de relatieve frequentie van bepaalde trefwoorden in beeld. Documenten
kunnen op basis hiervan met elkaar vergeleken worden.

Een nieuw probleem is dan hoe je de uitstulpingen moet benoemen. Blobby Text
plaatst er tekstjes bij. Het blijkt dan dat letters toch platte dingen blijven en eigenlijk
wezensvreemd in een driedimensionale omgeving staan. Grootteverschillen kunnen
erop duiden dat de ene tekst dichterbij is dan de andere, maar kunnen eveneens
voor een hiërarchisch onderscheid staan. Wanneer tekst niet recht van voren
bekeken kan worden, is die ook al gauw niet goed leesbaar. Hoe letters dan wél
kunnen worden toegepast in een ruimte is een belangrijk nieuw probleem voor
beeldschermtypografen.

Woord voor woord
Gedrukte tekst wordt gelezen van links naar rechts en van boven naar beneden.
Het tempo waarin we dat doen, bepalen we zelf. Op het beeldscherm, waar we de
factor tijd kunnen gebruiken, is het niet nodig alle tekst tegelijk te laten zien. We
kunnen een tekst woord voor woord of zin voor zin laten verschijnen. Ook is het dan
niet meer nodig om woorden en zinnen in de gebruikelijke volgorde te laten zien.
Opeenvolgende woorden kunnen na elkaar op willekeurige posities op het scherm
verschijnen.
De tweede regel mag best boven de eerste opdoemen, en ook de leesrichting van links naar rechts of andersom, of hoe dan ook - wordt een expressief middel.
Dat geldt ook voor het tempo waarin de tekstonderdelen na elkaar verschijnen, en
de wisselingen die daarbij gebruikt worden. De expressiviteit van geschreven taal
komt op die manier in de buurt van die van gesproken taal. Het effect kan heel
persoonlijk zijn.

Fragment uit een briefje in de vorm van een ‘QuickTime Movie’. De woorden verschijnen na
elkaar. Hier krijgt het woord favor ineens een heleboel nadruk doordat het opzwelt als een
airbag. In dit briefje zitten nog veel meer effecten waardoor het bijna op gesproken taal gaat
lijken.
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Bron: Medialab

Heel bijzonder is ook het effect dat ontstaat als deze in tijd en vorm gestructureerde
tekst gecombineerd wordt met gesproken tekst. Reclamejongens hebben goed door
welke indringendheid dit aan een boodschap kan geven; het wordt regelmatig
gebruikt in televisiespotjes. Een heel goed poëtisch voorbeeld vind ik de gedichten
die het Comité 4 en 5 mei in 1999 op de televisie liet vertonen.
De ontwikkelingen op het gebied van de beeldschermtypografie zijn nog lang niet
ten einde. De technische mogelijkheden ontwikkelen zich op het ogenblik misschien
wel sneller dan dat er toepassingen voor gevonden worden. Er zullen teksten blijven
waarvan je de vorm wilt vergeten, waar je je in wilt verliezen. Misschien dat drukwerk
daar de geschiktste vorm voor blijft. Uit de mogelijkheden die beeldschermtypografie
biedt, zullen zich waarschijnlijk heel nieuwe soorten tekstdocumenten ontwikkelen.
Zo opent zich na vijfhonderd jaar drukwerk in korte tijd ineens een wijd en avontuurlijk
perspectief voor tekst.

Poëzieclip van Johan Berends, in 1999 gemaakt voor de televisie, in opdracht van de NOS
en het Comité 4 en 5 mei. Ook hier komt het effect pas tot zijn recht met geluid en beweging.
De schaduw van een man glijdt voort over een pad. Het gedicht wordt voorgedragen, terwijl
bepaalde woorden eruit opdoemen, groter worden en vervagen.

‘Een man dacht dat hij vrij was / en een engel sloeg hem neer, // de man zei dat
hij vrij was / en weer sloeg de engel hem neer, // maar de man zei opnieuw dat hij
vrij was / en opnieuw sloeg de engel hem neer, // toen schreeuwde de man dat hij
vrij was, / dat hij altijd vrij was, dat hij nooit iets anders dan vrij zou zijn / en de engel
sloeg hem tot bloedens toe neer // en schaamte en vergeefse moeite woeien op /
en verspreidden zich als stof / over de grijze aarde // en de man stamelde dat hij
vrij was, / dat hij dacht dat hij vrij was / en de engel vloog weg.’
(Toon Tellegen)
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De uitvinding van de spatie
Een waterscheiding tussen Oudheid en Middeleeuwen
Prof. dr. W.P. Gerritsen - emeritus hoogleraar litteratuur van de
Middeleeuwen, Universiteit Utrecht
Met een boekje in een hoekje - het is iets wat pas sinds de
Middeleeuwen bestaat. Daarvóór waren teksten er vooral om
uitgesproken te worden, en als ze schriftelijk werden weergegeven,
was er naar moderne begrippen nauwelijks sprake van enige
lezersvriendelijkheid. Over een dramatische verandering in de relatie
tussen de lezer en de tekst.
LEZEN DAAR ZULLEN WEINIG LEZERS VAND IT TIJDSCHRIFT MOEITE MEE
HEBBEN MA AR WAT GEBEURT ER ALS DESPATIESEND ELEESTEKENS WEG
WORDEN GELATEN Iedereen kan het proefondervindelijk vaststellen: het weglaten
van spaties en leestekens heeft een aanzienlijke vertraging van het leestempo tot
gevolg. De lezer moet zich telkens afvragen of een bepaalde opeenvolging van
lettertekens als een in het Nederlands geoorloofde lettergreep kan worden
geïnterpreteerd, en vervolgens of deze lettergreep zich op een zinvolle wijze met
de aanpalende lettergrepen laat verbinden tot een in de context passend woord.
De letters LEZ waarmee de tekst hierboven begint, vormen in het Nederlands geen
geoorloofde lettergreep; LE wél, maar moet de hierop volgende lettergreep dan
ZEN luiden of ZEND? Dat hangt ervan af of een combinatie van de woorden LEZEN
en DAAR plausibeler lijkt dan van LEZEND en AAR. Is AAR wellicht de eerste
lettergreep van een vorm van het werkwoord aarzelen? Als de vertrouwde leeshulpen
in de vorm van spaties en leestekens ontbreken, baant de lezer zich twijfelend en
weifelend een weg door de tekst.

De Romeinse leespraktijk
Zoals elke menselijke activiteit heeft ook het lezen een geschiedenis. De wijze van
lezen waarmee wij vertrouwd zijn, wijkt sterk af van de leespraktijk uit vroeger tijden.
Voor ons is het lezen een activiteit die zich meestal in de persoonlijke levenssfeer
en in stilte afspeelt. Aan de snelheid waarmee wij van een tekst, van welke aard
ook, kennis kunnen nemen, hechten wij veel belang. Als wij ons een tekst in het
geheugen willen prenten, of als de precieze formulering er om andere redenen op
aankomt, moeten wij onszelf met allerlei hulpmiddelen (onderstreping, kleuring met
markeerstift) dwingen om het leestempo te verlagen. In tal van situaties nemen wij
niet de tijd om een tekst in zijn geheel te lezen, maar vliegen wij er snel doorheen,
speurend naar de informatie waar het ons om te doen is.
Geheel anders heeft men in het verre verleden gelezen. In de Grieks-Romeinse
Oudheid gold het schrift vóór alles als een middel om gesproken taal visueel vast
te leggen; een tekst was primair bedoeld om hardop gelezen te worden. Pas na de
Oudheid, in de zesde en zevende eeuw van onze jaartelling, ontwikkelde zich het
besef dat schrift ook op een andere wijze kon worden gebruikt, namelijk als een
middel om informatie via het oog direct naar het brein te transporteren.
Een menselijke vinding, een technologie, pleegt te worden afgestemd op het
gebruik dat ervan gemaakt wordt. Dat geldt ook voor het schrift. De Romeinen
hadden hun alfabet met een aantal wijzigingen aan de Grieken ontleend. Zij plachten,
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in ieder geval sinds de tweede eeuw na Christus, hun teksten te noteren in ‘scriptura
continua’, dat wil zeggen zonder woordscheiding door middel van spaties. De
verklaring voor deze naar moderne begrippen uiterst onpraktische gewoonte moet
worden gezocht in de toenmalige leespraktijk. De behoefte om snel te lezen en met
spoed de gewenste informatie uit een tekst te halen, was geheel afwezig. Het
kopiëren van een tekst was een taak die meestal aan slaven werd toevertrouwd.
Aan het ten gehore brengen, door de lezer, van een in scriptura continua genoteerde
tekst ging een grondige voorbereiding vooraf, die met de term praelectio werd
aangeduid. Daarbij werd gebruikgemaakt van tekentjes die op plaatsen waar
verlezing dreigde, de juiste woordscheiding aangaven. Lange klinkers werden vaak
voorzien van streepjes, en weer andere tekentjes dienden om de plaats en de
relatieve duur van pauzes in de voordracht van een zin te markeren. Hier ligt de
oorsprong van ons huidige interpunctiesysteem.

De lettergreep als eenheid
In een recent boek heeft Paul Saenger, een van de pioniers op dit studieterrein, de
invoering van woordscheiding door middel van spaties gekwalificeerd als een
dramatische verandering in de relatie tussen de lezer en de tekst. Beschouwd in
het perspectief van de geschiedenis van het lezen brengt het gebruik van spaties
tussen de woorden van een tekst in zijn visie een waterscheiding teweeg tussen de
culturen van de
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Oudheid enerzijds en die van het middeleeuwse Westen anderzijds.

Gregorius van Tours: Historiae (detail), fragment van een zevende-eeuws handschrift in
‘scriptura continua’ maar met spaties tussen woordgroepen. De oorspronkelijke interpunctie
is later (in de negende eeuw?) aangevuld met tekens ten behoeve van de voordracht.
Leiden, Universiteitsbibliotheek, BPL 21, fol. 1 verso.

Waarin schuilt het grote verschil tussen de twee notatiewijzen, mét en zonder
spaties? Dat de lezer door de aanwezigheid van woordscheiding wordt ontslagen
van de noodzaak de woorden waaruit de tekst bestaat van elkaar te isoleren, is
evident. De telkens optredende twijfel bij het vaststellen van de juiste woordgrenzen
blijft hem bespaard. Maar dit is slechts één aspect van het uiterst gecompliceerde
fysiologische en psychische proces dat wij lezen noemen. Voor de lezer van een
tekst zonder woordscheiding is de lettergreep de eenheid van interpretatie. Telkens
als hij, zijn blik langs de rij letters bewegend, constateert dat een aantal tekens een
lettergreep representeert, spreekt hij deze uit, hardop of prevelend. Hij houdt deze
klanken vast in zijn geheugen, om dan op zoek te gaan naar de volgende lettergreep.
Lettergrepen worden in een traag, want telkens stokkend, proces aaneengepast tot
woorden, woorden tot zinnen. De verlangde intonatie kan meestal pas in tweede
instantie worden gerealiseerd. Op deze wijze van lezen was tot in het recente
verleden het initiële leesonderwijs gebaseerd, met dien verstande weliswaar dat
daarbij steeds gewerkt werd met door spaties van elkaar gescheiden woorden.
Meerlettergrepige woorden werden door een koppelteken in lettergrepen verdeeld.
Het leesplankje (wei-de, scha-pen) en het klassieke Ot en Sien zijn de dierbare
*
getuigen van deze fase in de geschiedenis van het leesonderwijs.

Ierse taalgeleerden
Geheel anders verloopt het leesproces bij een geoefende lezer van een door middel
van spaties in woorden verdeelde tekst. Hierbij neemt de lezer direct het complete
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woordbeeld waar. Hij zendt deze visuele impressie linea recta, dat wil zeggen zonder
de omweg van de verklanking, ter verwerking naar het brein. Op hetzelfde moment
waarop zijn blik een woord herkent, neemt hij in de periferie van zijn blikveld reeds
de volgende woorden en/of een of meer interpunctietekens waar, zodat hij al lezend
meteen ook het zinsverband in zijn mentale greep krijgt. Het leestempo ligt hierdoor
onvergelijkelijk veel hoger dan bij het hardop lezen van een tekst zonder
woordscheiding. Wat hier, zeer sterk vereenvoudigd, wordt omschreven, is het
zogenoemde ‘stillezen’, een vaardigheid die de meesten van ons sinds onze
kinderjaren beheersen. Weinigen zullen beseffen hoeveel eeuwen het heeft gekost
voordat de kunst van het stillezen in de westerse samenlevingen tot gemeengoed
is geworden.
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De vroegste handschriften binnen de Latijnse traditie waarin woordscheiding op
een systematische en consequente wijze is toegepast, stammen uit Ierland. Zij
dateren van rond het jaar 700. Voor de gekerstende Ieren, sprekers van een taal
die, hoewel tot dezelfde Indo-Europese taalfamilie behorend, tamelijk ver van het
Latijn afstaat, was de beheersing, passief en actief, van het Latijn als taal van de
Kerk een religieuze noodzaak. Zij hebben zich intens met de bestudering ervan
beziggehouden. Uit deze vroege perioden zijn uitspraken van Ierse taalgeleerden
overgeleverd waaruit blijkt dat zij zich onder meer hebben verdiept in de vraag wat
een woord is. Zo hield de zevende-eeuwse Ierse taalkundige wiens verlatijnste
naam Virgilius Maro luidt, vol dat het Latijnse voegwoord et (‘en’) ook grafisch
onderscheiden diende te worden van de uitgang -et. Een anonieme Ierse taalkundige
verhandeling uit de zevende of achtste eeuw hamert op de noodzaak om bij het
lezen van liturgische teksten woorden (‘dictiones’) en zinnen te onderscheiden. Een
achtste-eeuwse collega gebruikt het begrip figura, waarmee hij zonder twijfel doelt
op de grafische weergave van een door spaties van zijn talige omgeving gescheiden
woord.

Verspreiding over Europa
De Ierse grammatici gaven hun taalkundige inzichten door aan hun Angelsaksische
leerlingen. Woordscheiding was daarbij een favoriet onderwerp. Aldhelm (ca.
640-709) bepleitte een systeem van tekens waarmee in teksten zonder systematische
woordscheiding aaneengeschreven woorden van elkaar konden worden gescheiden
zodat misverstanden en verlezingen voorkomen konden worden. Rond 700 wijdde
de zeer geleerde Beda, vol eerbied aangeduid als Beda Venerabilis, een boek aan
de spelling van het Latijn. Hij citeert hierin onder meer een typisch leraarsgrapje:
een uit correcte Latijnse woorden bestaande, maar volstrekt onbegrijpelijke ‘zin’,
die pas bij de juiste woordscheiding begrijpelijk wordt (Liber aperuit reos... moet als
Libera per vitreos... gelezen worden). Ook de grote Bonifatius (ca. 675-754), de uit
Engeland afkomstige apostel van de Friezen en de Duitsers, hechtte groot belang
aan de kwaliteit van het Latijn waarvan de dienaren van de Kerk zich behoorden te
bedienen. Hij schreef een grammatica waarin hij zich vooral bezighield met
morfologische kwesties. De visuele vorm van het woord, de ‘figura’, vormde daarbij
zijn uitgangspunt.
Op grond van een indrukwekkende hoeveelheid origineel speurwerk beschrijft
Saenger hoe de ‘insulaire’ gewoonte om de woorden van een tekst door middel van
spaties van elkaar te scheiden zich geleidelijk over het vasteland van Europa heeft
verspreid. Daarbij hebben vooral Benedictijnse kloosters een belangrijke rol gespeeld.
In de Normandische abdij van Bec ontstond onder abten als Lanfranc (ca. 1010-1089)
en Anselmus (1033-1109) een nieuw literair genre, aangeduid met de term meditatio,
dat speciaal bedoeld was voor individuele lectuur in stilte. In de dertiende eeuw is
het in stilte lezen van teksten met woordscheiding een algemeen gebruikelijke
praktijk geworden, althans in de kringen van geleerden. Dit is ook de eeuw van de
compendia en de grote encyclopedieën, waarin informatie van allerlei aard snel te
vinden was. Er zijn aanwijzingen dat het leestempo in deze periode aanzienlijk is
gestegen. De inrichting
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Weinigen zullen beseffen hoeveel eeuwen het heeft gekost voordat de
kunst van het stillezen in de westerse samenlevingen tot gemeengoed is
geworden.
van bibliotheken wordt aan de nieuwe leespraktijk aangepast: men las niet langer
in aparte, door dikke stenen muren van elkaar gescheiden cellen of nissen, maar
in één grote zaal met lessenaars en banken, waar de lezers naast elkaar zaten, elk
met hun eigen boek voor zich. Stilte was het parool; gefluister, gemompel of geprevel
waren streng verboden.

Privé-karakter
In de late Middeleeuwen krijgt lezen het privé-karakter dat het sindsdien heeft
behouden. De nieuwe individuele lezers behoren vooral tot twee sociale groepen.
Allereerst de adel, die zich in de voorafgaande periode gewoonlijk had laten
voorlezen. Laatmiddeleeuwse aristocraten gaan behagen scheppen in het bezit van
boeken die zij zelf in de stilte van hun privé-vertrekken lezen, om kennis of inzicht
te verwerven of ter verstrooiing. Opvallend talrijk zijn de uit dit milieu bewaarde
handschriften met een inhoud die ofwel in politieke of religieuze zin dissident
genoemd kan worden, ofwel een licht pornografische inslag vertoont. De anonieme
auteur van de Cent nouvelles nouvelles, bijvoorbeeld, schreef zijn werk voor de
Bourgondische hertog Philips de Goede, met de aanbeveling dat de vorst deze
vrijmoedige verhalen in de beslotenheid van zijn studeervertrek zou lezen, als een
‘exercise de lecture et d'estude’. De tweede groep nieuwe lezers is die van de vrome
leken. ‘Met een boekje in een hoekje’ vonden zij in hun lectuur stof voor een intense
meditatie, die de weg opende tot het opbouwen van een persoonlijke relatie met
God. Thomas a Kempis' Over de navolging van Christus is het beroemdste voorbeeld
van dit genre.
De uitvinding van de boekdrukkunst - de zeshonderdste verjaring van Gutenbergs
veronderstelde geboortedatum 24 juni 1400 is dit jaar feestelijk herdacht - heeft een
ontwikkeling voltooid die bijna acht eeuwen eerder, met de uitvinding van de spatie
als noodzakelijke voorwaarde voor het lezen in stilte, was ingezet.
Mijn collega's dr. F. Jansen en dr. L. Lentz dank ik voor hun commentaar
bij een eerdere versie van dit artikel.
Een overzicht van literatuur over dit onderwerp is te vinden op
www.onzetaal.nl/2000/11/Gerritsen.html

Eindnoten:
* De eerste druk van Het boek van Ot en Sien (de gebonden uitgave van Nog bij Moeder) dateert
uit 1904. De schrijvers, Jan Ligthart en H. Scheepstra, gebruiken overigens zo weinig mogelijk
meerlettergrepige woorden (poes-je, wa-gen, Buur-vrouw, doos-je). Ik dank de heer Tijs van
Ruiten, conservator van het Nationaal Schoolmuseum te Rotterdam, die zo vriendelijk was mij
enkele kopieën uit de leesboekjes van Ligthart en Scheepstra toe te zenden.

Onze Taal. Jaargang 69

296

Ontbrekende leestekens
Kunstacademiestudenten vullen gaten in het schrift
Redactie Onze Taal
Voor lang niet alles bestaat een leesteken. Hoe geef je in je tekst aan
dat je iets niet letterlijk bedoelt, maar bijvoorbeeld als een grapje?
Of dat ‘hij’ ook ‘zij’ is? Tijd voor een prijsvraag. Een groep
kunstacademiestudenten kreeg de opdracht: ontwerp leestekens
die nog niet bestaan maar waar wel behoefte aan is.
Wie wil aangeven dat de zin die hij opschrijft een vraag is, zet er een vraagteken
achter. En wie wil benadrukken dat iets een uitroep of bevel is, heeft het uitroepteken
tot zijn beschikking. En zo zijn er nog veel meer leestekens: de punt om twee zinnen
van elkaar te scheiden, de komma om een leespauze aan te geven, de
aanhalingstekens om citaten te markeren, enzovoort.
Maar voor lang niet alles bestaat een leesteken. Want hoe geef je in je tekst aan
dat je iets niet letterlijk bedoelt, maar als grapje, of als het tegenovergestelde? Of
dat iets door iedereen beweerd wordt, maar dat je het daar niet per se mee eens
hoeft te zijn? Of dat je weliswaar ‘hij’ schrijft, maar ook ‘zij’ bedoelt?

Vijf leestekens
We besloten deze ‘gaten in het schrift’ te vullen. Daarvoor schreven we een prijsvraag
uit onder studenten van de Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch om precies te zijn de eindexamenklas van de afdeling Visuele Communicatie. De
opdracht luidde: ontwerp vijf leestekens die nog niet bestaan maar waar wel behoefte
aan is, en verzin (en ontwerp) eventueel nog andere van zulke ontbrekende
leestekens. Het ging om de volgende tekens:
1. het ‘maar niet heus’-teken
Vaak wordt er precies het tegenovergestelde bedoeld van wat er wordt gezegd.
De zin

Dat was weer lekker
kun je makkelijk zo uitspreken dat het voor iedereen duidelijk is dat het helemáál
niet lekker was. Maar hoe doe je dat op schrift?
2. het ‘men zegt’-teken
Toen de Chileense dictator Pinochet in Engeland gevangenzat en er discussie
was over de vraag of hij terug mocht naar Chili, werd er op het Journaal gezegd:

Pinochet zou ziek zijn.
Daarmee werd bedoeld: er wordt beweerd dat hij ziek is, maar of dat werkelijk zo
is, is nog maar de vraag. Nu is het in dit geval wel duidelijk wat de bedoeling is,
maar in

Hij zou eerlijk zijn
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ligt dat al wat lastiger. Hier kunnen twee dingen bedoeld zijn: ‘hij was van plan eerlijk
te zijn’, maar ook ‘men zegt dat hij eerlijk is’. Alle reden dus voor een teken dat
aangeeft: ‘dat wordt gezegd, maar of het juist is, is niet zeker’.
3. het ‘hij is ook zij’-teken
Vaak staat er in een tekst hij als er ook vrouwen mee bedoeld worden.
Bijvoorbeeld:

De lezer kan lezen wat hij wil; hij is om zo te zeggen vrij.
Overduidelijk gaat het hier om mannen én vrouwen. Soms wordt dit probleem
opgelost door ‘hij/zij’ te schrijven, of door in een voorwoord uit te leggen dat hij
eigenlijk ook ‘zij’ betekent. Lastig allemaal. Er moet eigenlijk een leesteken komen
dat in één oogopslag duidelijk maakt hoe het zit met hij en zij.
4. het ‘vrije indirecte rede’-teken
De vierde categorie is de lastigste. Stel dat je wilt opschrijven dat een meisje
bedenkt hoe lekker de taartjes op tafel eruitzien, dan kun je dat zo doen:

Ze dacht: ‘Wat zien die taartjes er lekker uit!’
Maar je kunt evengoed dit opschrijven:

Wat zagen die taartjes er lekker uit!
Deze laatste vorm (die in taalkundig jargon ‘vrije indirecte rede’ heet) is niet zonder
gevaar, omdat niet altijd duidelijk is wie (in dit geval) de taartjes nu lekker vond: de
schrijver of iemand anders. Een Duitse politi-
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cus heeft een paar jaar geleden grote problemen gekregen doordat hij had gezegd:

En wat de joden betrof: hadden die zich in het verleden niet een rol
aangematigd die hun niet toekwam? Moesten zij niet eindelijk eens wat
beperkingen accepteren?
De politicus gaf weer wat de nazi's destijds dachten (hij gebruikte dus die ‘vrije
indirecte rede’), maar bijna iedereen begreep het anders: het was de politicus zélf
die zulke ideeën heeft. Als de politicus z'n tekst had opgeschreven en daarbij een
‘vrije indirecte rede’-teken had kunnen gebruiken, was er niets aan de hand geweest.
5. het nadrukteken
Twee zinnen hiervóór staat ‘zélf’, met een accent. Dat accent dient (net als in
‘hiervóór’ trouwens) om nadruk weer te geven. Maar zo'n accent wordt soms ook
gebruikt om niet nadruk, maar uitspraak weer te geven. In

Mooi weer hè?
is de laatste klank een korte e (als in wel). Maar in

Hé, kom eens hier!
is de e lang (ongeveer als in twee). Dat teken voor een lange klank is dus precies
hetzelfde als het nadrukteken. Daarom zou het goed zijn als er een nieuw
nadrukteken wordt verzonnen.
6. vrije opdracht
Waarschijnlijk zijn er nog veel meer ‘gaten in het schrift’. Bij deze zesde, vrije
opdracht konden de studenten zelf bedenken welk leesteken er nog niet is, waarom
daar tóch behoefte aan is, en hoe het eruit zou kunnen zien.

De winnende ontbrekende leestekens

Het ‘maar niet heus’-teken

Het ‘men zegt’-teken

Het ‘hij is ook zij’-teken
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Het ‘vrije indirecte rede’-teken

Het nadrukteken

Het enzovoortteken

Het ‘retorische vraag’-teken

Volgens de jury ontwierp Annemarie Roos de beste ‘leestekens die niet bestaan
maar waar wel behoefte aan is’. Haar oplossingen staan hierboven afgebeeld.
Annemarie Roos: ‘Het was een heel lastige opdracht. Een leesteken is iets
abstracts, maar deze nieuwe tekens moesten tegelijk ook beeldend, figuratief zijn.
Het ging erom de gulden middenweg te zoeken. Het moeilijkst vond ik het “maar
niet heus”-teken en het “men zegt”-teken, waarschijnlijk omdat die qua betekenis
erg dicht bij elkaar liggen. Bij het “men zegt”-teken ben ik uitgegaan van het
armgebaar waarmee je aangeeft: “ik weet het niet zeker”, en voor “maar niet heus”
gebruikte ik het aanhalingstekensgebaar. Bij de “vrije indirecte rede” moest ik denken
aan een bril (je ziet iets door andermans ogen), bij “hij/zij” aan “zon/maan”, bij
“enzovoort” aan een oneindige cirkel, en mijn nadrukteken was oorspronkelijk een
drukkende hand. Voor het “retorische vraag”-teken kantelde ik een gewoon
vraagteken en verving ik de punt door een pijltje dat gericht is op de vraag - om aan
te geven dat het om de vráág gaat en niet om een antwoord.’

De winnende oplossing in de praktijk
Hoe zien de winnende tekens eruit in de praktijk? We schreven een tekst waarin
alle nieuwe leestekens een plaats konden krijgen:
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‘Beeldend, sprekend en goed toepasbaar’
De studenten vonden het - niet geheel verwonderlijk - een moeilijke opdracht. Maar
uiteindelijk slaagden ze
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er allemaal in op de vijf verplichte onderdelen met oplossingen te komen, en er
bovendien twee ontbrekende leestekens aan toe te voegen: het enzovoortteken en
een teken dat een retorische vraag aangeeft. Een jury bestaande uit Frank Dam
(Academie voor Kunst en Vormgeving), Ad van der Kouwe (bureau voor grafische
vormgeving Manifesta, dat Onze Taal vormgeeft) en Kees van der Zwan (redactie
Onze Taal) boog zich over de inzendingen, en lette daarbij op de originaliteit,
herkenbaarheid, bruikbaarheid, toepasbaarheid, attentiewaarde en schoonheid van
de leestekens. Unaniem kwam zij tot de conclusie dat de inzending van Annemarie
Roos op al deze punten het best scoorde. ‘Mooi, beeldend, helder, sprekend en
goed toepasbaar’, vond de jury haar oplossingen.
De winnende inzending van Annemarie Roos vindt u op de voorgaande pagina:
eerst los en daarna toegepast in een speciaal voor de gelegenheid geschreven
tekstie. Verder staan hierboven nog enkele oplossingen waar de jury van onder de
indruk was.

Andere opmerkelijke oplossingen

Het ‘maar niet heus’-teken en het ‘hij is ook zij’-teken van Kim Bell. De jury vond beide
oplossingen (die vette knipoog en die sekseaanduidingen met rondje en punten) ‘opvallend
geestig’.

Het ‘vrije indirecte rede’-teken van Monique Brands: ‘veelzeggend en leuk’.
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De nadruktekens van Carlijn Bottemanne: ‘inventief en origineel’.

Gedichten op de muur [2]
Bij ‘Gronmama’ (‘Grondmoeder’) van de Surinaamse dichter Trefossa zien we hoe
tekst, plaats en beeld elkaar beïnvloeden: het gedicht is ‘uitgesmeerd’ over de lange
muren van het flatgebouw. Gekleurde stroken van de Surinaamse vlag verbinden
de verschillende onderdelen van het gedicht met elkaar. Op het laatste gedeelte
van de muur wordt de regel ‘Mi a no mi’ (‘Ik ben niet ik’), waarmee elke strofe begint,
nog eens herhaald.

Foto: Jan Willem Bruins; tekst: Marleen van der Weij
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‘Bij doorstart niet roken’
Instructieve hiëroglyfen
Piet Westendorp - Technische Universiteit Delft en Technische
Universiteit Eindhoven Paul Mijksenaar - Technische Universiteit Delft
en Bureau Mijksenaar
Visuele instructies vormen een lingua franca in een tijd van
toenemende internationalisering. Maar kan iedereen deze beeldtaal
wel zo gemakkelijk interpreteren? Waarom denken mensen dat ze
bij een noodlanding in het vliegtuig eerst goed met hun overburen
moeten overleggen over de juiste houding? Of dat bij het passeren
van de verkeerstoren niet mag worden gerookt?
Je merkt pas goed hoe krachtig, veelzijdig en flexibel taal is als je instructies moet
overbrengen met andere middelen, zoals beeld. En dat moet steeds vaker, vooral
door de internationalisering en de massaproductie. Immers: mensen met zeer
uiteenlopende taalachtergronden reizen met vliegtuig, auto, trein en boot overal
naartoe, en identieke magnetronovens en jamverpakkingen worden over de hele
wereld verkocht. Daarom zijn op vliegvelden, stations en wegen, en op
bedieningspanelen van magnetronovens en jamverpakkingen beelden vaak de
enige manier om instructies te geven. Deze instructieve hiëroglyfen vormen de
lingua franca van de nieuwe tijd.
Visueel instrueren is moeilijk omdat beelden meer kunnen betekenen dan woorden.
Er zijn soms verschillende beelden die (onbedoeld) dezelfde instructie geven, maar
ook komt het voor dat hetzelfde beeld totaal verschillende betekenissen heeft. Verder
zijn er nog niet veel systematische regels voor instructieve beelden, zogenoemde
abstracte regels, dat wil zeggen regels van het type ‘rood is gevaar’. Toch valt er in
instructieve beelden wel een zekere systematiek te ontdekken. Er bestaat een
overeenkomst met begrippen uit de grammatica, en ook blijken er wel degelijk enige
abstracte regels toegepast te worden. Zij het niet altijd met evenveel succes.

Grammatica
Dat instructieve beelden soms de grammatica volgen, is te zien in bijvoorbeeld de
zogenoemde ‘exploded view’ van een bouwmodel. In zo'n afbeelding (een
opengewerkte tekening, waarin alle onderdelen los van elkaar staan afgebeeld) zou
je de vleugels en de wielen de zelfstandige naamwoorden kunnen noemen, en de
pijlen erbij de werkwoorden (draaien, drukken). Soms is een detail-illustratie alleen
bedoeld om de positie van een onderdeel ten opzichte van een ander deel aan te
geven; die zouden we een voorzetsel kunnen noemen. Enzovoort.
Maar we kunnen in instructieve beelden ook andere taalkundige begrippen
herkennen. Visuele onomatopeeën (klanknabootsingen, zoals koekoek en boem)
bijvoorbeeld:
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Figuren 1, 2, 3 en 4. Visuele onomatopeeën

Visuele synoniemen zien we in de verschillende manieren waarop we
gewaarschuwd worden. Ze betekenen allemaal min of meer hetzelfde: niet doen!

Figuren 5, 6, 7 en 8. Visuele synoniemen

Visuele homoniemen (begrippen met meerdere betekenissen) zijn bijvoorbeeld
de pijlen in verschillende situaties. Zo kan een pijl de ene keer een richting
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aanduiden, de andere keer een beweging, en een pijl in een schema kan aangeven
dat je naar de volgende stap in een serie handelingen toe moet.
Een prachtig voorbeeld van denotatie (de ‘woordenboek-betekenis’) en connotatie
(de gevoelswaarde van een woord) in beeld vinden we in Sequential art van Will
Eisner (figuur 9).

Figuur 9. Denotatie en connotatie. Uit: Will Eisner, Sequential art.

De denotatie is elke keer hetzelfde (‘Het spijt me’), maar de connotatie is door de
tekeningen totaal verschillend. Dit zien we ook in instructies. Zo is het verkeersbord
voor ‘voetpad’ op zichzelf vrij neutraal, maar als dat bord van een man met een klein
kind bij de ingang van een duister steegje hangt, ligt de gevoelswaarde toch anders.
Dit pictogram is overigens inmiddels aangepast: die man met zo'n gleufhoed en een
kind aan de hand had op zich al een verkeerde connotatie.

Figuur 10. Voetpad

Abstracte regels
Behalve de ‘grammaticale verbanden’ zijn er ook wel typisch ‘eigen’ regels voor
instructieve beelden. Tot deze abstracte regels behoort dus ‘rood betekent gevaar’
en ‘een driehoek betekent: pas op!’ Deze regels zijn algemeen bekend en ze worden
veelvuldig toegepast. Maar er zijn er meer. Een > betekent op een apparaat ‘vooruit
afspelen’ en > > ‘snel vooruitspoelen’.
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Deze symbolen worden steeds algemener gebruikt; ze komen nu ook voor in
situaties waarbij de relatie met naar rechts draaien en snel naar rechts draaien (van
een band) niet meer bestaat. Het symbool > > kan inmiddels ook ‘Opschieten!’
betekenen. Verdubbeling kon weleens de vergrotende trap van de visuele instructies
worden: groter, meer, sneller.
We passen ook abstracte regels toe die minder expliciet zijn. Daarvan behandelen
we er hier een: de manier waarop een oorzakelijk verband in beeld wordt
weergegeven. Dan ziet u meteen hoe moeilijk het is om visuele instructies te maken
en hoe veelzijdig ze verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden.

Figuur 11. Philips Falcon 20

We hebben in juni op de website van Onze Taal een aantal visuele taalpuzzels
geplaatst en lezers gevraagd wat er volgens hen bedoeld werd. Er zijn meer dan
honderd reacties gekomen, waarvan we dankbaar gebruikmaken voor onderstaande
stukjes. Alle inzenders: veel dank voor uw medewerking! Bij figuur 11 gaf meer dan
de helft van de respondenten min of meer het goede antwoord:
Bij een noodlanding moet u de veiligheidsgordel omdoen en:
- als u achteruitvliegt dan moet u rechtop blijven zitten en de armen voor uw
borst kruisen
- als u vooruitvliegt dan moet u vooroverbuigen, armen kruisen op de knieën en
het hoofd op uw armen houden.

Maar er waren veel misverstanden:
- ‘Bij een noodlanding moeten vrouwen hun boezem beschermen en mannen
hun kruis.’
- ‘Vrouw laat zien hoe je de veiligheidsriem om moet hebben; man laat zien hoe
je moet zitten bij een noodlanding.’

Een abstracter beeld had de interpretatie kunnen voorkomen dat het geslacht van
de passagiers hier een rol speelt, zolang maar duidelijk was gebleven dat het om
mensen gaat.
Velen meenden ook dat ze vrije keuze hadden voor een van de posities:
- ‘Besluit na goed overleg met uw overbuurvrouw wie vooroverbuigt.’
- ‘Zit met de armen gekruist voor de borst of voor het gezicht.’

De oorzaak van deze al te vrije interpretatie is waarschijnlijk dat de lezers het
uitvergrote detail niet in verband brachten met de overzichtstekening. Wellicht was
de bedoeling duidelijker geweest zonder de uitvergroting.
En zoals we verwachtten was de onzekerheid groot:
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- ‘Ga bij een noodlanding ineengedoken zitten met je hoofd gevouwen op je
armen. Of... moet je juist rechtop zitten?’
- ‘Verwarrend vind ik dat de vrouw nog steeds rechtop zit; als daar een kruis
door komt, is het geheel duidelijker.’

Het plaatje is moeilijk te begrijpen door de situatie (veel mensen kennen geen
vliegtuigen waarin sommige passagiers achteruitvliegen), door het inzicht dat vereist
is in de combinatie van detail en overzicht (plus de kennis van de opengewerkte
tekening) en door de complexiteit van de boodschap. Er worden meerdere instructies
in één illustratie gegeven (gordels om, hoe te zitten), én de zitinstructie is tweeledig:
‘Als u vooruitvliegt, dan moet u... en als u achteruitvliegt, dan moet u...’; ‘Als A dan
B en als C dan D’ is de regel die hierachter steekt. Toch hebben veel inzenders dat
goed begrepen. Kennelijk hebben ze een regel toegepast waarmee ze
betekenisdragende elementen combineren - een grammaticale regel dus. De
combinatie van twee illustraties binnen één kader geeft aan dat er een verband is,
bijvoorbeeld oorzakelijk. We laten nog een paar visuele vormen zien waar gebruikers
deze regel uit afleiden. Zie de figuren 12a, b en c. In al deze voorbeelden zien we
telkens dezelfde regel, ‘als A dan B’, maar hij is steeds anders verbeeld.
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Figuur 12a. Royal Air Maroc

Bij figuur 12a kregen we onder meer de volgende suggesties van lezers:
- ‘Bij doorstart niet roken.’
- ‘Bij passeren van de verkeerstoren niet roken.’
- ‘Zet de stoel naar voren voordat je er iets onder legt.’

Het plaatje dat de oorzaak aangeeft (‘Als het vliegtuig start of landt...’) had een
andere vorm en kleur moeten hebben dan de plaatjes die het gevolg aanduiden (‘...
dan mag u niet roken, moet de stoelleuning omhoog, de tafel ingeklapt en
handbagage onder de stoel geplaatst worden.’) Die ‘gevolg’-plaatjes moeten juist
op elkaar lijken qua vorm, kleur, positie en lay-out.

Figuur 12b. Dan Air

Bij figuur 12b vreesden sommigen kortsluiting in de omroepinstallatie, of
hoogspanning; anderen herkenden een intercom of een radio.
Nogal wat inzenders zagen in deze tekening slechts een nevenschikking, twee
losse mededelingen zonder oorzakelijk verband:
- ‘Op het toilet mag niet gerookt worden. Er is een elektrische inrichting.’

Toch is dat oorzakelijk verband wél bedoeld: ‘Er mag niet gerookt worden en als u
dat toch doet, gaat er een rookmelder af’. Vaak werd wel begrepen dat het om een
oorzakelijk verband ging, maar wélk verband er precies bedoeld werd, bleef soms
onduidelijk:
-

‘Als het alarm gaat geen sigaretten roken op het toilet.’
‘Niet roken op de wc, want er zit een luidsprekertje!’
‘U dient te wachten met roken totdat zulks is toegestaan.’
‘Niet roken als daar via de luidspreker om gevraagd wordt.’
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Figuur 12c. Crossair.

Ook hier kan de oorzaak duidelijker aangegeven worden door de illustraties voor
oorzaak en gevolg beter te groeperen. Zoals een inzender schreef: ‘Onduidelijk
omdat het niet-rokenbord in dit plaatje buiten de toiletruimte staat.’
In de reeks afbeeldingen van figuur 12c worden verschillende ‘als-dan’-regels
samengevoegd op verschillende niveaus:
- ‘Als het vliegtuig stijgt of landt, dan mag u...’
- ‘Als het vliegtuig horizontaal vliegt, dan mag u...’

Maar wat er precies op de stippellijntjes moet worden ingevuld, is op grond van de
illustratie niet te achterhalen. Moeten we de plaatjes linksboven en rechtsboven (de
condities) met het gehele plaatje eronder combineren of slechts met de details? De
verwarring ontstaat doordat we proberen de regel toe te passen die zegt dat twee
plaatjes binnen eenzelfde kader iets met elkaar te maken hebben. Een andere regel
die we hanteren, stelt dat een klein plaatje, voorafgaand aan het grotere plaatje, de
conditie is.
De meeste inzenders dachten dat bedoeld werd: ‘Tijdens starten en landen geen
muis en cd-rom gebruiken; uw computer mag u wél gebruiken.’ Vrij veel anderen
meenden - met minstens evenveel recht - dat het moest zijn: ‘Tijdens starten en
landen mag u geen computer gebruiken; tijdens de vlucht mag dat wel, maar nooit
de muis en de cd-rom.’
Het probleem wordt mede veroorzaakt door de dubbele ontkenning (- x - = +):
- ‘Bij start en landing is het verboden muis en cd-rom niet te gebruiken.’
- ‘Tijdens start en landing mag u alleen muis en cd-rom gebruiken, tijdens de
gewone vlucht mag dat niet.’

En wie de scheiding tussen de drie illustraties die de oorzaak aangeven letterlijk
neemt, kan hier zelfs lezen: ‘Tijdens starten geen muis gebruiken en tijdens landen
geen cd-rom.’
Het moge duidelijk zijn: visuele taal is nog zeer fragiel.

Beeldtaal te letterlijk genomen

Figuur 13. Gebruik bagagekar op hellingbaan Schiphol
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Instructieve beelden worden veelal te letterlijk genomen. De beeldrebus die op
Schiphol gebruikt wordt om ongelukken met te zwaar of te vol opgetaste
bagagekarretjes op ‘hellingbanen’ te voorkomen, is daar een goed voorbeeld van.
Zo nemen veel inzenders het gewicht van 39 kg letterlijk, terwijl bedoeld is te
waarschuwen tegen een zwaar beladen bagagekar. Hoe een passagier op Schiphol
zijn bagage zo nauwkeurig zou kunnen wegen, vraagt slechts een enkeling zich af!
Hetzelfde geldt voor het andere beeld. Dat wil aangeven: ‘Niet te veel losse stukken
bagage op de kar plaatsen omdat deze er gemakkelijk af kunnen vallen.’ Veel
inzenders noemden het aantal van twee koffers (of zelfs gasflessen), en sommige
dachten dat koffers niet op het uiterste randje geplaatst dienden te worden. Een
deel vraagt zich af of de regels ook gelden voor neerwaartse hellingen. Bij verbale
instructie zou die vraag waarschijnlijk nooit gesteld worden.
Ook werd vaak het element ‘helling(baan)’ niet opgemerkt. Bij verbale taal worden
de vergelijkbare elementen minder gauw over het hoofd gezien omdat elk zinsdeel
veel sterker een eigen betekenis heeft. Vooral bij samengestelde beelden blijkt
selectie tijdens waarneming min of meer willekeurig en vooral afhankelijk van
ervaring.
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Verboden paraplu op te steken als het regent?
Stijlfiguren in beeld
Piet Westendorp - Technische Universiteit Delft en Technische
Universiteit Eindhoven Jaap de Jong - Universiteit Leiden
We zeggen ‘niet onaardig’ als we ‘goed’ bedoelen, of ‘even de neuzen
tellen’ als we het toch echt over mensen hebben. In ons taalgebruik
bedienen we ons vaak van stijlfiguren - bijzondere formuleringen
die een bepaald effect hebben. Die stijlfiguren blijken ook terug te
vinden te zijn in de pictogrammen en symbolen die ons omringen.
Welke stijlfiguren kent u? De metafoor, het understatement, de personificatie en de
retorische vraag - die schudt u natuurlijk zo uit uw mouw. Het zeugma wellicht (‘Hier
zet men koffie en over de Zaan, benen af en knopen aan’). Maar wat waren
hyperbool, litotes, chiasme en oxymoron ook alweer? Om nog maar te zwijgen van
perifrase, prolepsis en proteron husteron - of was het husteron proteron? - de figuur
met dat rare volgorde-effect (‘Trek je schoenen en je sokken aan!’).

Stijlfiguren in taal
Deze stijlfiguren hebben eeuwenlang tot de kroonjuwelen van het
moedertaalonderwijs behoord. Het waren de kostbare gereedschappen waarmee
de klassieke schrijvers en redenaars op een kunstige manier varieerden op het
normale taalgebruik. Daardoor kon de taal krachtiger, mooier, indringender en
duidelijker worden. De eerste Romeinse, van staatswege bezoldigde hoogleraar
welsprekendheid Quintilianus behandelde in de eerste eeuw na Christus zo'n 35
stijlfiguren; de beruchte pronkredenaar Gorgias had enkele eeuwen eerder al een
veel uitgebreider repertoire tentoongespreid.
Wie in de Middeleeuwen of Renaissance naar school mocht, leerde door talrijke
imitatieoefeningen deze stijlmiddelen kennen en toepassen. In de zestiende eeuw
zaten Engelse leerlingen te blokken op The garden of eloquence van Henry
Peacham, met het indrukwekkende aantal van 184 stijlfiguren. Het vak retorica
raakte overwoekerd door de stijlleer.
Tegenwoordig is er bepaald geen overdreven aandacht meer voor stijl in het
taalonderwijs. Onze gymnasiasten leren, als het meezit, 35 stijlfiguren. De klassieke
elocutio is niet meer aan de orde van de schooldag en het fraaie, uitgebreide systeem
van stijlfiguren ligt wat te verstoffen. Maar het kan op andere gebieden toegepast
worden.

Stijlfiguren in beeld
Bij stijlfiguren denken we doorgaans alleen aan taal. Een stijlfiguur is een ‘uitdrukking
die een stijleffect teweegbrengt door bijzondere formulering, bijzonder gebruik van
een woord of afwijking van de gebruikelijke zinsbouw’, schrijft Van Dale (de
cursiveringen zijn van ons). Maar die opvatting is misschien te beperkt: stijlfiguren
zijn niet slechts bijzondere manieren van formuleren, maar bijzondere manieren
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van communiceren, in taal óf in beeld, of in andere vormen van communicatie,
bijvoorbeeld in de muziek.
Stijlfiguren komen niet alleen voor in literatuur met een grote L, maar dringen door
in alledaagse teksten, zoals advertenties en handleidingen. Dat geldt zeker ook
voor stijlfiguren in beeld. Wie er oog voor heeft, kan ze dagelijks herkennen in
instructieve pictogrammen en symbolen, zoals verkeerstekens en pictogrammen
voor bewegwijzering in gebouwen en op verpakkingen, bedieningspanelen en
beeldschermen - al vraagt het soms wel wat fantasie en een ruimhartige instelling.
Instructieve pictogrammen en symbolen worden toegepast als het lastig is om
door middel van taal te communiceren, omdat er grote groepen lezers zijn met
uiteenlopende talen en achtergrondkennis. Dat is het geval op vliegvelden, in het
verkeer, op apparaten en in programma's die internationaal verkocht worden, en
op verpakkingen. Daarom zoeken ontwerpers van pictogrammen naar beelden die
op een heldere en pregnante manier de instructie in een enkel beeld overbrengen.
Dat lukt vaak niet rechttoe, rechtaan, maar alleen met ‘overdrachtelijk’ beeld. Dus
met een stijlfiguur - bijvoorbeeld door niet het geheel af te beelden, maar een
kenmerkend detail (pars pro toto) of door het te vergelijken met iets herkenbaars
(metafoor).
Met een overzicht van stijlfiguren kunnen ontwerpers van pictogrammen de
mogelijkheden voor nieuwe ontwerpen van visuele instructies enigszins systematisch
afwegen en dat zou ze op nieuwe ideeën kunnen brengen voor creatieve visuele
instructies. Voor taalliefhebbers vormen pogingen om stijlfiguren te herkennen in
pictogrammen en symbolen wellicht boeiende puzzels. Daarom hieronder een
selectie uit tot nu toe vervaardigde overzichten.
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Anakoloet
Zin die niet de kant op gaat die je grammaticaal zou verwachten. Soms stijlfout,
soms bewust stijlmiddel.

‘Anakoloeten zijn zinnen die, doordat de schrijver verstrikt raakt in een wirwar van
bijzinnen of vergeten is, hoe hij die zin begon, hij niet meer weet hoe die eindigen
moet en daarom vermeden moeten worden.’
Hier eindigt het beeld anders dan het begon. Het begint als letter (de M van moose,
‘eland’), maar eindigt als beeld.
Anticipatie
Voorbarige toeschrijving van een eigenschap aan het onderwerp of voorwerp van
een werkwoord.

‘Warm water opzetten.’
Het pictogram dat hier ‘breekbaar’ voorstelt, is een metafoor - tenzij dit pictogram
op een doos glazen zit. We kunnen er echter ook een anticipatie in zien omdat dit
icoon aangeeft dat we vooruit moeten denken. Zo is bijna elke waarschuwing een
anticipatie...
Eufemisme
Verbloemende, verzachtende of verhullende woorden gebruiken.
‘Arbeidsreserve’ zeggen in plaats van ‘werklozen’; ‘elastisch met de waarheid
omgaan’ in plaats van ‘liegen’.

Deze pictogrammen geven allemaal aan dat u hier kunt plassen (pardon, naar het
toilet kunt gaan), maar ze verschillen in de explicietheid waarmee dit aangegeven
wordt. Het ene beeld is dus veel eufemistischer dan het andere.
Hyperbool

Onze Taal. Jaargang 69

Sterke overdrijving.
‘Ik heb een eeuw moeten wachten.’
De 10%-helling wordt hier grafisch weergegeven met een hoek van ruim 30°. Dat
is zwaar overdreven.

Als er werkelijk kans is op vallende rotsblokken zoals afgebeeld op het bord, dan
zou de weg zeker totaal afgesloten worden voor alle verkeer.

Ironie
Uitdrukking van iets wat tegenovergesteld is aan wat bedoeld is.
‘Fijne meid ben jij zeg.’
Zo vaak als we ironie tegenkomen in cartoons, zo weinig zien we deze stijlvorm
in instructieve pictogrammen. Dit pictogram geeft aan dat er een beautyshop is (op
het vliegveld Seattle-Tacoma), maar wie wil er zo uitzien als je uit de beautyshop
komt?
En zou het hele gezin genieten van de gebruiksaanwijzing?
Litotes
Een afzwakking of verkleining van een eigenschap met als doel die eigenschap
juist te benadrukken.

Gebeurt vaak door ontkenning van het tegendeel.
‘Hij zag er niet netjes uit na dat ongeval’ in plaats van ‘Hij zat onder het bloed.’
Verboden je paraplu op te steken als het regent?
Maar dit pictogram staat op verpakkingen. Niet niet nat laten worden, dus.
Onderdompelen a.u.b.
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Metafoor
Beeldspraak die berust op een vergelijking ‘Zij is zo sterk als een beer’ en ‘Krekels
zijn de nachtegalen onder de insecten.’

Visuele metaforen worden zeer veelvuldig toegepast bij instructieve pictogrammen.
Tot de bekendste hoort wel de ‘prullenmand’ (of ‘prullenbak’) die staat voor een
verzameling verwijderde bestanden op computers met systeemsoftware van onder
andere Apple en Microsoft.

Ook aardig is het veertje op een gaspedaal uit een handleiding van Citroën. Behandel
het gaspedaal zo zacht als een veertje (vederlicht).
Paradox
Schijnbare tegenspraak: een bewering die innerlijk tegenstrijdig lijkt, maar het
niet is.

‘Een goede vertaler kiest uit vijf equivalenten de zesde.’
Dit pictogram op de Olympische Spelen in Tokio lijkt aan te geven dat je zowel
linksaf als rechtsaf moet gaan. Maar het bedoelt het punt aan te geven waar je de
weg kunt vragen.
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Personificatie
Metafoor waarbij abstracties of levenloze dingen als levende wezens worden
voorgesteld.
‘De grond is dorstig.’
De personificatie wordt in de beeldwereld ‘antropomorfe illustratie’ genoemd:
producten krijgen menselijke eigenschappen. Zwetende televisies, videobanden
die moeilijk kijken omdat ze bij een magneet liggen, de printer die moet hoesten
van het stof.
Synecdoche
Hier de pars pro toto: een deel staat voor het geheel.
‘We willen meer handen aan het bed.’

Met een peddel alleen kom je niet ver. Maar het is duidelijk dat je hier kunt kanoën.
Of kano's kunt huren. Of dat hier kanowedstrijden worden gehouden. Of dat hier
kano's en peddels te koop zijn...
Repetitio
Ongewijzigde herhaling van een woord, woordgroep of zinswending.

‘Woorden, woorden, woorden.’ We zouden dit pictogram ook een anafoor kunnen
noemen, aangezien de herhaling hier niet ongewijzigd is. Een anafoor is een
herhaling van een deel van de woorden in opeenvolgende zinnen: ‘Alles bedekt zij,
alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.’
Reticentia
Het bewust en om tactische redenen afbreken van een eenmaal begonnen zin,
in het vertrouwen dat het publiek de zin zelf kan aanvullen.

Onze Taal. Jaargang 69

‘Als je niet ophoudt, dan zal ik je...’
Het beeld van het paard is duidelijk genoeg zo; de illustrator vond het niet nodig
om de lijnen helemaal te tekenen.
Sarcasme
Bijtende spot, zwaardere vorm van ironie.

Dit zouden we best ironisch kunnen noemen, maar ook wel sarcastisch als het bord
staat bij een oude kerkmuur. De context is - zoals zo vaak - in belangrijke mate
bepalend voor de interpretatie.
Subjectie

Een vraag die door de schrijver zowel opgeroepen als beantwoord wordt.
‘Wat is de elocutio? De elocutio is de taak van het verwoorden van de inhoud: de
formuleringsfase.’

Onverbeeldbaar?
Het lukte ons niet om van alle bekende stijlfiguren een beeldvariant te vinden. Wat
moeten we ons voorstellen bij een visuele retorische vraag? Een tautologie? Een
praeteritio (d.w.z. het gesluierd onder de aandacht brengen van feiten: ‘Ik wil het
vanmiddag niet hebben over de pijnlijke verliezen die we hebben geleden’)? Een
apostrophe (aanspreking waarbij de schrijver zich afwendt van de lezer en iemand
anders aanspreekt: ‘Frank en Ellen gebruiken geen condoom, want ze kennen elkaar
al drie weken. Welterusten Frank en Ellen.’)? En zo zijn er nog wel wat witte plekken
op de landkaart. Maar misschien lukt het de lezers van Onze Taal wel om ze te
vullen (reacties graag naar p.h.westendorp@io.tudelft.nl).
Ontwerpers weten het allang: voor de instructie is beeld vaak ontoereikend. Het
pictogram is niet direct duidelijk of het is onvoldoende eenduidig. Dan wordt er toch
weer een beroep gedaan op de taal: aan het beeld worden trefwoorden toegevoegd
(vaak in steenkolen-Engels, de taal van de vliegvelden en de moderne technologie).
En zo ontstaat er een tautologie van tekst en beeld (het dubbel uitdrukken van een
bepaald begrip: ‘Ik ben blij en verheugd dat...’; ‘Wat gebeurd is, is gebeurd’).

Onze Taal. Jaargang 69

De voorbeelden in dit artikel zijn ontleend aan: Driessen & Gijsen, De
verbeelding... Stijlfiguren in beeld gebracht. Intern rapport TU Delft, 1994;
Hanneke Hövels & Kristel Kerstens, Beeldfiguren. Intern rapport TU Delft,
2000; William Horton, Illustrating computer documentation, 1994.
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Gedichten op de muur [3]

Het gedicht ‘Spreeuw’ van Judith Herzberg, waarvan de eerste regels schuilgaan achter
een boom: ‘Had niets te beweren / te klein voor veren / te nat om bruin te heten / en snavel
dicht / ook tegen eten. // Maar werd een hoogst / warmpotige geleerde / specialistisch
geïnteresseerde / zeehondgeveerde / vetervereerder. // Frivoolkelige imitator / een
parel-bespetterde / wezel, een vliegende / ongeletterde triomfator.’
Foto: Jan Willem Bruins
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Je nier aanwijzen
De abstracte iconen van de Nederlandse Gebarentaal
Onno Crasborn en Marc van Oostendorp
Gebarentalen zijn echte beeldtalen: elk woord wordt erin uitgedrukt
met bewegingen van vingers, handen, armen en gezicht. Bij concrete
woorden drukken die lichaamsdelen de betekenis van het woord
vaak op een rechtstreekse manier uit. Maar hoe gaat dat bij
abstractere woorden? Waarom kun je je hand niet over je elleboog
wrijven bij wijze van gebaar? En hoe verschillend zijn gebarentalen
nu eigenlijk van gesproken talen?
Hoe zeg je ‘fietsen’ in de Nederlandse Gebarentaal, de taal van de doven in
Nederland? Je draait je vuisten om elkaar heen alsof het trappers zijn. Hoe zeg je
‘begrijpen’? Met één hand maak je een grijpbeweging naar je hoofd. Om ‘hart’ te
zeggen, teken je met twee vingers een hartvormige figuur op je borst, voor ‘nier’
wijs je naar je nier.
Als je maar de juiste voorbeelden neemt, zou je makkelijk kunnen geloven dat
een gebarentaal niet veel meer is dan een pantomime. De vorm van veel
gebarentaalwoorden lijkt rechtstreeks verband te houden met hun betekenis.
Taalkundigen zeggen dat die woorden ‘iconisch’ zijn: het gebaar is een afbeelding
van het voorwerp of de handeling waar het naar verwijst. Lang hebben pedagogen,
taalgeleerden en zelfs de doven zelf dan ook gedacht dat je met gebaren uitbeeldde
wat je bedoelde. Gebarentaal was daarin heel anders dan gesproken taal, want de
klank van de woorden hart en nier heeft niets te maken met de vorm van die organen
of het geluid dat ze maken.

Forse tegenwind
Toch hebben in de tweede helft van de twintigste eeuw bijna alle deskundigen hun
mening herzien. De gebarentaal lijkt toch in wel heel veel opzichten op gesproken
taal, behalve dan dat ze niet gemaakt wordt met stembanden, tong en lippen, maar
met handen, bovenlichaam en gezicht, en dat ze niet beluisterd moet worden maar
bekeken. Ze heeft een grammatica die even ingewikkeld is als die van het
Nederlands, het Latijn of het Chinees. Ze is ook minstens even moeilijk te leren voor
volwassen mensen en even makkelijk voor kinderen. En ze kan alles uitdrukken
wat gesproken talen ook kunnen.
Dat laatste betekent dat je in gebarentaal niet alleen over lichaamsdelen en
zichtbare activiteiten kunt praten, maar ook over postmoderne filosofie, algebraïsche
meetkunde, milieuvervuiling en alle andere onderwerpen die zich niet onmiddellijk
lenen voor een aflevering van het tv-spelletje ‘Hints’. De woorden die hiervoor nodig
zijn, zijn in gebarentaal per definitie even abstract als in elke gesproken taal.
Zelfs de iconische gebaren voor ‘fietsen’ en ‘begrijpen’ moet je eerst leren als je
gebarentaal wilt spreken. Je zou het begrip fietsen op allerlei manieren kunnen
nabootsen. In plaats van draaibewegingen met je handen maak je trapbewegingen,
of je pakt een denkbeeldig stuur vast en trekt een gezicht alsof je tegen forse wind
vecht. Dat zijn allemaal wel begrijpelijke
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Gebarentaalgebruikers die zich verspreken bij het uiten van ‘kat’ maken
bijvoorbeeld het gebaar voor ‘praten’ (met je mond), dat je ook maakt met
je duim en wijsvinger bij je mond.
uitbeeldingen van het begrip fietsen, maar wie Nederlandse Gebarentaal wil spreken,
zal moeten leren dat er maar één ‘juist’ woord voor ‘fietsen’ is.

Imitatie van snorharen
In de jaren zeventig hebben taalkundigen een aantal experimenten gedaan waaruit
bleek dat gebaarders in hun geheugen vooral de vorm van woorden onthouden, en
niet in de eerste plaats wat die vorm betekent. Ze deden dit door mensen zodanig
in de war te brengen dat ze zich verspraken. Als een horende taalgebruiker zich
verspreekt, zegt hij in plaats van ‘kat’ bijvoorbeeld [kot] of [pat]. Hij maakt dan
woorden
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die in klank, maar niet per se in betekenis, sterk lijken op het oorspronkelijke woord.
Gebarentaalgebruikers bleken zich op dezelfde manier te verspreken.
Het woord voor ‘kat’ maak je in de Nederlandse Gebarentaal door met je duim
en wijsvinger van je mondhoek naar buiten te bewegen, als een imitatie van de
snorharen. Gebarentaalgebruikers die zich verspreken bij het uiten van ‘kat’ maken
bijvoorbeeld het gebaar voor ‘praten’ (met je mond), dat je ook maakt met je duim
en wijsvinger bij je mond. Ze maken níét de gebaren voor ‘vacht’ of ‘klauwen’, die
er heel anders uitzien, al hebben ze een betekenis die nauw verwant is aan kat. De
onderzoekers concludeerden hieruit dat het gebaar voor ‘kat’ in het geheugen van
de gebaarder is opgeslagen als een verzameling aanwijzingen over onder andere
de stand en vorm van de hand en de plaats waar deze zich moet bevinden, en niet
als een imitatie van het idee ‘kat’.

Vleermuisoren
Gesproken talen hebben ook iconische woorden, al zijn het er niet veel. Het gaat
om woorden als suizen, tjielpen en kukeleku. Het verschil in aantal komt doordat
mensen meer gericht zijn op beelden dan op geluiden. Van heel veel zaken
(lantaarnpalen, tafels, potloodslijpers) herkennen we wel een typische vorm, maar
niet een typisch geluid. En min of meer abstracte ideeën kunnen veel makkelijker
met het beeld van een tastbaar voorwerp worden verbonden - verliefdheid zit in je
hart, iets begrijpen doe je met je hoofd - dan aan de klank ervan. Als mensen
vleermuisoren hadden, bezaten gesproken talen misschien ook veel meer iconische
woorden.
Woorden als tjilpen en kukeleku bootsen de geluiden uit de natuur op een
onvolmaakte manier na. Dat valt gemakkelijk aan te tonen door ze bijvoorbeeld in
het Frans te vertalen: pépier, cocorico. Die zijn ook ontstaan uit klanknabootsingen
- en toch klinken ze heel anders dan hun Nederlandse equivalenten. Een reden
daarvoor is dat klanknabootsingen in het taalsysteem moeten passen en alleen
gebruik kunnen maken van de klinkers en medeklinkers van de taal. Om dezelfde
reden is trouwens een nagefloten vinkenslag, hoe nauwkeurig ook, in geen enkele
gesproken taal het officiële woord voor ‘vink’.

Krabben aan je elleboog
Gebarentalen kennen soortgelijke beperkingen. Zoals niet elke willekeurige door
de mens voortgebrachte klank (fluiten, met je tong tegen je wang aanschuren)
onderdeel is van het klanksysteem van een taal, zo is ook niet elke lichaamsbeweging
automatisch een gebaar. Zoals gesproken talen kleine, min of meer vaststaande
verzamelingen van klinkers en medeklinkers hebben, zo heeft elke gebarentaal
slechts een beperkte hoeveelheid gebaren. Krabben aan je elleboog is bijvoorbeeld
makkelijk genoeg, maar wordt in geen enkel gebarentaalgebaar gebruikt. Datzelfde
geldt voor wijzen naar een lichaamsdeel met je middelvinger, of voor het wrijven
van duim tegen vingers zoals wanneer je fijne stof bevoelt. Dat zijn allemaal net
zomin woorden in de gebarentaal als smakgeluiden woorden in het gesproken
Nederlands.
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Ook iconische gebaren moeten voldoen aan de eisen van het taalsysteem.
Bovendien zijn van iconische gebaren ook lang niet alle onderdelen even
betekenisrijk. Om het gebaar voor ‘hart’ te maken moet je met je hand naar je borst
gaan, maar voor een pantomime doet de vorm van je hand er niet zoveel toe. In de
Nederlandse Gebarentaal is dat wel belangrijk. Je spreekt het woord hart alleen
correct uit als je met twee wijsvingers de vorm van een hart op je borst tekent. Dat
het twéé vingers moeten zijn, en dat het alleen wijsvingers mogen zijn, is volkomen
willekeurig.

Uitzonderingen
Toch zijn er ook uitzonderingen op die algemene regel - woorden die buiten de
normale beperkingen van het taalsysteem treden. Normaal gesproken maken
gebarentalen geen gebruik van de achterkant van het menselijk lichaam; gebaren
worden in de ruimte vóór borst en gezicht gemaakt. Het gebaar voor nier is daar
een uitzondering op, omdat je nu eenmaal naar achteren moet om dat lichaamsdeel
aan te wijzen. In gesproken talen zijn er precies dat soort uitzonderingen als het
gaat om klanknabootsingen: de medeklinkercombinatie tj- komt bijvoorbeeld in het
Nederlands niet voor aan het begin van een woord, behalve in sommige leenwoorden
en in klanknabootsingen zoals tjilpen en tjiftjaf.

‘Poes’ in Gebarentaal.
In: Liesbeth Koenen e.a., Gebarentaal. De taal van doven in Nederland. 3e, herz. dr.
Amsterdam, Atlas, 1998

Al met al verschillen gebarentalen helemaal niet zo veel van gesproken talen.
Dat is ook niet zo vreemd, want alle talen zijn gemaakt door mensen met min of
meer dezelfde hersenen en een soortgelijk taalgevoel. In een maatschappij als de
onze, waarin gebarentaal niet meer onderdrukt wordt, krijgen doven de kans om de
woordenschat eindeloos uit te breiden. Zodat ze zelfs een woord krijgen voor het
begrip iconisch: je steekt je pink omhoog en beweegt hem van je oog naar voren.
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Woordenboek van de poëzie
Baai
Guus Middag
Een paar jaar geleden bevond de dichter Willem van Toorn zich in de vallende avond
op het strand, ergens aan de Portugese kust. Hij zag het langzame deinen van de
zee. Hij zag de vissersschepen dicht bij de kust voor anker liggen. Het lage licht
streek over de masten. Hij zag het dorpje en hoorde de stemmen op straat.
Daarboven rezen heuvels uit, met schapen en een enkele herder, wier geluiden
zich bij het avondlijk gemompel voegden. De kust vormde hier een boog, en het
leek alsof deze bocht met het strand, het dorp en de heuvels een arm om de traag
golvende, in zichzelf verzonken zee sloeg. De dichter beleefde hier een moment
waarop alles even met alles leek samen te vallen. Maar hoe deze wonderlijke
sensatie onder woorden te brengen?
Eerst maar eens de locatie aangeven. Boven het gedicht in wording verscheen
als titel ‘Sesimbra’: Portugese badplaats, met strand en ankerplaats, zo'n veertig
kilometer ten zuiden van Lissabon, tussen Kaap Espichel en Setúbal. En vervolgens
vertelde hij gewoon maar eens wat hij zag, in nuchtere bewoordingen, in de eerste
acht regels van zijn gedicht. Daarna zou zich vermoedelijk vanzelf wel de ene regel
of het ene woord aandienen waarin zijn ervaring zich het best liet vangen:

Sesimbra
Hoe de boog van land en water,
het gewillig zich laten omarmen
van de langzame zee (voor anker
de visserschepen, het lage
licht op de masten) door
de heuvels compleet met schapen
en herders boven de straten
van het dorp in de mompelende avond
één seconde volmaakt
samenvalt met het woord
dat voor in de mond ligt: baai.

Het is een gedicht van één zin, één hoe-zin, die zich langzaam ontrolt en geleidelijk
uitmondt in het ene woord waar dit gedicht om draait: het woord baai.
Wat Van Toorn daar bij Sesimbra ziet, vormt voor hem blijkbaar de perfecte baai,
de baai uit het boekje, de baai om je vingers bij af te likken, bij het zien waarvan hij
niets anders meer kan bedenken dan het woord dat zich al min of meer vanzelf in
zijn mond gevormd heeft: baai. Dat is het op het eerste gezicht verrassende, maar
bij nader inzien toch ook wel wat teleurstellende slot van het gedicht. Het heeft iets
armzaligs en ook wel iets van een nederlaag: de dichter die niet eens op zoek gaat
naar een eigen formulering, maar meteen kiest voor het woord dat nu eenmaal
bestaat voor wat hij ziet. Tegelijk schuilt er ook wel iets humoristisch in deze openlijk
beleden onmacht: de dichter die de zeldzame sensatie beleeft dat woord en
werkelijkheid, taal en beeld, gedurende één seconde volmaakt samenvallen en daar
meteen dan ook maar handig van profiteert.
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Verwarrend
Wie de kaart erop naslaat om deze voorbeeldige baai eens van dichtbij te bekijken,
ziet bij Sesimbra inderdaad een mooie ronde komvormige inham in de kustlijn. Maar
vreemd genoeg is het woord baai (of baía, zoals ze daar zeggen) nergens te vinden.
Op Turinta's Mapa de Estradas van de Costa de Lisboa, schaal 1:128.000, zien we
wel een ‘praia’ (‘strand’), om precies te zijn de of het Praia da Califórnia, en links
en rechts ook nog wat andere praia's, en ook een ‘cabo’ (‘kaap’) en een ‘porto’
(‘haven’), een ‘ponta’ (‘punt’) en een ‘cova’ (‘kloof’), maar de dichtstbijzijnde baía is
pas zo'n twintig kilometer oostelijker te vinden, waar de kust bij de monding van de
Sado een heel mooie grote ronde bocht naar links maakt, met een ingewikkelde
landtong erin: de grote Baía de Setúbal.
Bedoelde Van Toorn deze baai in de verte, waarop hij vanaf het strand van
Sesimbra misschien uitzicht had? Het is niet erg aannemelijk. De intimiteit van zijn
gedicht moet, gelet ook op de titel, wel betrekking hebben op het ronde, goed van
de open oceaan afgeschutte kommetje bij Sesimbra. Ook de reisgids voor Portugal
(van J. Rentes de Carvalho) spreekt hier niet van een baai, maar tot twee keer toe
van een bocht, ‘die door de haar omringende bergen uitzonderlijk goed beschut
wordt tegen de wind en alleen in het zuiden open is.’ Had Van Toorn dus ten onrechte
een bocht aangezien voor een baai, en nog wel voor het prototype van een baai?
Of was het misschien zo dat een Portugese ‘praia’, zeker indien hij of zij lekker
beschut gelegen was tussen een ‘cova’ en een ‘cabo’, min of meer overeenkwam
met wat in het Nederlands wel een baai wordt genoemd? En misschien was een
Portugese ‘baía’ dan wel wat bij ons een golf heet? Waar ging een bocht eigenlijk
over in een baai, en wanneer werd een baai een golf?
Volgens Van Dale is een baai een ‘ronde inham van de zee in het land’, met als
synoniemen zeeboezem en zeearm. Een golf is de grote uitvoering daarvan: ‘wijde
baai, ruime zeeboezem’. In een bocht ziet Van Dale niet veel meer dan een ‘buiging
van een kust’ en ‘vandaar’, verwarrend genoeg, een verzamelnaam voor ‘golf, baai,
inham’. Maar blijkbaar kan een bocht geen boezem zijn, hoewel volgens hetzelfde
woordenboek een boezem toch niet veel anders is dan een ‘diep ingaande, wijde
baai of bocht van de zee’.

Prettige associaties
Ingewikkeld allemaal. Dat Van Toorn bij Sesimbra ten onrechte van een baai sprak,
lijkt mij aannemelijk, maar als verzachtende omstandigheid mag gelden dat wij in
eigen land nu eenmaal geen baaien hebben, of we noemen ze anders, terwijl we
er op reis altijd wel graag een zien, ook als het er volgens de regels geen is. Want
er hangt een zwerm van prettige associaties
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om de baai heen: zon, zee, kalmte, vis, wijn, vakantie. En een baai is ook altijd mooi.

‘Costa de Lisboa’. 2e ed., uitgave Turinta, Cascais, Portugal (fragment)

Noteren wij daarom in het woordenboek van de poëzie: ‘Baai, eigenlijk een soort
van boezem, en soms ook wel een kleine golf, maar voor deze ene keer ook: bocht,
met zodanige baaiachtige kwaliteiten dat men, bij zekere lichtval en in de juiste
stemming, gerust van een baai mag spreken, inz. in het geval van de bocht (eigenlijk
“praia”) van Sesimbra (Port.), zie aldaar ter plekke, bij voorkeur in de vooravond
(vanuit Lissabon, over de Ponte de 25 Abril, de A2 in zuidelijke richting, tot aan de
afslag Amora, vandaar de N378 tot in Sesimbra, in het dorp zelf de bordjes naar
het strand (“Praia da Califórnia”) volgen).’

Taal in beeld

Werkzaamheden in Rectum, een buurtschap in Twente. De foto is van Hans Schouten uit
Vriezenveen; hij ontvangt een boekenbon van f 50,-.
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Reacties
Shoarma
André Wit - Amsterdam
In het septembernummer van Onze Taal schrijft Gerard Verhoeven over Hebreeuwse
en Jiddische dubbelvormen in het Nederlands. Een onderwerp dat ik hier niet in
aantrof, is de spelling van het woord shoarma. Mijn kennis van het Hebreeuws en
het Jiddisch strekt niet zo ver, maar shoarma lijkt me toch uit een van die talen
afkomstig. Het is me opgevallen dat de spelling ervan veel varianten kent. In iedere
stad is wel een shoarmazaak gevestigd, maar de gehanteerde schrijfwijze van
shoarma verschilt nogal eens. Zo noteerde ik onder meer:

shawarma
swarma
sjwarma
shoarma
showarma
shwarma
Volgens Van Dale is shoarma de juiste benaming van dit vleesgerecht. Als dit zo
is, waarom hanteren veel shoarmazaken dan toch een andere schrijfwijze?

Naschrift Marlies Philippa (etymologe en arabiste)
Aan de vorm en uitspraak van shoarma is al te zien dat het onmogelijk
een Jiddisch woord kan zijn. Dan had het moeten eindigen op een toonloze
e en had er in de spellingvarianten een v in plaats van een w moeten
staan. Ik heb over dit woord geschreven in mijn boek Koffie, kaffer en
katoen, Arabische woorden in het Nederlands. Ik citeer: ‘Shoarma is van
een Turks werkwoord çevirme afkomstig, dat “draaien” betekent. Tijdens
de Turkse overheersing van 1518 tot 1918 is dit gerecht, en daarmee ook
het woord, naar Palestina gekomen. De joden namen in Israël een groot
deel van de Palestijnse keuken over en exporteerden het Palestijnse eten
naar Nederland.’ De spelling met sh- moet afkomstig zijn van de Israëliërs,
die hun sj-klank zo transcriberen. Bij de Egyptenaren gelden voor de
transcriptie van deze klank andere conventies. Het woord is bij ons
inmiddels ingeburgerd als shoarma, maar op grond van de uitspraak zou
sj(e)warma de ideale spelling voor het Nederlands zijn.

(De) majesteit [1]
Peter Loose - Den Haag
Frank Jansens voortreffelijke beschouwing over (de) majesteit in Onze Taal van
september 2000 zou kunnen worden aangevuld met een betoog over de excellentie,
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een evenzeer overbodig substituut voor de minister en evenzeer ironisch
interpreteerbaar.

(De) majesteit [2]
C.M. Braams - Utrecht
In het septembernummer van Onze Taal gaat Frank Jansen in op de heropleving
van het gebruik van (de) majesteit als alternatief voor (de) koningin, en plaatst hij
deze ergens in het begin van de jaren negentig. Dit lijkt me niet juist.
Op 30 mei 1972 bracht koningin Juliana een werkbezoek aan het ‘westelijk
weidegebied’ van de provincie Utrecht. Door mijn toenmalige functie was ik gastheer
op kasteel Rijnhuizen te Jutphaas (nu Nieuwegein). Het viel mij destijds op dat de
ambtenaar van het provinciaal bestuur die het bezoek voorbereidde consequent
sprak over ‘de majesteit’. De oorsprong van dit woordgebruik ligt dus verder terug
in de tijd, en moet mijns inziens vooral gezocht worden in kringen rond het hof.

(De) majesteit [3]
Marian van Egdom - Middelburg
Eindelijk! Lang heb ik gewacht op een artikel over het gebruik van dat vreselijke
(de) majesteit.
Vooral als er kruiperigheid of een bepaald soort eerbied uit opklinkt, ergert het
me mateloos.
Volgens mij is het gebruik van (de) majesteit begonnen als een geintje, vlak nadat
de koningin had aangegeven dat zij ‘majesteit’ genoemd wilde worden. Deze wens
werd in sommige kringen met milde spot ontvangen: men schreef de term tussen
aanhalingstekens en sprak hem uit op een toon die niets te raden overliet. Helaas,
wat ironisch bedoeld was, werd vervolgens verstaan als de correcte aanduiding.
Overcorrect, wat mij betreft.

(De) majesteit [4]
Mr. J. Hesseling - Moskou
Frank Jansen schrijft in zijn artikel over (de) majesteit dat de meervoudsvorm ‘hunne
majesteiten’ niet zou bestaan. Dit lijkt me niet geheel correct. Meer dan tegenwoordig
zag men vroeger wel de afkorting H.H.M.M. in de krant staan, wat als ‘hunne
majesteiten’ moest worden gelezen. Gerefereerd werd dan bijvoorbeeld aan koningin
Emma en koningin Wilhelmina die gezamenlijk op rijtoer waren, of de koning en
koningin van Denemarken die op staatsbezoek kwamen.

Kerstmisschuddeding [1]
Lennaert Nijgh - Haarlem
Een kleine aanvulling mijnerzijds op de overigens uitstekende septemberaflevering
van ‘Woordenboek van de poëzie’ van Guus Middag, over het ‘stilleventje met
(dwarrelende) sneeuwvlokjes in een glazen bol’. In de tekst van de enige tophit die
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ik met Boudewijn de Groot mocht scoren, ‘Land van Maas en Waal’, komen de
volgende regels voor:

Dan komt de grote snoeshaan
Die legt een glazen ei
Wanneer je 't schudt, dan sneeuwt het
Op de Egmondse abdij
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Kerstmisschuddeding [2]
Kees Godvliet - Rotterdam
Guus Middags beschouwing over ‘kerstmisschuddedingen’ bevat vele benamingen
voor de sneeuwbol, een voorwerp dat ik slechts als ‘schudmaria’ ken. Deze benaming
is afkomstig van een vriendin van mij, die er een aardige verzameling van heeft.
Vreemd genoeg was de enige echte ‘Maria’ in haar verzameling de sneeuwbol die
we voor haar uit Lourdes hadden meegebracht.

Engels in Funbox
Funbox-redactie - Breda
Wij willen graag reageren op een artikel van de hand van Frank Jansen over het
Engels in ons blad Funbox (Onze Taal juni 2000) en de reactie daarop van de heer
P.J.G. Vos uit het septembernummer. Jansen vraagt zich af of het ‘extreme Engels’
in Funbox een benadering is van de taal van de doelgroep of dat het een koeterwaals
is dat het bedrijfsleven de doelgroep in de mond wil leggen. Volgens Vos nemen
we veel van onze artikelen over uit vergelijkbare Engelstalige bladen, en hij
suggereert dat ons ‘overdadige gebruik van het Engels’ ontstaat doordat we al die
Engelse termen door luiheid, onkunde en beperktheid van het budget niet goed
zouden kunnen vertalen.
Funbox is een krant met als onderwerp funsporten in de breedste zin van het
woord. Deze sporten, die hun wortels meestal in Amerika hebben, kennen een
vakjargon dat doorspekt is met Engelse termen als fakie, twin tip, stance, grinden
en sliden. Deze termen zijn natuurlijk gewoon te vertalen met achterwaarts, dubbel
uiteinde, voetpositie, knarsen en glijden. Maar een snowboarder begrijpt je meteen
wanneer je zegt: ‘Een twin tip board met een centered stance rijdt heel gemakkelijk
fakie’, en niet wanneer je het hebt over: ‘Een snowboard waarvan de voor- en de
achterkant dezelfde buigeigenschappen hebben en de bindingen op gelijke afstand
van het midden staan rijdt heel gemakkelijk achterwaarts.’ De kans is groot dat je
deze mededeling minimaal eenmaal zult moeten herhalen.
Wij hebben de overtuiging dat wij ons publiek toespreken in een taal die zij zelf
spreken. Afhankelijk van het onderwerp waarover gesproken wordt, zal deze taal
de ene keer meer Engelse termen bevatten dan de andere.
Verder vinden we het weinig interessant om op deze plaats een discussie te
starten over de invloed van het bedrijfsleven op het taalgebruik van de funsporter.
We hebben voor een dergelijke discussie ook geen tijd, we zitten hier namelijk de
hele dag Engelstalige bladen te kopiëren. Verder zijn we lui, incompetent en hebben
we geen geld, laat staan enige redactionele vaardigheid.
Hang loose,
De Funbox-redactie

Grootheden en eenheden
Ir. H.G. Wagenaar - Haren (Gr.)
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De Taaladviesdienst behandelt in de rubriek ‘Vraag en antwoord’ in het
septembernummer de schrijfwijze van 600MHz-processor.
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Het stukje begint als volgt: ‘Tussen grootheden en eenheden komt een spatie: 220
V, 600 MHz.’ Het gedeelte na de dubbele punt is vermoedelijk bedoeld als
verduidelijking van het eerste deel van de zin, doch 600 en 220 zijn geen grootheden
maar getallen. De Nederlandse Norm NEN 3069 (Grootheden, eenheden en getallen
- Schrijf- en zetwijzen) zegt het als volgt: ‘Grootheid is getalwaarde maal eenheid.
Grootheid is iets wat men direct of indirect kan meten. Eenheid is de maat waarmee
men de grootheid meet en getalwaarde is het getal dat aangeeft hoeveel maal de
eenheid op de grootheid is begrepen.’ Een voorbeeld: ‘de breedte van het tijdschrift
Onze Taal is 21 centimeter’. Hierin is ‘breedte’ de grootheid, ‘centimeter’ de eenheid
en ‘21’ de getalswaarde.
Kortom, wat de Taaladviesdienst bedoelde te schrijven, was: ‘Tussen getallen en
eenheden komt een spatie.’

r

M naast mr.?
Hessel Pot - Woerden
In de discussie over het wel of niet toevoegen van de punt bij inkortingen als ca.,
cie., ct., dr., drs., ds., fa., ir., mij., mr., no., nr., sr., st. en zn. (Onze Taal april,
juli/augustus en oktober) ontbrak tot nu toe een verwijzing naar de omstandigheid
dat naast de verkortingspunt ook wel het verkortings-superscript wordt gebruikt om
aan te geven dat enkele letters zijn weggelaten. De ‘Firma professor doctor Hendrik
de Vries junior en zoon’ kan daarmee verkort worden aangeduid als
a

r

k

r

n

F prof. d H de Vries j & z

Zou deze superscriptnotatie zónder punt voor beide ‘meesters’ in de discussie over
de punt na mr. een aanvaardbaar compromis kunnen zijn?
Overigens gebruiken we - eveneens buiten alle wetten en spellingvoorschriften
om - in speciale situaties nog enkele andere, meest puntloze verkortingstrucs:
o

o

o

o

o

1e, 3de, 100ste, 4to, 8vo, 1 , 2 , 8 , A , Ult (primo, secundo, octavo,
anno, ultimo), A'dam, H'sum, Koog a/d Zaan, c/o, p/a, t/m, v/h, v/d Berg,
artt., pp., §§, ff (fortissimo).

Meer snackbenamingen
Redactie Onze Taal
In de ‘Snacktaal speciaal’ (juli/augustusnummer van Onze Taal) bracht Ubel
Zuiderveld, hoofdredacteur van het vakblad Snackkoerier, de taal van het vet in
kaart. Aan het eind stond een oproep om ‘volkse hoogstandjes aangaande de
Nederlandse snackcultuur’ naar de redactie van Onze Taal op te sturen. Hieronder
een selectie uit de tientallen reacties die wij ontvingen.
Allereerst de mooiste vondsten voor het bakje friet:
Patat jappenkak. ‘Patatje pindasaus.’ (Daan Wolber - IJsselstein)
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Patat Mient-Jan Faber. ‘In mijn studententijd woonde ik in Amsterdam Oud-West.
De patatboer in de straat wist de klanten tevreden te stellen met deze benaming.
In welke tijd ik studeerde moge duidelijk zijn.’ (Ingrid Kwast - Amsterdam)
Patat ongesteld. ‘Er is niet veel voorstellingsvermogen nodig om te vermoeden
dat er hier behoorlijk wat tomatenketchup aan te pas komt. Ik woon al veertig jaar
in Utrecht, en heb deze patatvariant heel wat keren horen bezigen.’ (Cor Kronenberg
- Utrecht)
Patat Vietnam. ‘Toen eind jaren tachtig de persoon vóór mij dit had besteld,
begon de uitbater zonder blikken of blozen een bakje patat te bedekken met
mayonaise, pindasaus, uitjes en piccalilly.’ (André van Dijk - Amsterdam)
Ook de frikandel leverde enkele tot de verbeelding sprekende benamingen op:
Berenlul met pus of trapleuning met zalf. ‘Eind jaren tachtig tijdens mijn studie
in Eindhoven benamingen voor een frikandel met mayonaise.’ (Erik de Vries - Utrecht)
Broodje paal-pinda. ‘Broodje frikandel met satésaus in het Utrechtse
studentenleven van begin jaren negentig.’ (Martijn Moree - Utrecht; ook zijn andere
inzendingen werden rond die tijd in Utrechtse studentenkringen gebruikt.)
Open ruggetje. ‘Frikandel speciaal.’ (Martijn Moree - Utrecht); ‘Het “aupâh
ruggetsjâh” wordt al jaren in de kantine van de Haagse PTT-Post gebruikt.’ (R.J. de
Vogel - Leiden)
En voor de overige snacks:
Beschuitstuiter met zalf. ‘Ik hoorde ooit een man in onvervalst plat Haags hierom
vragen. Deze omschrijving was voor de uitbater kennelijk duidelijk genoeg, want
zonder verder te vragen serveerde hij een gehaktbal met mayonaise.’ (F. van der
Nat - Rijswijk)
Biba's. ‘Bitterballen.’ (ir. Lennard Muilwijk - Wageningen)
Bruine pater. ‘Braadharing in het zuur; ongeveer vijftig jaar geleden in het zuiden
van Limburg een geliefde hap bij de friettent.’ (Joseph Jongen - Nuenen)
Kattenreet. ‘Het omhulsel van een knakworst is aan beide uiteinden gedraaid en
gesloten. De aanblik daarvan vertoont veel overeenkomst met het achterste van
een kat.’ (Math Palmen - Heerlen)
Sjef en Lynn Quekel noteerden onder meer de volgende eigennamen van
snackverkopende bedrijven in heel Nederland: Patatorama, In de vrolijke kroket,
Culture de la friture, Friet à la Piet en Eet gezellig mee met Ramses II (met een
afbeelding van friet-etende farao op de ruit). Mevrouw H. Schinkel uit Heiloo vult
deze lijst aan met de Patatoloog. En welke activiteiten daar zoal plaatsvinden?
Broggelen. ‘Consumpties halen en opeten bij de “vetsmelter”.’ (Martijn Moree Utrecht)
Een patatje beffen. ‘Het bakje naar de mond toe brengen omdat zich in de andere
hand al een biertje bevindt.’ (Martijn Moree - Utrecht)
Een vetje snuiten. (Robert van Atten - Rotterdam)
Het vitamine-V-gehalte op peil brengen. ‘In mijn Wageningse studententijd,
stond V voor “vet”. Variaties hierop waren vitamine A (alcohol) en N (nicotine).’ (ir.
Lennard Muilwijk - Wageningen)
Ook namens Ubel Zuiderveld danken wij alle inzenders hartelijk voor hun bijdrage.
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Vraag en antwoord
Taaladviesdienst

Midden de mensen
? In België is de Christelijke Volkspartij (CVP) dit jaar een
verkiezingsprogramma begonnen met als motto ‘Midden de mensen’. Hierin
is midden als voorzetsel gebruikt. Kan dat wel?
! Het gebruik van midden als voorzetsel is geen Standaardnederlands. De
taaladviesboeken die op deze kwestie ingaan, zoals het Woordenboek voor correct
taalgebruik (1994), omschrijven het als een voorbeeld van Vlaams taalgebruik dat
beter door een andere formulering kan worden vervangen. In ‘midden de mensen’
is te midden van of onder beter; in andere toepassingen, zoals ‘midden het
polderlandschap’ en ‘midden de vloer’, is het beter om bijvoorbeeld midden in,
midden op of in het midden van te gebruiken.
Uit het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) valt een verklaring voor het
ontstaan van het ‘voorzetsel’ midden af te leiden. Als bijwoord kan midden van
oudsher met andere voorzetsels worden gecombineerd (‘midden in het dorp’, ‘midden
op het plein’), en vroeger kon het op vergelijkbare wijze met een tweede naamval
voorkomen: ‘midden zijner vrienden’ (‘te midden van zijn vrienden’). Maar in bepaalde
combinaties, zoals ‘midden krijghvyanden’ (uit een gedicht van de zestiende-eeuwse
dichter Karel van Mander), werd deze tweede naamval niet meer herkend. Hierdoor
ging men midden als apart voorzetsel interpreteren. In Nederland komt dit gebruik
volgens de naslagwerken niet (meer) voor, maar ook de gemiddelde Vlaming vindt
het - in weerwil van wat de adviesboeken beweren - op z'n minst ongebruikelijk.

Verrade(r)lijk
? Op televisie zag ik de waarschuwing ‘Mist: verraderlijk’. Is hier niet verradelijk
zonder r bedoeld; het woord is toch afgeleid van het werkwoord verraden?
! Verraderlijk (mét een r, afgeleid van verrader) is de juiste schrijfwijze. De vorm
verradelijk is verouderd; Van Dale (1999) vermeldt hem nog wel, maar verwijst naar
verraderlijk. Spellinggidsen als het Groene Boekje en de Spellingwijzer Onze Taal
geven alleen verraderlijk.
Als woordvorm zijn verraderlijk en verradelijk beide mogelijk. Het achtervoegsel
-lijk kan geplaatst worden achter werkwoordsstammen (verfoei(en) - verfoeilijk;
bespot(ten) - bespottelijk), zelfstandige naamwoorden (god - goddelijk; burger burgerlijk; nadruk - nadrukkelijk) en bijvoeglijke naamwoorden (bang - bangelijk;
ziek - ziekelijk; open - openlijk). Verraderlijk is afgeleid van het zelfstandig naamwoord
verrader, en verradelijk ofwel van het werkwoord verraden of van het zelfstandig
naamwoord verraad.
In ouder Nederlands werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de vorm
mét en die zónder r: verraderlijk was gereserveerd voor personen, terwijl verradelijk
op zaken betrekking had. In de loop der eeuwen heeft de vorm met r de andere
vorm verdrongen, onder meer doordat de betekenissen sterk op elkaar leken. Het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt beide vormen nog wel, maar
noemt verradelijk ‘verouderd’ (bedoeld is: verouderd in het Nederlands van voor
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1921). Bij verradelijk én verraderlijk geeft het WNT de aloude betekenissen
‘trouweloos, ontrouw, bedrieglijk, vals’. Maar als het gaat om de betrekkelijk nieuwe
betekenis ‘gevaarlijk’, zoals in het voorbeeld met mist, is volgens het WNT alleen
verraderlijk mogelijk, of het nu op personen of op zaken wordt toegepast. Kennelijk
was verradelijk al verdrongen toen deze betekenis in opkomst kwam.

Bedacht/verdacht op
? ‘Hij was er niet op verdacht’: moet verdacht niet bedacht zijn?
! Nee, beide vormen zijn juist, maar bedacht zijn op klinkt voor de meeste mensen
waarschijnlijk vertrouwder. De versie met bedacht heeft bovendien een ruimer
toepassingsgebied dan die met verdacht. Beide kunnen gebruikt worden in de
betekenis ‘voorbereid zijn op’; Van Dale (1999) geeft onder andere de voorbeelden
‘hij is op alles bedacht’ en ‘dat gebeurt juist als je er niet op verdacht bent’. Bedacht
zijn op heeft daarnaast de betekenis ‘het voornemen hebben, eropuit zijn’, zoals in
‘op voordeel bedacht zijn’.
Uit citaten in het Woordenboek der Nederlandsche Taal en het Middelnederlandsch
Woordenboek blijkt dat beide vormen al eeuwenlang naast elkaar voorkomen. Wel
werd in het Middelnederlands bedacht niet met op gecombineerd, maar met in of
met, en werd het voornamelijk gebruikt in de betekenis ‘zich toeleggen op, zich
bezighouden met’; ook kon het met een bijzin voorkomen in de betekenis ‘eropuit
zijn’. Tegenwoordig komt verdacht zijn op voornamelijk nog in spreektaal voor, aldus
de woordenboeken; bedacht zijn op is de schrijftaalvariant geworden. Op internet
komt bedacht zijn op enkele malen zoveel voor als verdacht zijn op.

Toost/toast
? Kun je een toast op iemand uitbrengen, of moet het in dat geval toost zijn?
! De woorden toast en toost zijn in alle betekenissen spellingvarianten van elkaar.
De driedelige Van Dale vermeldt weliswaar alleen toast, maar het Groene Boekje
en de Spellingwijzer Onze Taal vermelden beide varianten. Je kunt dus zowel een
toast als een toost op iemand uitbrengen, en evenzo kun je zowel toast met jam als
toost met jam eten. Ook de verkleinvorm toostje/toastje en het werkwoord
toasten/toosten kennen twee schrijfwijzen. In de praktijk zal toast(je) meestal worden
gebruikt om geroosterd brood aan te duiden, en zal toost(en) eerder associaties
oproepen met het uitbrengen van een heildronk.
Toost is de vernederlandste spelling van het Engelse woord toast, dat via het
Frans (toster ‘roosteren’) ontleend is aan het Latijn (tostum ‘geroosterd’, van torrere
‘roosteren’). In het Nederlands is dit woord twee keer aan het Engels ontleend: eerst
in de betekenis ‘geroosterd brood’, later in de betekenis ‘heildronk’. De tweede
betekenis is in het Engels van de eerste afgeleid, wat zijn verklaring vindt in de
aloude gewoonte om toast in allerlei dranken te soppen, ook bijvoorbeeld in wijn.
Zo kon toast ook ‘alcoholische drank met gekruid geroosterd brood erin’ gaan
aanduiden en nog later ‘heildronk’.
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Verse woorden
Wappen, webben en wobben
Ton den Boon - hoofdredacteur grote Van Dale
Een woordenboek is nooit af. Op het moment dat er een nieuwe editie
in de winkel ligt, is die alweer verouderd - de woordenschat verandert
immers dagelijks. In de serie ‘Verse woorden’ gaat Van
Dale-hoofdredacteur Ton den Boon tweemaandelijks in op de nieuwe
woorden die de redactie van Van Dale zoal tegenkomt, en op de
overwegingen om ze al dan niet op te nemen in een volgende editie.
Als onze taal weer eens verrijkt wordt met een nieuw woord - en dat gebeurt vrijwel
elke dag - dan is het meestal met een zelfstandig naamwoord. Nieuwe bijvoeglijke
naamwoorden en werkwoorden zijn veel dunner gezaaid, en als de Nederlandse
woordenschat zou worden uitgebreid met een functiewoord (een voornaamwoord,
een voegwoord e.d.), dan zou dat welhaast een historische taalkundige gebeurtenis
zijn. Deze ongelijke verhouding tussen de verschillende typen nieuwe woorden is
niet zo verbazingwekkend. Ze weerspiegelt in feite de verhoudingen in de bestaande
woordenschat, want die bevat ook vele malen meer zelfstandige naamwoorden dan
werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en functiewoorden. Toch wil dat allerminst
zeggen dat de uitbreiding van de taal met zelfstandige naamwoorden het opvallendst
is. Zo is er de afgelopen tijd een opmerkelijk rijtje werkwoorden in onze taal bij
gekomen, waaronder wappen, webben en wobben, al zij daar meteen bij opgemerkt
dat het tweede werkwoord in dit rijtje, webben, nog slechts een apocrief leven leidt:
het is niet in de krant waargenomen, maar alleen nog maar gehoord: ‘Ik ga vanavond
maar weer eens wereldwijd webben.’ Dit rijtje werkwoorden leidt meteen tot de
prangende vraag: wat zijn het eigenlijk voor werkwoorden waarmee onze taal
expandeert?

Browsen en muizen
Veel nieuwe werkwoorden ontstaan door afleiding. Een oud en vertrouwd type
afleiding is het koppelen van een bijwoord of voorzetsel aan een bestaand
werkwoord. Zo zijn in het recente verleden werkwoorden als afkaarten, doorexerceren
en inbellen ontstaan. Een ander type afleiding gaat uit van zelfstandige
naamwoorden. Zet -en achter bijvoorbeeld internet, netwerk en web en u hebt
meteen een setje nieuwe werkwoorden tot uw beschikking: internetten, netwerken
en webben. In de praktijk is niet altijd goed uit te maken of zo'n werkwoord werkelijk
op deze manier in het Nederlands is gevormd. Neem netwerken: dat kan in het
Nederlands zijn afgeleid van het zelfstandig naamwoord netwerk, maar het kan
evengoed een vertaling zijn van het Engelse networking. Daarin verschilt het
overigens van Nederlandse werkwoorden van het type browsen, want dat werkwoord
is niet op basis van een vernederlandst zelfstandig naamwoord browser tot stand
gekomen - dan zou het waarschijnlijk browseren zijn geworden - maar direct afgeleid
van het Engelse werkwoord to browse.
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Soms is er slechts sprake van een nieuwe betekenis van een bestaand werkwoord.
Neem het grondwoord muis, dat al langere tijd is ingeburgerd in de betekenis ‘aan
de computer verbonden apparaatje om de cursor te verplaatsen’. Op basis van dat
zelfstandig naamwoord in die nog relatief nieuwe betekenis is er recentelijk een
corresponderende betekenis van het werkwoord muizen bij gekomen - een handeling
die men uit gezondheidsoverwegingen (muisarm) overigens maar beter niet te vaak
kan verrichten.

Netdenken en webwinkelen
Een ander type moderne werkwoorden ontstaat door samenstelling. Voorbeelden
daarvan uit het recente verleden zijn nachtzweten, pinbetalen en websurfen. Vaak
is er in een periode wel een groepje woorden aan te wijzen die populair zijn als
onderdeel van samenstellingen. Als eerste deel van samengestelde werkwoorden
zijn op dit moment net en vooral web om voor de hand liggende redenen (de
internethype) populair, zoals in netdenken, webgokken, webtafelen
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en webwinkelen. Een tweede lid dat de laatste jaren in heel wat samengestelde
werkwoorden opduikt, is shoppen. Het meest recente voorbeeld van de populariteit
hiervan is boxshoppen, een woord dat oogt als de Engelse benaming voor een of
ander Angelsaksisch verschijnsel, maar dat in werkelijkheid verwijst naar het nieuwe
Nederlandse belastingsysteem. Het staat voor het gebruikmaken van fiscale
mogelijkheden om in een gunstiger belastingbox belasting te betalen.
Ten slotte valt op dat er heel wat moderne werkwoorden worden gemaakt op basis
van afkortingen. In het aprilnummer van Onze Taal is het werkwoord wappen al
genoemd: ‘informatiediensten raadplegen via mobiele telecommunicatiemiddelen’.
Dit werkwoord, dat is afgeleid van de afkorting van wireless application protocol,
kan zowel in het Nederlands als in het Engels zijn ontstaan; in dat laatste geval
moet het overigens onmiddellijk zijn vernederlandst. Zelfs in de uitspraak - want
wappen blijkt te rijmen op zappen, althans als men dat oorspronkelijk Engelse
leenwoord zo uitspreekt dat het rijmt op gappen en niet op het Engelse rappen.
Gelukkig zijn het niet alleen maar Engelse afkortingen die onze taal voeden. De
Wet Openbaarheid van Bestuur wordt al langere tijd afgekort als WOB. Die afkorting
wordt als letterwoord uitgesproken, dus als [wob]. In het verlengde daarvan duikt
sinds 1998 het werkwoord wobben af en toe in de krant op, zelfs in vervoegde vorm
(‘hij wobt’, ‘wij wobben’). De eerste keer dat je zo'n werkwoord leest, denk je aan
een grapje van een journalist. Maar als zo'n werkwoord na twee, drie jaar nog steeds
gebruikt blijkt te worden - eerder dit jaar bijvoorbeeld weer in de berichten rond het
‘declaratiegedrag’ van ex-burgemeester Bram Peper - dan wordt het een woord om
serieus te nemen. Vandaar dat het onlangs is genoteerd voor het woordenboek.

Virtueel
Een toverwoord voor ingewijden?
Mr. R.W. Asser - Amstelveen
Zo'n twee jaar geleden trof mij het gebruik van het woord virtueel in publicaties over
allerhande voortbrengselen van de computer, zoals internet. In zijn Preadvies voor
de Nederlandse Juristen-Vereniging uit 1998 legde prof. dr. A.W. Koers, hoogleraar
juridische informatica, de werking van internet uit. Virtueel komt er heel veel in voor.
Zo las ik: ‘Dat op internet eenzelfde persoon meerdere identiteiten kan aannemen
is een vorm van de-materialisering. Als tegenhanger van de fysieke wereld ontstaat
zo een virtuele wereld met virtuele personen, virtuele producten en virtuele
handelingen. En dus onvermijdelijk ook met virtueel rechtsverkeer. Internet is bij
uitstek de belichaming van die virtuele wereld.’

Geleerddoenerij
Over een ‘virtuele wereld’ had ik ook al gelezen in een krantenverslag over een
videopresentatie waarbij ‘de echte en de virtuele wereld door elkaar lopen’ (NRC
Handelsblad, 30-6-1998). Maar wat betekende virtueel nu toch? Het leek mij dat
Koers zich met zijn mooie woorden aan geleerddoenerij overgaf en dat hij niet kon
verhullen dat het op internet ook om feiten en de werkelijkheid gaat. Want wie bij
virtueel winkelen aan Amazon.com denkt, heeft toch bepaald niet iets imaginairs in

Onze Taal. Jaargang 69

gedachte. Mijn conclusie was dat virtueel iets moest betekenen als ‘door of met de
computer’ of ‘op internet’.
Als dat klopt, heeft virtueel er een betekenis bij gekregen die een heel eind
verwijderd is van de oorspronkelijke in ons taalgebruik.
Mijn kleine Van Dale uit 1996 zegt dat virtueel is: 1 slechts schijnbaar bestaand,
betekenisverwantschap met denkbeeldig, tegenovergesteld aan reëel 2 als
mogelijkheid of vermogen aanwezig, betekenisverwantschap met potentieel 3 <jur.>
uit de aard der zaak, substantieel, tegenovergesteld aan formeel.
Wie gevoelig is voor de invloed van het Engels, raakt zeker in verwarring als hij het
virtueel van Van Dale naast de betekenissen van het Engelse virtual legt: ‘feitelijk,
in werkelijkheid, eigenlijk’. Wat moeten we dan denken van virtual reality? Is dat
niet een beetje dubbelop? Of past het juist goed bij mijn uitleg van virtueel en is het
een door de computer geproduceerd beeld van een driedimensionale werkelijkheid?

Toverwoord?
Met virtueel in de betekenis van ‘door of met de computer’ of ‘op internet’ hebben
we Van Dale dus ver achter ons gelaten. We kunnen al aardig met de nieuwe
betekenis van het woord overweg. Zo is een ‘virtuele tentoonstelling’ (Vitrine, april
2000) een door de computer geproduceerd beeld van schilderijen aan wanden in
een interieur, gelijkend op dat van het Kröller-Müller Museum. Als de politie een
‘virtuele winkel op Internet’ vindt waar een oplichter achter zit (in tegenstelling tot
Amazon.com dus echt een ‘slechts schijnbaar bestaande’ winkel), noemt NRC
Handelsblad dat een ‘fictieve winkel’ (12-8-1998). Deze krant, die ‘stemmen op
internet’ bespreekt onder de kop ‘Virtueel stemmen’ (30-5-2000), heeft de nieuwe
betekenis van virtueel blijkbaar inmiddels opgepikt. En wat vindt u van een ‘virtueel
live concert’ op de website van het Concertgebouw? Moet kunnen! Evenmin zie ik
een probleem in ‘virtuele markt voedingssector’ (NRC Handelsblad, 7-7-2000),
waarbij het gaat om ‘elektronische handel’ en ‘communiceren op het web’. Maar
passen we de nieuwe betekenis van virtueel allemaal even goed toe? Nee, dunkt
me. Zo geeft de Consumentengids in mei 2000 in een ‘ABC’ bij een artikel over
internet als betekenis voor virtueel ‘niet tastbaar, imaginair’.
Enfin, onze taal ontwikkelt zich langzaam maar onherroepelijk, zeggen onze
taalgeleerden. Misschien dat virtueel nu nog een toverwoord voor ingewijden lijkt,
maar nog even en iedereen weet dat het niets geheimzinnigs is, en dat zijn geenszins
denkbeeldige e-mailtje gewoon bij zijn virtuele wereld hoort, bij de wereld van de
computer.
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Taalergernissen
Genootschap, doe er wat aan!
Snelwegrijm
Aad van de Wetering - Driebruggen
Langs de snelweg staan borden met de tekst: ‘Weinig afstand, erg riskant’. Als men
erg uitspreekt als ‘errug’ blijkt hoe lelijk dit rijm is. Het is wanrijm! Waarschijnlijk zijn
er een aantal commissies bezig geweest om deze slogan tot de beste te verklaren,
maar ik hoop dat dit rijm snel weg is.

Zeg maar
Ger de Graaff - Alphen aan den Rijn
De laatste jaren komt in de gesproken taal het stopwoord zeg maar voor in een
mate die pijn aan de oren doet: ‘Het is vandaag, zeg maar, prachtig weer.’ ‘De
temperatuur is, zeg maar, niet te hoog en niet te laag.’ ‘De wind is, zeg maar, matig,
en de luchtvochtigheid komt, zeg maar, niet uit boven, zeg maar, normale waarden.’
Het verbaast mij dat het gebruik van dit stopwoord zo weinig mensen opvalt.
Gebruikers en niet-gebruikers kijken verbaasd op als ik het fenomeen ter sprake
breng. Ik zou weleens, zeg maar, willen weten hoe dat, zeg maar, komt.
Overigens lijken in die zin en in de zin van het broertje en zusje van zeg maar te
worden.

Een doelpunt scoren
Hans Timp - Delft
Zodra Koning Voetbal weer even regeert, hoor je overal om je heen de uitdrukking
een doelpunt scoren. Niet alleen verslaggevers, die berucht zijn om hun
overtredingen op taalgebied, maken zich er schuldig aan - het lijkt wel of iedereen
het zegt. Scoren betekent ‘een doelpunt maken’ (of ‘een doelpunt zetten’, maar dat
hoor je bijna niet meer). ‘Een doelpunt scoren’ is dus dubbelop. Kan dit uit het
Nederlands verdwijnen, s.v.p.?

Doorgeschoten pleonasme
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Fred Goetze - Zutphen
Op de chloorloze variant van het schoonmaakmiddel Glorix staat onder andere de
tekst: ‘Reinigt hygiënisch schoon.’ Dit lijkt mij een doorgeschoten pleonasme: er
wordt maar liefst drie keer hetzelfde gezegd. Bestaat hier een specifieke naam voor?
Zo niet, mag ik dan ‘tripleonasme’ voorstellen?

Handleidingen
Dr. Jo Daan - Barchem
Vlak na elkaar kwamen mij twee gebruiksaanwijzingen onder ogen - een van een
gehoorapparaat en een van een invalidenscooter - waarin fouten tegen het
Nederlands voorkwamen. De gebruiksaanwijzing van de scooter wemelde zelfs van
de fouten.
De meeste fouten zijn ontstaan doordat woorden die in het Nederlands een
samenstelling vormen, los van elkaar geschreven zijn, zoals in het Engels gebruikelijk
is. Een voorbeeld: richting aanwijzer. Ik heb er meer dan negentig voorbeelden van
geteld. Deze fouten veroorzaken geen misverstand, net zomin als onafiiankelijk
voor onafhankelijk. Misleidend zijn echter zinnen als: ‘Ga met schuin een helling
groter dan 10° af’, waar niet in plaats van met had moeten staan.
Een loopje nemen met gebruiksaanwijzingen kan grenzen aan misdadigheid. In
het geval van de invalidenscooter zou één stapje verder de verkeersveiligheid in
het gedrang brengen.

Meenemen en meebrengen
G.F. Kooijman - Apeldoorn
De slagzin ‘Neem vaker een bloemetje mee!’ bewijst duidelijk dat de meeste mensen
zich niet (meer) bewust zijn van het verschil tussen meenemen en meebrengen.
Iets of iemand ‘meenemen’ doe je vanaf de plaats waar je bent, als je ergens anders
naartoe gaat. ‘Meebrengen’ is het resultaat van het ‘meenemen’: op de plaats van
bestemming aangekomen heb je iets of iemand ‘meegebracht’.
In België wordt dit verschil doorgaans nog wél gevoeld: bij het televisieprogramma
‘10 voor taal’ valt het mij altijd op dat de Nederlandse aanvoerder vertelt welke
teamgenoten hij of zij heeft ‘meegenomen’, terwijl de Vlaamse teamleider vertelt
wie hij of zij heeft ‘meegebracht’.

Werther's Original
A. Lam - Alkmaar
In een reclamefilmpje op de televisie vertelt een opa, met veel meer warmte in zijn
stem dan ik op papier kan overbrengen: ‘Ik weet nog goed hoe ik als klein kind voor
het eerst van míjn opa een snoepje kreeg. Dat was een heel bijzondere gebeurtenis,
en mijn opa had goed begrepen dat dat maar één snoepje kon zijn: Werther's
Original. Nu heb ik zelf kleinkinderen, en omdat zij voor mij heel bijzonder zijn, krijgen
zij van mij ook Werther's Original.’
Dat het aangeprezen snoepje heel bijzonder is, daar wil ik nog wel in meegaan.
En dat dat snoepje zo bijzonder is dankzij het originele recept uit die goeie ouwe
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tijd, ook daar heb ik geen problemen mee. Maar in mijn tijd (en ik ben echt stukken
jonger dan deze opa) heette het snoepje ‘Werther's Echte’, en níét ‘Werther's
Original’. Is de Werther's Dinges nog wel wat hij vroeger was?
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Starten
J. van Genabeth - Gouda
Tot mijn verdriet zie ik nu ook al in Onze Taal vaak het werkwoord starten als bedoeld
wordt ‘beginnen’. Naar mijn gevoel heeft starten te maken met het laten beginnen
van een wedstrijd of het in werking stellen van een motor. Dat het onjuiste gebruik
van starten in de spreektaal gretig wordt overgenomen uit de media, was te
verwachten, maar zelfs in vakbladen kom je het tegenwoordig tegen. In medische
tijdschriften wordt bijvoorbeeld gesproken van ‘een nieuw onderzoek starten’.
Het zal moeilijk worden om in dergelijke gevallen terug te keren naar het gebruik
van beginnen. Ik doe in ieder geval niet mee aan dat nieuwe gebruik van starten.

‘We gaan naar Duitsland toe’
A.A. Langbroek - Winschoten
Verbazing en ergernis zijn mijn deel bij zinnen als ‘De depressie trekt over ons land
heen’ en ‘We gaan zeker dit jaar met vakantie naar Duitsland toe.’ Waarom toch
dat heen en toe? En hoe zou dat overbodige gebruik van bijwoorden ontstaan zijn?
Als het je eenmaal opvalt, kom je tot de ontdekking dat dit verschijnsel zich talloze
malen voordoet. Moeten we deze overbodigheden gewoon accepteren en als normaal
gaan beschouwen?

Reeds
Rob Hofmeester - Goirle
Het woord al krijgt steeds vaker de voorkeur boven reeds. Reeds lijkt in de ban te
gaan; ik vrees dat het woordje zal verdwijnen. Als liefhebber van Wim T. Schippers,
de creatiefste persoon op taalgebied, doet mij dit groot verdriet. Wie herinnert zich
niet het legendarische ‘reeds’ van Sjef van Oekel? Er werd destijds zelfs een quiz
aan dit woordje gewijd. Reeds is niet ouderwets, maar behoort ook nu nog tot de
zogenoemde moderne kletspraat. Beste leden van het genootschap, reeds moet
blijven. Zorg er alstublieft voor dat het niet verdwijnt!
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Illustratie: Jaap Vegter

Wat in plaats van dat
J. Dries - Haaksbergen
Op radio en tv hoor je de laatste tijd hoe langer hoe meer het betrekkelijk
voornaamwoord wat in plaats van dat. Enkele voorbeelden, die met talloze andere
aangevuld zouden kunnen worden:
- ‘het kostenplaatje wat ons voor ogen staat’ (een Kamerlid)
- ‘het landsbelang, wat daarmee allerminst gediend zou worden’ (premier Kok)
- ‘het onthaastingsproces, wat door velen als aangenaam wordt ervaren’ (een
tv-commentator)

Ik betrap me er zelfs op dat ik ook aan de ‘wat-ziekte’ ga lijden. Dit taalmisbruik
neemt zulke grote vormen aan dat iedereen het gewoon is gaan vinden en dapper
meedoet. Politici en tv-persoonlijkheden van naam - zoals Hans van Mierlo, die toch
om zijn goede taalgebruik bekendstaat - bezondigen zich er ook al aan. Gaat het
betrekkelijk voornaamwoord dat verdwijnen, of is het inmiddels al grotendeels uit
het Nederlandse vocabulaire geschrapt?

(Mega)spektakel
Jan Bruens - Rosmalen
Wat er niet allemaal wordt opgediend als spektakel! Meestal gaat het om
gebeurtenissen, evenementen en verschijnselen waaraan weinig spectaculairs te
ontdekken valt. Zo noteerde ik onder meer dansspektakel, kermisspektakel,
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circusspektakel, rashondenspektakel, vuurwerkspektakel, modespektakel,
paardenspektakel en kijkspektakel.
Sommigen maken er echt een potje van, zoals de recensent die schreef over een
‘meer dan driehonderd pagina's tellend bont en supermelig leesspektakel’. Ook niet
mis: kerstspektakelspel. Misschien nog mooier is de vondst van een lokaal
nieuwsblad. Dat noemde het doorknippen van een lint ter opening van een winkel
een openingsspektakel. Heeft iemand daarvan terug?
Wie iets veel groter wil laten lijken dan het in werkelijkheid is, kan ook grijpen naar
het zeer populaire voorvoegsel mega-, tegenwoordig vaak gebruikt als adjectief.
Een kleine greep uit mijn collectie: mega snuffelmarkt, mega sale, mega maatregel
tegen griep, megaschoolreis, megahit, megatent, Mega top-100 en - niet te vergeten
- megaspektakel.
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Dä doe!
Syntactische atlas brengt verschillen in zinsbouw in kaart
Sjef Barbiers en Marc van Oostendorp - Meertens Instituut, Amsterdam
Vanaf deze maand trekken Nederlandse en Vlaamse taalkundigen
het land in. Op 250 plaatsen in het Nederlandse taalgebied gaan zij
dialectsprekers interviewen om erachter te komen welke verschillen
in zinsbouw er zijn tussen de Nederlandse dialecten. Waarom doen
die taalkundigen dat? Waarom is het nooit eerder gedaan? En wat
voor verschillen verwacht men tegen te komen?
Als je in een vliegtuig uit het buitenland komt, merk je het onmiddellijk als je
Nederland nadert. Nergens ter wereld is het landschap zo rechtlijnig in afgepaste
porties ingedeeld, nergens ter wereld ziet elk stukje land er zo precies hetzelfde uit
als elk ander stukje land. Veel mensen denken dat die eenvormigheid ook het
Nederlandse taallandschap bepaalt - dat er geen echte dialecten meer bestaan en
dat iedereen ongeveer hetzelfde Standaardnederlands spreekt. Maar wie goed
luistert, ontdekt dat het taallandschap veel gevarieerder is dan je van een afstandje
zou denken.
Al vele decennia zijn taalkundigen uit Nederland en Vlaanderen bezig om alle
dialectverschillen in ons taalgebied letterlijk in kaart te brengen. In taalkundige
atlassen wordt nauwkeurig opgetekend in welke streken de mensen nacht uitspreken
als [naacht] (Utrecht) en waar men ‘ik loopt’ zegt voor ‘ik loop’ (Zuid-Holland) of
‘heddegij’ voor ‘heb jij’ (Brabant).

Hij wast z'n eigen
Tot nu toe richtten die taalkundigen zich op verschillen in uitspraak, in woordbouw
en in woordkeus. Verschillen in de manier waarop zinnen worden opgebouwd uit
woorden - oftewel de syntactische verschillen - tussen Nederlandse dialecten zijn
tot op heden nog maar nauwelijks bestudeerd. Waar zegt men precies ‘hij wast z'n
eigen’? Er is niemand die dat met zekerheid kan zeggen.
Binnenkort komt hier verandering in. Taalkundige onderzoekers van zes
Nederlandse en Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstituten zijn eerder dit jaar
begonnen aan een grootschalig project dat moet uitmonden in de Syntactische atlas
van de Nederlandse dialecten. In het hele taalgebied hebben ze tweehonderdvijftig
plaatsen aangewezen waar ze dialectsprekers opzoeken en interviewen. Op die
manier hopen ze een nauwkeurig beeld te krijgen van de verschillen in zinsbouw
aan het begin van de eenentwintigste eeuw.
Waarom is zulk onderzoek nog niet eerder verricht? Lang hebben ook de
taalkundigen gedacht dat de variatie in zinsbouw heel gering is in vergelijking met
de variatie in uitspraak en woordvorming. De beroemde dialectoloog G.G. Kloeke
(1887-1963) schreef in zijn boek De Hollandsche Expansie (1927):

We weten het allen, dat ons kleine land, wat zijn dialecten betreft, mede
tot de rijkst geschakeerde gebieden behoort. En toch, wanneer we de
zaak nu eens globaal bekijken, berusten de kenmerkende verschillen van
al onze dialecten, het Friesch uitgezonderd, eigenlijk niet in hoofdzaak
op verschillend vocalisme? (...) Op syntactisch gebied kan men het haast
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als een buitenkansje beginnen te beschouwen, indien men nog iets
eigendialectisch vindt.

Zinsbouw
Dat taalkundigen nu heel anders over dit onderwerp denken dan hun beroemde
voorganger, komt doordat zij in de loop der tijd meer over de zinsbouw te weten
gekomen zijn. In de tijd van Kloeke hielden onderzoekers zich ook als het over de
standaardtaal ging vooral bezig met klanken en woorden. Pas in de jaren zestig
begonnen zij zich - bijvoorbeeld onder invloed van de generatieve grammatica van
de Amerikaan Noam Chomsky - te interesseren voor de zinsbouw. Daarna heeft
het nog wel enige jaren geduurd voordat ook de dialecten onderwerp van
zinsbouwonderzoek konden worden.
Nu lijkt de tijd rijp voor een grootschalig onderzoek. De universiteiten van
Amsterdam, Leiden, Gent en Antwerpen, het Meertens Instituut en de Fryske
Akademy hebben besloten hun krachten te bundelen en zo veel mogelijk verschillen
in zinsbouw in kaart te brengen. Volgens sommigen is dat net op tijd, en volgens
anderen misschien al te laat, omdat de oude dialecten steeds minder gesproken
worden - al worden ze dan vervangen door allerlei nieuwe varianten.

Lŏot is keken em
Over wat voor verschillen gaat het? In het Standaardnederlands maken we een
gebiedende wijs door het werkwoord op de allereerste plaats te zetten: ‘Doe dat
raam dicht!’ Het lijdend voorwerp dat raam kan in zo'n
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zin ook achteraan staan: ‘Doe dicht dat raam!’ Als we dat raam vervangen door het,
verkleinen we onze mogelijkheden: ‘Doe het dicht!’ kan natuurlijk wel, maar ‘Doe
dicht het!’ is geen goed Nederlands.
In sommige dialecten ligt dat anders. In de Kempen zeggen de mensen als het
zo uitkomt ‘Loot is keken em!’ (letterlijk ‘Laat eens zien hem!’). Behalve achteraan
kan het lijdend voorwerp in die streek trouwens ook op de eerste plaats staan als
het een voornaamwoord is: ‘Dä doe!’ zeggen de mensen dan, in plaats van ‘Doe
dat!’
Ook met ontkenningen is vaak iets vreemds aan de hand. In het Westvlaams zeg
je bijvoorbeeld ‘da Valère nooit an geen mens niets nie gezeid en-eet’, waar sprekers
van de standaardtaal zouden zeggen ‘dat Valère nooit iets tegen iemand heeft
gezegd’. Het Westvlaams heeft hier maar liefst vijf ontkennende woordjes (nooit,
geen, niets, nie en het kleine en) die samen één ontkenning uitdrukken. Het
Standaardnederlands doet het met één ontkennend woord (nooit), al heeft zelfs het
Standaardnederlands zulke constructies, maar alleen in de spreektaal en in beperkte
mate: ‘Ik ga niet opzij, voor jou niet en voor niemand niet.’

Komen kunnen had
Berucht onder taalkundigen zijn ook de werkwoordsgroepen aan het eind van de
zin die zo kenmerkend zijn voor het Nederlands en het Duits. Zinnen kunnen in deze
talen eindigen in lange groepen van louter werkwoorden: ‘Jan zegt dat hij gisteren
had kunnen komen.’
Voor moedertaalsprekers van het Standaardnederlands is de volgorde ‘had kunnen
komen’ de enig mogelijke. Maar als we iets verder kijken, merken we dat er veel
meer kan. In de Achterhoek zegt men ‘Ik vind date komm ekund had’, met een
volgorde die precies spiegelbeeldig is aan die van het Standaardnederlands. In
andere dialecten zegt men weer bijvoorbeeld ‘dat hij had komen kunnen’ of ‘dat hij
kunnen komen had’. Het lijkt bijna alsof álle volgordes van werkwoorden mogelijk
zijn, maar merkwaardig genoeg is dat nu ook weer niet zo. Er zijn in Nederland noch
in Vlaanderen (noch in het Duitse taalgebied) dialecten te vinden waar je zou kunnen
zeggen ‘Jan zegt dat hij gisteren kunnen had komen’. De taalkundigen die aan de
atlas werken, proberen te achterhalen waarom je sommige volgordes wel vaak vindt
en andere helemaal nooit: welke principes liggen er ten grondslag aan de
Nederlandse zinsbouw?

Knoppen
Deze maand trekken de onderzoekers Nederland en Vlaanderen in om deze en
andere gegevens vast te leggen. Daarbij zijn overigens nog wel een paar problemen
te overwinnen. Zo spreken veel onderzoekers zelf alleen Standaardnederlands en
geen dialect. Dat maakt het voor hen lastig om de dialectsprekers zelf te interviewen.
Die dialectsprekers kennen natuurlijk de standaardtaal ook allemaal, en de kans is
zeer groot dat ze zich min of meer onbewust laten beïnvloeden - dat ze net iets
minder dialect spreken dan ze anders zouden doen. De interviews zullen daarom
worden afgenomen door dialectsprekers; de onderzoeker houdt zijn mond en bedient
tijdens het interview alleen de knoppen.
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Wat gebeurt er met de gegevens als ze over een paar jaar allemaal op band zijn
vastgelegd? Allereerst schrijven de onderzoekers de banden uit, ontleden de
gesproken zinnen en stoppen al die informatie in een grote databank. Die databank
zal dan een klein monumentje vormen voor de syntactische variatie in het
hedendaagse Nederlandse taalgebied. Taalkundige onderzoekers kunnen dan
nagaan hoe een verschijnsel precies over Nederland en Vlaanderen verspreid is,
en daar automatisch dialectkaartjes van laten maken.
Aan de hand van deze gegevens proberen de taalkundigen vervolgens meer
inzicht te krijgen in de structuur van taal. Waarom verschillen dialecten op sommige
punten wel van elkaar maar op andere vrijwel niet? Waarom zijn er geen dialecten
waarin je kunt zeggen ‘dat hij kunnen had komen’? Door over dit soort vragen na
te denken, hopen de makers van de Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten
uiteindelijk dieper inzicht te krijgen in de structuur van de menselijke taal, en
uiteindelijk van de menselijke geest die deze taal, met al zijn variaties, heeft
voortgebracht.
Het meeste werk moet nog gedaan worden, maar nu al kunnen we voorspellen
dat de kaartjes van de syntactische atlas er heel anders zullen uitzien dan Nederland
vanuit het vliegtuig. Oppervlakkig gezien lijken de dialecten in Nederland en
Vlaanderen wat de zinsbouw betreft steeds meer op elkaar. Maar onder de
oppervlakte behoren onze kleine landen nog steeds tot de rijkst geschakeerde
gebieden ter wereld.

Al eerder zijn incidenteel syntactische aspecten van dialecten in beeld gebracht. Deze kaart,
die weergeeft waar in Nederland ‘Geloof dat maar’ en waar ‘Dat geloof maar’ wordt gezegd,
staat in de Atlas van de Nederlandse dialect-syntaxis (red. Marinel Gerritsen. Amsterdam,
P.J. Meertens-Instituut, 1991). Die atlas bevat enkele tientallen van zulke kaarten.
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204 andere woorden voor... babyshower
Taaladviesdienst
In het juli/augustusnummer riepen wij u op om een Nederlands woord te bedenken
voor babyshower. Een babyshower is een feestje ter gelegenheid van de geboorte
van een kind. In de Verenigde Staten - de bakermat van het fenomeen - vinden
babyshowers vooral vóór de geboorte plaats. Ze zijn bedoeld om de hoogzwangere
aanstaande moeder te fêteren. Voor dit soort feestjes wordt de term babyshower
in het Nederlands ook het meest gebruikt. Maar soms duidt babyshower ook op een
bijeenkomst ná de bevalling. In het Nederlands bestaan echter al verschillende
woorden voor een dergelijk feestje, eenvoudigweg omdat dit een veel oudere traditie
is: geboortefeest en kraamfeest staan in Van Dale en ook de term babyborrel horen
we steeds vaker. Daarom gaan wij in deze rubriek op zoek naar een aanduiding
voor een feest dat aan het eind van de zwangerschap plaatsvindt.
77 mensen reageerden op onze oproep en samen droegen zij maar liefst 204
alternatieven voor babyshower aan. Veel van die alternatieven slaan op een feest
ná de bevalling; zo zijn de meest genoemde woorden luierfuif (7x), babyborrel (6x),
geboortefeest (5x) en kraamfeest (5x). Twee minder bekende al bestaande
synoniemen van kraamfeest die ons werden aangereikt, zijn kandeelfeest en het
Friese poppeslokje. Zowel kandeel als poppenslok zijn dranken die traditioneel bij
kraamvisites gedronken worden.
Maar zoals gezegd beperken wij ons hier tot de termen die een feestelijk samenzijn
vóór de geboorte aanduiden. De volgende originele inzendingen willen we u niet
onthouden: alledagenbal, bevalbal, moederkoek-en-zopie, ooievaarsontvangst,
persconferentie, prepartumpartij (partus is het Latijnse woord voor ‘bevalling’),
preceptie en wee(ën)feest. Hoe welluidend, vermakelijk of vernuftig deze woorden
ook zijn, ze zijn volgens ons niet geschikt als Nederlands equivalent van babyshower.
Ze zijn te lang, dekken de lading niet of roepen wel erg merkwaardige associaties
op. Dit laatste geldt ook voor het vier keer genoemde foetusfeest: voor veel mensen
zal deze aanduiding te plastisch zijn.
Wat zijn dan wél geschikte alternatieven voor het Amerikaans-Engelse
babyshower? De volgende inzendingen geven wat ons betreft goed weer wat zo'n
bijeenkomst behelst: aftelfeest, (bolle)buikborrel, buikfuif, verwachtingsfeest en
negendemaandsfeestje. Hiervan zijn aftelfeest en verwachtingsfeest waarschijnlijk
iets te algemeen en negendemaandsfeestje is aan de lange kant, evenals
bollebuikborrel. We hebben getwijfeld tussen buikborrel en buikfuif: beide woorden
zijn kort, klinken goed (buikborrel allitereert, buikfuif assoneert) en benadrukken het
middelpunt van het feestje, namelijk de dikke buik van de aanstaande moeder.
Uiteindelijk verkiezen we buikborrel boven buikfuif, omdat dat fuif niet zo'n gangbare
term (meer) is en buikborrel een mooie (prenatale) tegenhanger is van het bestaande
woord babyborrel. Buikborrel is door twee mensen voorgesteld, van wie Paul Stoffers
uit Maastricht de eerste was. Overigens waren ook aftelfeest, negendemaandsfeestje
en buikfuif van hem afkomstig. De heer Stoffers' vindingrijkheid wordt beloond met
een boekenbon van f 50,- van de Stichting LOUT (Let Op Uw Taal). Wij bedanken
alle inzenders voor hun bijdragen.

Ander woord voor... fusion cooking
De laatste jaren is in de culinaire wereld de term fusion cooking in zwang geraakt.
Het Engelse fusion betekent ‘samensmelting’ of ‘mengeling’ en bij fusion cooking
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draait het dan ook om het combineren van verschillende kookculturen. In het blad
Allerhande werd het begrip in augustus 1998 als volgt uitgelegd: ‘Het bijzondere zit
hem in de combinatie van oosterse en westerse ingrediënten, waarbij de
smaakbalans optimaal moet zijn. De aandacht gaat uit naar pure smaken en lichte
gerechten (...).’ Het is niet helemaal duidelijk waar deze relatief nieuwe kookstijl
ontstaan is; vermoedelijk ligt de oorsprong ervan in Australië, in Californië en op
Hawaii. Allerhande zegt hierover: ‘Vast staat dat Fusion cooking wortel schiet op
plaatsen waar niet één bepaalde culinaire erfenis overheerst (...). Het zijn “melting
pots” waar koks de uitdaging vinden in combinaties van ingrediënten die op het
eerste gezicht niet voor de hand liggen.’
We kunnen fusion cooking (inmiddels ook wel fusion-koken genoemd) aanduiden
met de term multi-culti koken. Maar er zijn ook andere kookstijlen waarin meerdere
culturen vertegenwoordigd zijn, bijvoorbeeld tex-mex (de Texaans-Mexicaanse
keuken) en cajun (de keuken van de Franse kolonisten in het zuiden van de
Verenigde Staten). Kortom: het begrip multiculti koken is te algemeen en is dus
geen geschikt alternatief voor fusion cooking. Wij zijn benieuwd of de lezers van
Onze Taal een Nederlands equivalent kunnen bedenken dat de lading van fusion
cooking wél dekt. Ook nu weer stelt de Stichting LOUT een boekenbon van f 50,beschikbaar voor de inzender van het beste alternatief. Uw ideeën kunt u tot 20
november sturen naar de Taaladviesdienst, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag;
e-mail: taaladvies@onzetaal.nl. Wij verzoeken u om uw inzendingen kort te houden
en het aantal alternatieven te beperken tot maximaal vijf.
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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.

Latijnse plantennamen
In 1936 verscheen C.A. Backers Verklarend woordenboek van wetenschappelijke
plantennamen, een internationaal befaamd standaardwerk dat van 22.500
Nederlandse en Indonesische planten de wetenschappelijke naam verklaart. Het
werk ontleende zijn faam vooral aan zijn ongeëvenaarde uitgebreidheid. In verband
met de papierschaarste in de oorlog werd het grootste gedeelte van de eerste oplage
tot pulp vermalen, waardoor het boek nogal zeldzaam is geworden. Onlangs
verscheen in het Taalfonds (voorheen bij Contact, en nu bij uitgeverij L.J. Veen
ondergebracht) een fotografische herdruk van het werk. Elk lemma bevat de
verklaring van de Latijnse naam, en als de naam is afgeleid van een plaats- of
persoonsnaam wordt hierover aanvullende informatie gegeven. Het voorwerk geeft
onder meer informatie over de uitspraak van de plantennamen, en bevat ook een
levensbeschrijving van de auteur.

Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen van C.A.
Backer is uitgegeven door L.J. Veen en kost f 89,90. (700 blz.) ISBN 90
254 9535 4

Versvormen

Op 24 september jl. kreeg Drs. P de Tollens-prijs voor zijn gehele oeuvre. Dat oeuvre
bestaat voor een groot deel uit zorgvuldig geconstrueerde liedteksten en gedichten,
want poëzie is voor hem ‘een door het intellect beheerste toepassing van versvormen
(...) gericht op het prikkelen van alle zintuigen’. In het boek Versvormen behandelt
hij de kenmerken en de historie van zestig bekende en onbekende versvormen van het ‘aquarium’ via het sonnet tot de ‘virelai nouveau’ - die elk worden geïllustreerd
met een gedicht dat de versvorm in kwestie beschrijft. Daarnaast gaat hij op eigen
wijze in op de onderwerpen rijm, rijmschema en metrum.
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Versvormen. Leesbaar handboek van Drs. P is een uitgave van De Stiel
en kost f 29,90. (200 blz.)
ISBN 90 70415 22 4

Elektronische Van Dale
Eind september is de grote Van Dale op cd-rom uitgebracht. De schijf biedt de
gebruiker zeer uitgebreide zoekmogelijkheden, en kan vanuit de tekstverwerker
geraadpleegd worden. Als extra is er een lijst met citaten, bijbelse namen en namen
uit de klassieke Oudheid opgenomen. Behalve de basisversie is er een plusversie,
die uitgebreidere zoekmogelijkheden heeft en ook de hieronder besproken
spellingcorrector en de Van Dale cd-rijmrom bevat. In het decembernummer van
Onze Taal zal Jaap Bakker de elektronische Van Dale recenseren.

Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal op cd-rom kost f
339,-/Bfr. 6500 (basisversie) of f 582,-/Bfr. 10.990 (plusversie). (50%
korting met de kaart uit de 13de Van Dale; f 70,- korting voor Onze
Taal-leden - zie blz. 320.)
ISBN 90 6648 532 9 (basis)/90 6648 460 8 (plus)

Spellingcontrole
Van Dale ontwikkelde in samenwerking met TNO een spellingcorrector voor de
tekstverwerker Word. In vergelijking met allerlei voorgangers is deze corrector in
zover-

Tijdschrift

De taalbeheersing is dat deel van de taalwetenschap dat zich bezighoudt met simpel gezegd - de doelmatigheid van taalgebruik, en dan vooral van teksten in
allerlei vormen. Het vakblad van de taalbeheersers heet Tijdschrift voor
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Taalbeheersing en is inmiddels aan zijn 22ste jaargang bezig. Tot eind vorig jaar
heette het blad nog kortweg Taalbeheersing, maar met de overgang naar een andere
uitgever (eerst Martinus Nijhoff, nu Van Gorcum) werd ook de naam iets gewijzigd.
Wat ook veranderde, was de vormgeving, waardoor het uiterlijk van het blad wat
minder streng en wetenschappelijk is geworden. De doelstelling bleef echter dezelfde.
De artikelen in het blad doen voor het grootste deel verslag van recent
wetenschappelijk onderzoek naar ‘schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid,
vormen en functies van verbale communicatie en taalkundige kenmerken van
communicatie’, maar zo af en toe wordt er ook een overzichtsartikel opgenomen,
dat de stand van zaken op een bepaald onderdeel van het vakgebied weergeeft.
Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer argumentatietheorie, leesbaarheid,
tekstontwerp en taalvaardigheidsonderwijs. De artikelen zijn vrij lang en vereisen
doorgaans een zekere voorkennis van de behandelde materie. Geregeld wordt een
bepaald onderwerp (bijvoorbeeld tekstevaluatie of conflicterende doelen in teksten)
in een themanummer dieper uitgespit. De artikelen nemen bij elkaar tweederde van
de inhoud voor hun rekening; het resterende deel bevat boekrecensies,
boeksignalementen, een overzicht van de inhoud van een aantal Nederlandse
taalkundige tijdschriften en een mededelingenrubriek met nieuws en aankondigingen.
Tijdschrift voor Taalbeheersing verschijnt viermaal per jaar. Redactie:
prof. dr. F.H. van Eemeren, prof. dr. mr. P.J. van den Hoven, prof. dr.
C.J.M. Jansen en prof. dr. P.J. Schellens. Abonnementen kosten f 99,-/Bfr.
1850 en zijn te bevragen bij de uitgever: Uitgeverij Van Gorcum, Postbus
43, 9400 AA Assen; telefoon 0592 - 37 95 55; fax 0592 - 37 95 52; e-mail
assen@vgorcum.nl.
ISSN 1384-5853
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[Vervolg InZicht]
re ‘knapper’ dat hij ook vervoegingen, vaste verbindingen en veel eigennamen
herkent, en dat hij op klank de juiste spelling geeft. In het oktobernummer van Onze
Taal stond al een uitgebreide recensie van deze spellinghulp. Geschikt voor Word
97/2000.

Spellingcorrector voor MS-Word is een uitgave van Van Dale en kost f
119,-/Bfr. 2245.
ISBN 90 6648 9022

Etymologie
Van 1979 tot 1999 had Frans Debrabandere een rubriek over woordgeschiedenis
in Nederlands van Nu, het blad van de Vereniging Algemeen Nederlands (de
Belgische zustervereniging van Onze Taal). 42 van deze stukjes zijn nu
bijeengebracht in een bundel met de titel Wat woorden weten. Per hoofdstuk
behandelt Debrabandere de herkomst en de ontwikkeling van een aantal rond een
bepaald thema gerangschikte woorden. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder
meer vogelnamen, schoenen en de kermis.

Wat woorden weten. Over woorden en hun geschiedenis is een uitgave
van L.J. Veen en kost f 29,90. (175 blz.)
ISBN 90 204 5924 4

Japans schrift
Het ABC van Japan is een publicatie naar aanleiding van de gelijknamige
tentoonstelling in het Tilburgse Scryption (zie InZicht van oktober). Het boek is geen
catalogus, maar wil eerder een inleiding op het onderwerp geven. In vier
hoofdstukken worden achtereenvolgens aspecten van het schrift, het schrijven, het
(westerse) alfabet en het drukken belicht. Het boek is rijkelijk van illustraties voorzien.

Het ABC van Japan. Schrift en schrijven in een fascinerend land van Rob
Berkel is een uitgave van Scryption en kost f 30,-. (96 blz.) Het is
telefonisch te bestellen bij Scryption: 013 - 580 08 21.
ISBN 90 75159 18 8
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Woorden uit de bijbel
Het Nederlands kent veel woorden en uitdrukkingen die uit de bijbel afkomstig zijn.
Vaak is die bijbelse oorsprong wel bekend, zoals bij ‘arm als Job’ en ‘de verloren
zoon’, maar er zijn ook woorden - bijvoorbeeld muggenziften, aanfluiting en
verbloemen - die allang niet meer als ‘bijbels’ herkend worden. In het Bijbels lexicon
zijn een groot aantal van dit soort woorden en uitdrukkingen samengebracht. Elk
lemma gaat in op de betekenis, de ontstaansgeschiedenis en de bijbelse context,
en bovendien worden ze geïllustreerd met enige hedendaagse citaten uit boeken,
kranten en tijdschriften. In hun voorwoord geven de auteurs - beide werkzaam bij
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie - een overzicht van de verschillende
soorten bijbelontleningen, alsmede een beschrijving van de door hen gevolgde
werkwijze.

Bijbels lexicon. Woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands
van nu van Karina van Dalen-Oskam en Marijke Mooijaart wordt
uitgegeven door Prometheus en kost f 49,50. (443 blz.)
ISBN 90 5333 923 X

Symposium taalpolitiek en lexicografie
Aan de Universiteit van Amsterdam wordt op 23 en 24 november het symposium
‘Language Policy and Lexicography in Slavic languages after 1989’ gehouden. Het
symposium brengt specialisten bijeen uit de slavistiek, de lexicografie en de
sociolinguïstiek. De centrale vraagstelling betreft de rol van de lexicografie, als
indicator, maar ook als instrument van taalpolitiek in Midden- en Oost-Europa. De
toegang is gratis. Plaats van handeling: Faculteit der Geesteswetenschappen,
Bungehuis, Spuistraat 210, Amsterdam. Meer informatie en aanmeldingen per
telefoon (020 - 525 38 13/38 83), per e-mail (LPL.symposium@hum.uva.nl) of via
internet (www.hum.uva.nl/lplsymposium).

Taalbeheersing
Taalbeheersing als communicatiewetenschap is een handboek voor het vak
taalbeheersing, en is vooral gericht op het tweede jaar van de studies Nederlands,
communicatie en tekstwetenschap. De theoretische hoofdstukken bestrijken alle
specialismen die het vak in Nederland kent: onderzoek naar tekstbegrip,
gespreksonderzoek, argumentatietheorie, schrijfonderzoek en tekstontwerp.
Daarnaast wordt ingegaan op de praktijk van het taalvaardigheidsonderwijs en de
professionele communicatiebranche. Het boek stelt de Nederlandse taalbeheersing
centraal, maar een en ander wordt waar nodig ook in een interdisciplinair en
internationaal perspectief geplaatst.
Taalbeheersing als communicatiewetenschap. Een overzicht van
theorievorming, onderzoek en toepassingen, onder redactie van Antoine
Braet, wordt uitgegeven door Coutinho en kost f 44,50. (272 blz.)
ISBN 90 6283 213 X
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Leidse Letterendag
Op zaterdag 18 november houdt de Opleiding Nederlands van de Leidse Universiteit
de Leidse Letterendag rond het thema ‘taalbeheersing en professionele
communicatie’. Het programma omvat vier lezingen, waarin wordt ingegaan op het
belang dat de wetenschappelijke taalbeheersing heeft en kan hebben voor de nog
steeds snelgroeiende communicatiebranche. De dag wordt afgesloten met een
forumdiscussie. De Letterendag vindt plaats in zaal 011 van het Centraal
Faciliteitengebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden. Deelname kost f 55,-. Voor
aanmelding en meer informatie: secretariaat Opleiding Nederlands, telefoon 071 527 26 04 (ma. t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur).

Prijs Nederlandstalige cd-roms
De Stichting Natuurlijk Nederlands wil een prijs in het leven roepen voor de best
verzorgde Nederlandstalige cd-roms en programmatuur. Bij de beoordeling wordt
in de eerste plaats gelet op taalgebruik. Het is de bedoeling dat de prijs in 2001 voor
het eerst wordt uitgereikt. Uitgevers van digitale media die hun producten kansrijk
achten, kunnen contact opnemen met de stichting. Ook is men benieuwd naar
persoon-lijke ervaringen van lezers met Nederlandstalige cd-roms en
computerprogramma's. Stichting Natuurlijk Nederlands, Postbus 2093, 2301 CB
Leiden. E-mail: onnodig-engels@altavista.net.
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Ruggespraak

Bosch Belang pleit opnieuw voor cameratoezicht in binnenstad
‘Elk slachtoffer dat door een camera voorkomen kon worden, is er
één te veel’
Nieuwsblad De Meierij
Ook hield de politie al mobiele controles. Maar al die controles zetten
volgens Onink niet voldoende soda aan de dijk.
De Noordoostpolder
Wie kan mij helpen aan de beschrijving van de electrische tijdmachine
Smith Corona EC1100?
Advertentie in Via Via
De Rijkswacht hield 95 Ajax-supporters aan. Zo'n zestig Ajax-fans hadden
een ruit van een tram in de binnenstad ingeslagen.
Metro
Beloning van 4000 gulden na verdrinken van hond
Nieuwsblad van het Noorden
Wij proberen twee vliegen ineen te klappen.
Nelli Cooman in ‘KRO Ontbijt TV’
LUBBEEK. De Sint-Annakapel prijkt weer in de Kapelstraat in Lubbeek.
Het religieus gebouwtje werd door een tragisch ongeval op 8 december
1997 volledig vernieuwd. Het gemeentebestuur heeft ervoor gezorgd dat
het kapelletje opnieuw werd opgericht.
Passe-Partout
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Volgens het werkgelegenheidsproject kunnen werklozen vaak
eenvoudige werkzaamheden zoals schoonmaken en wassen van
verpleegkundigen overnemen.
Gelders Dagblad
BRUIDSSUITE
1 PERSOON FL. 225,2 PERSOONS FL. 275,Prijslijst Hotel Bellevue, Dordrecht
ENSCHEDE. De ondernemers die getroffen zijn door de vuurwerkramp
in Enschede bundelen hun krachten. Al 107 leden telt de vereniging die
moet voorkomen dat de verzekeringsmaatschappijen niet moeilijk doen
bij het vergoeden van de schade.
Trouw

Algemeen graf voor één persoon biedt meer ruimte voor persoonlijke
invulling
Nieuwsbrief Begraafplaats Oud Eik en Duinen
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Een toontje hoger of lager
Wat zegt de hoogte van onze stem?
Renée van Bezooijen - Katholieke Universiteit Nijmegen
Margaret Thatcher wist het, en ze maakte er gebruik van in haar
politieke carrière: lagere stemmen klinken imponerender. Maar in
Japan geniet een vrouw met een hoog stemgeluid juist meer aanzien,
en bij goed luisteren blijkt er zelfs een verschil tussen Nederlandse
en Vlaamse vrouwen hoorbaar. Over de lichamelijke maar vooral
ook de culturele kant van stemhoogteverschillen.
Een jaar of twintig geleden was er een Japanse medicus op bezoek bij de afdeling
Fonetiek van de Nijmeegse universiteit. Wat hij liet zien, was tamelijk bizar. Hij
toonde opnames van operaties waarbij Japanse vrouwen hun stembanden lieten
inkorten om op die manier een hogere stem te krijgen. De vrouwen waren alleen
maar plaatselijk verdoofd, zodat ze tijdens de operatie voortdurend konden reageren
op de ingreep. De chirurg trok de stemband telkens een stukje aan en vroeg dan:
‘Zo hoog genoeg, of nog ietsje hoger?’ De vrouwen konden het krijgen zoals ze het
hebben wilden. Hier in het westen zijn we gewend aan facelifts en andere ingrepen
ter verfraaiing van het visuele beeld, maar elders in de wereld richt men zich dus
op ‘voicelifts’ om iets aan het vocale beeld te doen. Wat beweegt Japanse vrouwen
om zo'n ingrijpende operatie te ondergaan?

Margaret Thatcher mat zich aan het begin van haar politieke loopbaan met hulp van een
logopedist een lagere stem aan.
Foto: ANP

Ideale vrouw
Mensen met een lage stem komen zelfverzekerd en zelfstandig over, terwijl een
hoge stem geassocieerd wordt met onzekerheid en onderdanigheid. Dat blijkt uit
luisterexperimenten waarbij proefpersonen vrouwenstemmen te horen krijgen die
met de computer zijn verhoogd en verlaagd. Uit zo'n experiment dat ik in Nederland
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heb uitgevoerd, kwam niet alleen naar voren dat vrouwen met een lage stem
onafhankelijker worden gevonden, maar ook dat die verlaagde stemmen hoger
gewaardeerd worden. Dat laatste is zeker niet in iedere cultuur het geval.
In Japan is hetzelfde experiment uitgevoerd en daar bleek men dezelfde associatie
te hebben: een lage stem is een teken van zelfverzekerdheid, een hoge van
nederigheid. Ook werd de Japanse proefpersonen gevraagd de kenmerken van de
ideale vrouw en de ideale man aan te geven. De Japanners bleken een veel groter
onderscheid te maken tussen de ideale man en de ideale vrouw dan de
Nederlanders. Japanners zien graag dat een man beduidend zelfverzekerder en
onafhankelijker is dan een vrouw. Nederlanders denken daar anders over. Daarnaast
is de ideale vrouw voor een Nederlander een stuk onafhankelijker dan voor een
Japanner. Deze ideaalbeelden kwamen tot uiting in de oordelen over de
aantrekkelijkheid van de stemmen: de Japanse luisteraars vonden de verhoogde
vrouwenstemmen veel aantrekkelijker dan de Nederlandse luisteraars.
De wens om zo'n hoge, aantrekkelijke stem te hebben is in Japan sterk aanwezig,
maar Japanse vrouwen nemen niet altijd hun toevlucht tot zulke drastische
maatregelen als chirurgische ingrepen. Ook op eigen kracht slagen ze erin om
relatief hoog te praten. De gemiddelde toonhoogte van Japanse vrouwen ligt zo'n
40 Hz hoger dan die van Standaardnederlandssprekende vrouwen van dezelfde
leeftijd. (Bij een toonhoogte van 1 Hz gaan de stembanden in één seconde één keer
open en dicht.) Natuurlijk weten we niet helemaal zeker of de Japanse vrouw haar
stem wat forceert. Voor hetzelfde geld verlaagt de Nederlandse vrouw haar stem en misschien helpen ze de natuur allebei een handje, de een omhoog en de ander
omlaag.
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Accommodatie
We hoeven trouwens niet helemaal naar Japan om cultureel bepaalde verschillen
in toonhoogte te vinden: ook binnen het Nederlandstalige gebied zijn die te
beluisteren. Zo komt uit metingen naar voren dat dialectsprekende vrouwen uit Tielt
(West-Vlaanderen) gemiddeld een 40 Hz hogere toonhoogte hebben dan
Standaardnederlandssprekende vrouwen uit Nederland. En ook binnen Nederland
zijn er systematische verschillen: Groningssprekende vrouwen uit Bedum

Blijkbaar wordt het in het zuiden voor vrouwen mooier of passender
gevonden om enigszins hoger te praten dan in het noorden.
praten 25 Hz lager dan Limburgssprekende vrouwen uit Valkenburg. Deze verschillen
zijn statistisch significant, dat wil zeggen dat ze niet aan het toeval toe te schrijven
zijn. Ze blijven bijvoorbeeld ook bestaan als je de vrouwen selecteert op gelijke
lichaamslengte. Een culturele verklaring ligt voor de hand. Blijkbaar wordt het in het
zuiden voor vrouwen mooier of passender gevonden om enigszins hoger te praten
dan in het noorden.
Misschien wat minder bewust passen mensen hun toonhoogte ook aan de
lichaamsomvang van hun gesprekspartner aan. Heel opvallend is de hoge toon
waarop volwassenen tegen baby's praten. Door hoog te praten wordt de
psychologische afstand tussen de gesprekspartners verkleind en wordt de spreker
minder bedreigend voor de hulpeloze toegesprokene. Deze tendens tot
accommodatie, tot aanpassing aan de stemeigenschappen van de toegesprokene,
wordt in vrijwel alle culturen aangetroffen. Ook schijnen baby's zich aan te passen
aan hun ouders. Metingen die Philip Lieberman in 1967 bij een tien maanden oud
jongetje verrichtte, lieten dit zien. In zijn eentje babbelde het kind op een toonhoogte
van 430 Hz, met zijn moeder zakte zijn stem tot 390 Hz en met zijn vader tot 340
Hz.

Brom en piep
Er is kennelijk een relatie tussen toonhoogte en lichaamsomvang, maar wat is die
dan precies? Door verschillen in de bouw van het strottenhoofd praten vrouwen op
een hogere toon dan mannen, en kinderen hoger dan volwassenen. Met name de
eigenschappen van de stembanden spelen hierbij een grote rol: hoe stijver,
gespannener, korter en dunner de stembanden, hoe sneller ze trillen. En hoe meer
trillingen, hoe hoger de stem.
Eenjarige baby's zitten op 400 Hz. Tot aan de puberteit daalt de toonhoogte
geleidelijk tot zo'n 220 Hz. Daarna treedt er bij jongens een spectaculaire en snelle
daling in, die gepaard gaat met een sterke vergroting van het strottenhoofd. Dit
verschijnsel staat bekend als ‘de baard in de keel’. Ten gevolge van hormonale
ontwikkelingen zijn de stembanden van mannen aan het einde van de puberteit zo'n
50% langer dan die van vrouwen. Volwassen mannen hebben een toonhoogte van
rond de 100 Hz; vrouwen, zoals gezegd, van rond de 200 Hz. Er bestaat natuurlijk
veel variatie door individuele verschillen en door de genoemde culturele factoren,
maar toonhoogte wordt ook beïnvloed door leeftijd. Zo gaan volwassen mannen
steeds hoger spreken naarmate ze ouder worden.
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Illustratie: Frank Dam

Lichamelijk en cultureel bepaalde toonhoogteverschillen.

De samenhang tussen de lengte van de stembanden en toonhoogte geldt niet
alleen voor mensen, maar ook voor dieren: een muis piept en een beer bromt.
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Olifanten schijnen zelfs op zo'n lage toon met elkaar te communiceren dat mensen
het niet kunnen horen. Een voordeel van lage tonen is dat ze ver dragen.
Vrouwtjesolifanten kunnen zo over grote afstanden laten weten dat ze wel zin hebben
in een mannetje, en dat is heel belangrijk, want ze hebben maar zelden zin.
Mensen en dieren houden rekening met de relatie tussen lichaamsomvang en
toonhoogte: een hoog piepend stemgeluid wordt met een klein organisme
geassocieerd en als veel minder bedreigend ervaren dan een laag brommend
stemgeluid, waarvan wordt verwacht dat het door een omvangrijk wezen wordt
voortgebracht. Bij een piep kun je rustig doorgaan met wat je aan het doen bent, bij
een brom kun je beter maken dat je wegkomt. Deze kennis kan je levensbehoud
betekenen.

Margaret Thatcher
Mensen die aanzien willen verwerven, doen er dus goed aan te ‘brommen’ in plaats
van te ‘piepen’. Margaret Thatcher, voormalig eerste minister van het Verenigd
Koninkrijk, heeft heel bewust gebruikgemaakt van deze truc. Toen ze haar politieke
loopbaan begon, heeft ze een tijdje bij een logopedist gelopen om zich een lagere
stem aan te meten. Ze dacht hiermee haar autoriteit en de zeggingskracht van haar
woorden te vergroten. Opnames voor en na de training lieten een toonhoogtedaling
zien van 46 Hz, een opzienbarend effect. Het effect van een verlaagde toonhoogte
wordt als algemeen principe ook vaak in gesprekstrainingen benadrukt. Dus
concentreer je bij iedere lezing, vlak voor je begint, even op je stembanden: praat
laag en er wordt beter naar je geluisterd.

In het oktobernummer van Onze Taal besprak de indoloog Frits van Oosten
onder de noemer ‘Witte plekken in de etymologie’ de woorden doerak en kras
(als in ‘een krasse bewering’). Volgens hem komen die twee woorden uit het
Maleis, en niet - zoals de meeste naslagwerken vermelden - uit het Latijn (kras)
of het Russisch (doerak). Martin 't Hart, die lange tijd Nederlands doceerde in
Maleisië, reageerde op het stuk van Van Oosten en besprak zelf de woorden
amper, snoeshaan en de winkel van Sinkel.
Wij ontvingen veel reacties op deze artikelen, vooral over de vermeende
Maleise herkomst van de winkel van Sinkel. Voor de etymologie van deze
uitdrukking bestaat namelijk een algemeen aanvaarde verklaring, die ook wij
- spijtig genoeg - over het hoofd hebben gezien. Daarom nogmaals aandacht
voor twee van de ‘witte plekken’ uit oktober.

Witte plekken in de etymologie? [1]
De winkel van Sinkel
Ewoud Sanders
In het oktobernummer van Onze Taal spreekt Martin 't Hart, ex-docent Nederlands
in Maleisië, zonder enige vorm van documentatie het vermoeden uit dat Sinkel in
de verbinding winkel van Sinkel teruggaat ‘op het begrip singkè (ook wel gespeld
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singkeh), waarmee in Nederlands-Indië een pas gearriveerde Chinese immigrant
werd aangeduid’. Die Chinezen probeerden vaak hun bestaan op te bouwen als
kleine handelaar, aldus 't Hart, en wie in Zuidoost-Azië weleens zo'n Chinees
winkeltje heeft gezien, ‘weet dat niets de essentie van de uitdrukking winkel van
Sinkel beter raakt’.

De winkels van A. Sinkel, Nieuwendijk 175-177 in Amsterdam. Aquarel uit 1911 van Hermanus
M.J. Misset.
Foto: Gemeentearchief Amsterdam

Komt winkel van Sinkel dus uit Nederlands-Indië en uiteindelijk van het Chinese
xin ‘nieuwe gast’, een ideetje waarmee Martin 't Hart een ‘witte plek in de etymologie’
probeert te vullen? Welnee, de uitdrukking winkel van Sinkel is helemaal geen ‘witte
plek’ en Martin 't Hart maakt het veel te ingewikkeld. De winkel van Sinkel is precies
wat het zegt te zijn: de winkel van Sinkel. Dat Sinkel met een hoofdletter wordt
geschreven had hem - en de redactie van Onze Taal - er al op kunnen wijzen dat
het hier om een eigennaam gaat. De eerste winkel van Sinkel werd in 1822 geopend
door Michael Anton Sinkel aan de Nieuwendijk 175-177 in Amsterdam. Sinkel was
kramer geweest en introduceerde een nieuwe winkelformule. De koopwaar lag
uitgestald in kasten met spiegelruiten, waardoor de klanten de handelswaar van
buiten konden zien. Alle artikelen hadden een vaste prijs; het was dus niet mogelijk
om af te dingen. De winkel was zo groot dat er vijftig mensen tegelijk geholpen
konden worden, voor die dagen een enorm aantal.
In 1824 opende Sinkel een filiaal op de Oudegracht, later volgden er vestigingen
in Utrecht, Leiden, Leeuwarden en Rotterdam. De winkels stonden bekend om hun
enorme assortiment. Men kon er
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onder meer kleding, behang, gordijnen, reisartikelen en meubels kopen. Kinderen
bespotten dit ongebruikelijk grote aanbod in een liedje, waarvan de oudst
overgeleverde versie luidt:

In de winkel van Sinkel is alles te koop
Daar kan men krijgen, mandjes met vijgen
doosjes pommade, flesjes orgeade,
hoeden en petten en dameskorsetten
drop om te snoepen en pillen om te poepen.
In gewijzigde bewoordingen werd dit liedje in Antwerpen gebruikt als springversje:

In de winkel van Sinkel is alles te koop
Pottekes plammade [‘pommade’]
Fleskes sukade
Zeep om te wassen
Vodden om te plassen
Zjap [‘drop’] om te lakken [‘likken’]
En pillekes om te kakken!
In 1912 werd de laatste winkel van Sinkel gesloten, volgens sommigen omdat de
Sinkeldynastie toen was uitgestorven. De Rotterdamse schrijver Willem van
Iependaal memoreerde het spotliedje, dat de overdrachtelijke betekenis ‘winkel
waar alles te koop is’ in het leven heeft geroepen, in 1934 in een gedicht getiteld
‘Winkel van Sinkel’:

Al worden we ouder in zorg en verdriet,
De liedjes van moeder vergeten we niet.
Ze zong, als ze breide of hechtte een knoop:
In den winkel van Sinkel is alles te koop!

Witte plekken in de etymologie? [2]
Doerak
Nicoline van der Sijs - etymologe
Er zijn beslist allerlei witte plekken in de etymologie. Onderbouwde suggesties voor
de herkomst van mooi, das of pet zijn bijvoorbeeld nog altijd van harte welkom.
Maar voor de woorden die in het oktobernummer van Onze Taal als ‘witte plekken’
gepresenteerd worden, bestaan al lang algemeen aanvaarde etymologieën. De
herkomst van doerak zal ik hieronder uiteenzetten.
Over doerak ‘gemeen mens, rakker’ is veel geschreven. De dialectoloog en arts
Johan Winkler (auteur van het bekende Algemeen Nederduitsch en Friesch
dialecticon) stelt in 1879 in de Navorscher de vraag of het ‘scheldwoord dat door
het onbeschaafde volk in de groote hollandsche steden, en ook elders in Nederland,
geenszins zelden gebruikt wordt’ wellicht ontleend is aan het Russische durák ‘gek,
dwaas’, en niet, zoals hij tot dan toe dacht, aan het Maleise doerhaka ‘ontrouw,
weerspannigheid’. In hetzelfde jaar wordt zijn vermoeden bevestigd door de
taalkundige A. Sassen, en in 1912 wordt in hetzelfde tijdschrift nogmaals op de

Onze Taal. Jaargang 69

kwestie ingegaan. Het degelijkste artikel over doerak is geschreven door slavist en
WNT-redacteur R. van der Meulen in 1943.
Unaniem komt men uiteindelijk tot de conclusie - overgenomen door alle
etymologische woordenboeken - dat het woord aan het Russisch is ontleend en dat
een Maleise herkomst onmogelijk is omdat de betekenisontwikkeling onverklaarbaar
is. Daar kan nog een argument aan toegevoegd worden: de verbreiding van het
woord doerak in Europa. Het woord kwam in de negentiende eeuw ook voor in het
Duits en Frans, wat ontlening uit het Maleis bijzonder onwaarschijnlijk maakt - deze
talen hadden immers vrijwel geen contact met het Maleis, maar wel met het Russisch.
Als bezwaar tegen ontlening aan het Russisch is wel gewezen op het verschil in
klemtoon: in het Russisch ligt de klemtoon op de laatste lettergreep: doerák, terwijl
die in het Nederlands op de eerste ligt. Uit het beroemde naslagwerk Nederlandsche
spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden van Stoett blijkt echter dat ook de vorm
doerák heeft bestaan. De terugtrekking van de klemtoon is niet heel bijzonder: het
woord doerak is een echt spreektaalwoord, en de meeste Nederlandse woorden
hebben nu eenmaal de klemtoon op de eerste lettergreep. Ook bij pierewaaien en
Nova Zembla is de klemtoon teruggetrokken: deze woorden gaan namelijk terug
op het Russische pirovát ‘feestvieren’ en Nóvaja Zemljá. Bovendien kunnen andere
woorden die eindigen op een onbeklemtoonde lettergreep op -ak (luilak, vuilak,
schobbejak, zwijnjak) een rol gespeeld hebben. Deze gedachte wordt versterkt door
de variant doerjak, die Stoett noemt.
We hebben doerak dus uit het Russisch geleend, maar onder welke
omstandigheden? Het blijkt dat het woord, behalve in de grote steden, onder andere
in de Betuwe en speciaal in de omgeving van Zoelen voorkwam. Het lijkt
waarschijnlijk dat het woord is overgenomen van de kozakken, die in 1813 en 1814
Nederland hielpen de troepen van Napoleon te verdrijven. Deze kozakken maakten
diepe indruk op de Nederlandse bevolking, door hun wilde optreden en hun exotische
kleding. In 1813 verscheen een Hulpboekje om de Russen en Kosakken goed te
verstaan, met een Nederlands-Russische woordenlijst. Er werd een bordspel verkocht
dat ‘het kozakkenspel’ heette, en vele schilders en tekenaars wijdden werk aan de
kozakken. Ontlening uit deze periode lijkt dus waarschijnlijk, maar het blijft mogelijk
dat het woord - eveneens en misschien tegelijkertijd - overgenomen is door zeelui
uit de Oostzee.
Hoe het ook zij, eind negentiende eeuw was het woord doerak geheel ingeburgerd
in de spreektaal. Dat blijkt uit het feit dat het in 1887 in een rechtszaak, kennelijk
een beledigingszaak, figureerde: het Paleis van Justitie, Bijblad, 31 maart 1887,
meldt namelijk ‘dat de gedaagde haar meermalen (...) heeft gehoond en beleedigd
(...) door het toevoegen der woorden “sekreet, doerak, vuilak en lellebel”’.
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Reacties
School komt wél van ‘vrije tijd’
J.W.A.M. Verheggen - classicus, Breda
De uitspraak ‘het woord school komt van “vrije tijd”’ is volgens Nicoline van der Sijs
een afkeurenswaardige vereenvoudiging, zo blijkt uit haar pleidooi tegen de
‘opleuking’ van de etymologie (Onze Taal, juli/augustus). Maar waarom zou de
geschiedenis van een woord niet op deze manier vereenvoudigd weergegeven
mogen worden? Ik ben juist blij dat veel mensen zich interesseren voor
taalgeschiedenis en dat sommigen zich, mede door de invloed van taalspelletjes
en -boekjes, verder daarin willen verdiepen.
Het woord school is in zijn oudste vorm, het Griekse woord scholè, de aanduiding
van ‘vrije tijd’. Vandaar heeft de betekenis zich ontwikkeld tot die van ‘liefhebberij’,
‘studie’ en ‘het gebouw waar die studie plaatsvindt’. Dat het Nederlandse woord
school aan het Latijn is ontleend en als Latijns woord weer aan het Grieks, is wel
voldoende informatie voor iemand die een verzameling aanlegt van Nederlandse
leenwoorden uit de verschillende talen, maar niet voor iemand die vooral in de
betekenisontwikkeling van een woord is geïnteresseerd.
Van der Sijs bewijst zelf dat vereenvoudiging bij de weergave van de etymologie
van een woord heel verleidelijk is, wanneer zij spreekt over de geschiedenis van
het woord school. Zij geeft immers geen enkele verklaring voor de betekenisovergang
van ‘liefhebberij’ naar ‘studie’. Waarschijnlijk heeft deze plaatsgevonden in de
zuilengangen rond de sportterreinen (in het Grieks ‘gumnasia’ genoemd). Daar
brachten degenen die het zich konden permitteren hun vrije tijd door; jongeren om
te sporten, ouderen om de jongeren bezig te zien en ondertussen met elkaar te
praten. Daar verzamelde een leraar zijn leerlingen om onderricht te geven, en in de
vierde eeuw voor Christus ontstond daar de eerste geïnstitutionaliseerde vorm van
hoger onderwijs: de zogenoemde ephebengumnasia. Behalve sport en militair
onderricht werd daar ook algemeen vormend onderwijs gegeven. Dit onderwijs vond
plaats in een afzonderlijke ruimte van het gumnasion. Zowel de onderwijsactiviteiten
als het gebouw waar het onderricht werd gegeven, konden toen met de term scholè
worden aangeduid. De Romeinen hebben het woord en de instelling overgenomen
en aan ons doorgegeven.
Het woord school komt dus oorspronkelijk wel degelijk van ‘vrije tijd’, net zoals
het woord gymnasium zijn etymologische oorsprong vindt in ‘de plaats waar men
naakt lichaamsoefeningen doet’.

Steenkolen-Engels
Frank Drop - Leiden
In het oktobernummer van Onze Taal breekt Marc van Oostendorp een lans voor
het steenkolen-Engels als oplossing voor het wereldtaal-probleem. Maar deze
oplossing kan niet werken, omdat het Nederlandse steenkolen-Engels niet hetzelfde
is als het steenkolen-Engels van bijvoorbeeld Hongaren, Peruanen en Japanners.
Allemaal koesteren ze hun eigen variant van het Engels. Dat is een probleem, want
welke spreker van Nederlands steenkolen-Engels is in staat het steenkolen-Engels
van een moedertaalspreker van het Hongaars, het Quechua of het Japans te volgen?
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Er is een standaardtaal nodig om elkaar niet nodeloos te irriteren met taalpuzzels,
en de eenvoudigste oplossing is het aanvaarden van een bestaande taal: het
Amerikaans-Engels. Natuurlijk is dat in het voordeel van Amerikanen en andere
Engelstaligen, maar het begrijpen van een steenkolenvariant van deze standaardtaal
gaat hun ook veel beter af dan anderen. Er zit gewoon niks anders op dan dat we
allemaal snel syntactisch, lexicaal, idiomatisch, fonetisch, orthografisch en cultureel
correct Amerikaans-Engels aannemen - als tweede taal.

Uitspraak item
Aleid Fokma - student Universiteit van Amsterdam
De Taaladviesdienst besteedt in de oktoberaflevering van ‘Vraag en antwoord’
aandacht aan de geschiedenis en de uitspraak van het woord item, dat tegenwoordig
vooral als [aitem] uitgesproken zou worden. Aan de Universiteit van Amsterdam is
het bij de leerstoelgroepen Nederlandse Taalbeheersing en Algemene
Taalwetenschappen gebruikelijk om de uitspraak [ietem] te bezigen als het gaat
over een item van een vragenlijst bij onderzoeken. Deze betekenis sluit dus aan bij
de oudste betekenis die het woord in het Nederlands had.

Maleise woorden: liplap
G. Slieker - Koog aan de Zaan
In zijn bijdrage ‘Maleise woorden in het Nederlands?’ (Onze Taal oktober) stelt
Martin 't Hart dat liplap in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn weg naar
het (Indisch-)Nederlands gevonden heeft. Het woord was echter al in de eerste helft
van die eeuw in Nederland bekend. In Hildebrands Camera Obscura (1839) spreekt
de schrijver in het opstel ‘Een onaangenaam mensch in de Haarlemmerhout’ al over
‘liplappen en (...) blauwen in de West’. Liplap was overigens geen fraai woord; het
werd gebruikt als scheldnaam voor afstammelingen van Europese kolonisten en
leden van de plaatselijke bevolking.

Maleise woorden: sjappie(touwer)
Mr. C.J. de Jong - Baarle-Nassau
H.R. de Vries schreef in het oktobernummer over de betekenis van sjappie (van
sjappietouwer), en de mogelijke invloed die deze ondergaan heeft van het Engelse
woord chap. Sjappie wordt door mij en in mijn omgeving nog met een zekere
regelmaat gebezigd. Met dit woord wordt doorgaans iemand aangeduid die er wat
onverzorgd en haveloos bij
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loopt. Ook wordt het in negatievere zin - en dan meestal in de meervoudsvorm gebruikt voor volk van lager allooi. Zo hoorde ik eens op een terras dat uitkeek op
een drukke markt: ‘Er zijn veel sjappies los vandaag.’ Gezien deze beide
betekenissen zou het mij niet verbazen als de betekenis van het Engelse woord
shabby het al langer bestaande sjappie beïnvloed heeft.

Naschrift Nicotine van der Sijs
Het woord sjappetou(w) is al in de zeventiende eeuw ontleend aan het
Maleise siapa taoe ‘wie weet 't? weet ik 't?’ Het woord werd gebruikt voor
een Oost-Indiëvaarder, een matroos. Het Woordenboek der
Nederlandsche Taal (WNT) zegt hierover: ‘Blijkbaar eigenlijk:
onverschillige kerel, die ieder oogenblik siapa taoe zegt.’ Vanaf de
achttiende eeuw komt ook de vorm sjapp(i)etouwer voor, ter aanduiding
van een matroos, maar ook voor iemand zonder manieren of beschaving,
iemand die er verlopen of armoedig uitziet. Dit is verkort tot sjap(pie).
Gezien de ouderdom van de vorm en betekenis lijkt invloed van Engelse
shabby niet waarschijnlijk. Maar het is heel goed mogelijk dat huidige
gebruikers van het woord het hiermee associëren. Dat zou bijvoorbeeld
kunnen blijken uit een uitspraak [sjeppie].

Groter als/groter dan
M. Siesling - Den Haag
‘Als je Vondel, Cats of Huygens leest, dan vind je daar groter als in overvloed.’
Aldus prof. dr. P.C. Paardekooper in het vraaggesprek met Jan Erik Grezel in Onze
Taal van september. Jammer dat de interviewer niet meteen de hem ongetwijfeld
bekende versregels uit de Gysbrecht van Aemstel ‘O Kersnacht, schoner dan de
dagen’ en ‘Waar werd oprechter trouw / dan tussen man en vrouw / ter wereld ooit
gevonden?’ te binnen vielen ter voorlopige weerlegging of althans nuancering van
professor Paardekoopers stoute bewering.
Hoe dat ook zij, die bewering bracht mij ertoe eens te onderzoeken hoe het verder
in de Gysbrecht gesteld is met het gebruik van de vergrotende trap. Het resultaat:
in twintig passages wordt dan gebruikt en in nul passages het door de professor zo
geliefde als. Aanleiding tot het naspreken van ‘in overvloed’, althans bij Vondel en
althans in de Gysbrecht, gaf het onderzoekje mij niet, evenmin als tot het beamen
van zijn diskwalificatie ‘onzinnig’ jegens de taalkundige die ‘op niet-wetenschappelijk
gronden’ heeft gezegd ‘dat het voortaan groter dan moet zijn’.

Naschrift redactie
Raadpleging van de concordantie op het werk van Vondel leert dat Vondel
in zijn vroegere werk wel als bij een vergrotende trap gebruikte (zo'n tien
vindplaatsen in het toneelstuk Pascha uit 1612), en bijna nergens dan
(alleen bij anders vier vindplaatsen, en één bij een comparatief). Later,

Onze Taal. Jaargang 69

bijvoorbeeld in de Gysbrecht, wordt dat anders, en gaat Vondel dan
reserveren voor de vergrotende trap.

Uitspraak van de c [1]
J. Thijssen - Arnhem
Met grote belangstelling las ik Corriejanne Timmers' artikel over de uitspraak van
de c, in het oktobernummer van Onze Taal. Ik heb ooit het volgende versje hierover
geleerd:

Cee, cie, cy, versta je mij?
Ka, ko, ku, begrijp je het nu?
Met dit versje was de uitspraak van de c makkelijker te onthouden.

Uitspraak van de c [2]
W.E. Penning-Aarts - Oegstgeest
Het artikel over de uitspraak van de c las ik met veel genoegen. Ongeveer zeventig
jaar geleden leerde ik op school het volgende versje:
C voor een a: ka
C voor een e: se
C voor een i: si
Ka-se-si
C voor een o: ko
Ka-se-si-ko
C voor een u: ku
Ka-se-si-ko-ku
Van dit versje heb ik mijn hele leven plezier gehad.
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Vijf eeuwen lofliederen op het Nederlands
De voortreffelijkheid van onze taal
Jan Erik Grezel
Hoe trots zijn de Nederlander en de Vlaming op hun moedertaal?
Die vraag beantwoordt prof. dr. A.M. Hagen in O schone moedertaal,
een bundel met een ruime keus uit vijf eeuwen Nederlandse
‘taalroem’.
Wie zou het Nederlands ‘de moeder aller talen’ durven noemen? De Brabantse
geneeskundige Becanus (1518-1572) zag geen been in deze bewering. Hij kwam,
via een omstandig betoog, tot de volgende slotsom: Adam en Eva spraken een
soort Nederlands in het paradijs. In 1586, in de tijd dat de wereld van de wetenschap
een Latijns bolwerk was, pleitte Hendrik Laurensz. Spiegel voor invoering van het
Nederlands als voertaal op de universiteit. Niet veel later stelde de wis- en
waterstaatkundige Simon Stevin dat het Nederlands bij uitstek geschikt was als
wetenschapstaal.
Anno 2000 lijkt de taaltrots ver te zoeken. Luidruchtige loftuitingen zoekt men
tevergeefs in de literatuur van vandaag. Het is dan ook opmerkelijk dat onze
voorouders wél in alle toonaarden de loftrompet gestoken hebben over hun
moedertaal. Daarbij hebben ze zich voortdurend afgezet tegen andere talen. Maar
ook de grote politieke en culturele ontwikkelingen, zoals de Franse tijd of de Vlaamse
Beweging, hebben hun stempel gedrukt op deze grillige zijtak van de literatuur.

‘Snorkend neusgebrom’
Met Becanus is de toon meteen gezet. Het Nederlands moet in de zestiende eeuw
nog een status verwerven tegenover het Latijn. Maar de strijd richt zich ook tegen
de andere klassieke talen: het Grieks en het Hebreeuws. Vanaf de zeventiende
eeuw moet het Frans het ontgelden. Dat wordt, evenals het Italiaans en het Spaans,
afgeschilderd als pover soldatenlatijn, een ‘schuimtaal’ die barst van de leenwoorden
uit het Latijn. Het anti-Franse hoogtepunt valt begrijpelijkerwijs aan het begin van
de negentiende eeuw. Bilderdijk bespot het ‘rochlend keelgegrom’ en ‘snorkend
neusgebrom’ van het Frans. Elke Nederlandse dichter moet zich gelukkig prijzen
met zijn moedertaal. ‘De rijkheid, de nadruk, de keus van bewoordingen, die onze
overschoone Moedersprake hem aanbiedt; het schilderende van hare klanken en
toonvallen, het verheffende van hare beelden en toespelingen...’
In de twintigste eeuw wordt het Duits de katalysator. Mijlpaal is het artikel ‘Het
paard van Troje’ van de journalist C.K. Elout, dat in december 1930 in het Algemeen
Handelsblad verscheen: ‘Door verschillende invalspoorten - de wetenschap, het
leger (...), de muziek, de techniek en vooral door handel en industrie - dringt de
Duitsche vorm der Germaanse cultuur ons land, ons volk en daarmede ons eigen
wezen binnen.’ Zijn vrees voor Duitse invloed staat in 1931 aan de wieg van het
Genootschap Onze Taal.
En tegenwoordig zorgt het Engels voor het vijandbeeld. Elouts citaat geldt, met
vervanging van Duits en Germaans door Engels en Angelsaksisch, volgens velen
nog steeds. In zekere zin zou je de ‘anglomanie’ een zegen voor de voorvechters
van het Nederlands kunnen noemen.
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Straetloopster
In Hagens bundel zien we de aard van de ‘lofzangen’ steeds veranderen. In sommige
perioden neigen die meer naar waarschuwingen voor het gevaar van buitenaf. Op
andere momenten wordt de roem van de Nederlandse taal zelf voorwerp van heftige
ontboezemingen.
In vele geschriften - zeker van de Vlamingen - zijn de lofprijzingen op onze taal
verpakt in patriottistische verzen. De eenheidstaal wordt het symbool van de natie.
Volgens Hagen richt dit nationalistische gevoel zich ook tegen het regionale, en dus
tegen de dialecten. Maar naast het nationalisme is er in de negentiende eeuw nog
een andere ideologie: het protestantisme, dat in de woorden van de dominee-dichters
vooral stelling neemt tegen het wufte, frivole Frans. Het Nederlands gold dus ook
als symbool van degelijkheid. De vader van de Vlaamse Beweging, Jan Frans
Willems, trok de onzedelijkheid van de Fransen aldus door naar de Franse taal: ‘Dit
zien wij bij de Franse natie: haar zedenbederf (...) heeft reeds lang het woord fille
ten kwade geduid, en daarentegen, de op ontucht afgerichte straetloopster tot den
rang van hofdame (courtisane) verheven!’

Smidse
Hagen vond in het werk van Cornelis Loots (we schrijven 1810) ‘het langste en
heftigste gedicht over onze taal, veertig tienregelige strofen, doorzinderd van taalen vaderlandsliefde’. De twintigste-eeuwse lofzangen worden gekenmerkt door
ingetogenheid. ‘De expliciete lof wijkt voor een meer impliciete demonstratie van de
creatieve kracht van taal. De taal behoort niet de dichter toe, maar de dichter de
taal.’ Dat wordt treffend uitgedrukt in het volgende gedicht van A. Roland Holst:

Dankwoord
Mijn ziel moge altijd dankbaar blijven
voor de genade van het woord
dat met mij vecht en aan den lijve
tekeergaat, wie ik toebehoor
en nooit en nimmer kan weerstreven,
dat in de smidse van de taal
het vuur stookt van mijn oude leven
tot aan het slot van mijn verhaal.
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Interview met prof. dr. A.M. Hagen, verzamelaar van lofzangen
Jan Erik Grezel
In de gestolen uurtjes werkte taalkundige prof. dr. A.M. Hagen aan
zijn verzameling lofliederen op het Nederlands. Het groeide uit tot
een boek dat een mooi beeld geeft van de grote liefde voor onze taal
door de eeuwen heen. Een gesprek over het evenwicht tussen
taaltrots en kosmopolitisme.
‘Ik was verrast dat onze taal zo veel en zo luid bezongen is’, vertelt Hagen. Tot voor
kort was hij hoogleraar dialectologie en sociolinguïstiek in Nijmegen. Toch niet direct
een vakgebied dat je associeert met ‘lofzangen’.
‘Die taaltrots vond ik altijd al een boeiend onderwerp. Het is verweven met
taalpolitiek en taalbeleid. Dat heeft ook met sociolinguïstiek te maken. In mijn vrije
tijd werkte ik eraan. De Nederlandse Taalunie had belangstelling voor een uitgave.
Ik heb m'n verzameling toen geordend en van verbindende teksten voorzien.’

Gesnoeid
Hagen heeft bij bepaalde perioden flink moeten schiften, vooral bij de negentiende
eeuw. De kwaliteit hield niet altijd over. ‘Vooral in Vlaanderen zijn er toen zó veel
gedichten geschreven waarin de Nederlandse taal bejubeld wordt. Alleen al de
periode van het Verenigd Koninkrijk (1815-1830), toen Nederland en België één
waren, leverde een stortvloed aan verzen op. Daar zijn nogal wat kreupele en soms
lachwekkende gedichten bij. Ik moest enige schroom overwinnen om sommige
stukken op te nemen. Een criterium voor selectie was ook de lengte. Er is een
gedicht van Loots uit 1810, dat veertig strofen van elk tien regels telt. Daarin heb ik
gesnoeid, net als in andere te lange teksten.’

Prof. dr. A.M. Hagen: ‘Het Nederlands is en blijft de taal waarin we onze kinderen opvoeden.
Maar toch zal het Nederlands in de toekomst meer dan ooit z'n verdedigers moeten hebben.’
Foto: Ron Moes
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In hoeverre kunnen we die verzen nog ‘waarderen’? Veel gedichten zullen
we nu toch niet anders dan hoofdschuddend of lachend kunnen lezen?
‘Mijn benadering is anders. Ik zie de gedichten in de cultuurhistorische context:
waarom zijn die gedichten in die tijd op die manier geschreven? Het is niet mijn
bedoeling deze mensen te kijk te zetten. Ik wil laten zien op welke manier de
schrijvers, vaak afkomstig uit een maatschappelijke elite, over de rol van de taal
dachten en dichtten. De zestiende-eeuwer Becanus, die zeer veel invloed heeft
gehad, zag in het Nederlands de oertaal. Zijn analyses - hoe onjuist op zichzelf ook
- geven blijk van taalkundige reflectie. Die tonen dat er in die tijd van vóór de geboorte
van de taalwetenschap al diep nagedacht werd over taal.’

Ontluistering
‘Verder zie je vaak de grote invloed van politieke en culturele omstandigheden. Die
versterken de houding ten opzichte van taal. Zo'n romantische blaaskaak als
Bilderdijk staat niet los van de Franse tijd. Of neem Ledeganck. De emotie waarmee
die man over taal schreef! Dat past in een tijd van nationaal zelfbewustzijn. Zijn
regels “Wees Vlaemsch van hert en Vlaemsch van aerd, / Wees Vlaemsch in uwe
spraek en Vlaemsch in uwe zeden!” zijn de strijdkreet van de Vlaamse Beweging
geworden. Voor ons is veel van dat materiaal gedateerd en bombastisch. Het is
voortdurend boven de toon zingen. Dat doen wij niet meer. We leven in de tijd van
de “debunking”; het belang van het Nederlands wordt tegenwoordig niet meer
onderstreept door voortdurend de luister ervan te verkondigen.’
‘Ik geef in de bundel aan wat de verandering is geweest. Er is nog wel de grote
liefde voor de taal, maar de lof is vooral de laatste vijftig jaar meer impliciet. Vaak
noemt de dichter het Nederlands niet eens uitdrukkelijk, maar het is duidelijk dat de
concrete taal waarover bijvoorbeeld Roland Holst of Judith Herzberg het in hun
gedichten hebben, alleen het Nederlands kan zijn.’

Rijkdom
De lofzangen zijn door de eeuwen heen dikwijls ingegeven door de dreiging
die er van andere talen uitging: eerst waren het Latijn en het Frans de vijand,
later het Duits. Maar heeft het Nederlands van zichzelf geen eigenschappen
die lofzangen rechtvaardigen?
‘Al in de zestiende en zeventiende eeuw wijst men op het vermogen van onze
taal zoveel samenstellingen te scheppen. In veel talen moet je zeggen “het blad
van de tafel” terwijl wij gewoon “het tafelblad” zeggen.
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Journalist C.K. Elout in december 1930 in het Algemeen Handelsblad: “Door verschillende
invalspoorten (...) dringt de Duitsche vorm der Germaanse cultuur ons land, ons volk en
daarmede ons eigen wezen binnen.”

Omdat je in het Grieks ook zulke mooie samenstellingen hebt, gaf dat vermogen,
in de ogen van de toenmalige scribenten, onze taal een zekere rijkdom. Ook de
eenlettergrepigheid zag men als een krachtig element van onze taal.’
Maar de cultuurhistoricus Huizinga heeft het ook over de ‘voortreffelijkheid’
van het Nederlands vanwege bepaalde klanken.
‘Ja, laatst las ik nog weer ergens dat buitenlanders het Nederlands zo lelijk vinden,
vooral door die scherpe gutturale klanken als de g. Het verbaasde me dus wel dat
Huizinga zo stellig is over de schoonheid van de au en de ui, en een triftong als ieu.
Dat zijn esthetische oordelen. Je kunt niet zeggen dat die klanken het Nederlands
rijker maken dan andere talen.’

Hond
Hoe staat het er nu voor? Het Engels zorgt voor het vijandbeeld. Waar blijven
de lofzangen?
‘Laat ik eerst dit zeggen: de positie van het Nederlands wordt absoluut niet
bedreigd door het Engels. We nemen veel Engelse woorden over, maar die tasten
de structuur van het Nederlands op geen enkele manier aan. Het is zelfs zo dat
Engelse woorden binnen de kortst mogelijke keren worden aangepast aan de
Nederlandse morfologie, we zeggen immers “gefax-t”. De grammatica is zo sterk,
die “overrulet” de infiltratie. De woorden voegen zich naar de Nederlandse
systematiek. Wat de losse lexicale elementen betreft: er is geen enkele taal op de
wereld die het zonder leenwoorden kan stellen. Ik geef toe: het gebeurt op dit moment
op grote schaal, we nemen erg veel over, maar dan toch vooral in bepaalde sectoren:
reclameslogans, beroepsaanduidingen. Het dient als aandachtstrekker.’
Dus een lofzang of waarschuwing is in deze tijd niet nodig?
‘In mijn afscheidscollege, “De lof der Nederlandse taal”, heb ik gewaarschuwd
voor “de hond van Ritzen”. Die is een symbool voor het gebrek aan taal- en
cultuurtrots van de Nederlanders. Het is ook de titel van een essay van Nicolaas
Matsier en Willem van Toorn, die daarin de taal- en cultuurpolitiek in Nederland aan
de kaak stellen. De toenmalige minister van Onderwijs, Ritzen, heeft voorgesteld
om in een deel van het hoger onderwijs het Nederlands te vervangen door het
Engels. Volgens Matsier en Van Toorn is dat idee van Ritzen symptomatisch voor
de manier waarop een kleine hond (Nederland) zich gedraagt als er een grote hond
(Europa) aankomt: hij gaat bij voorbaat op z'n rug liggen. Nu ben ik helemaal geen
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tegenstander van enige vorm van Engels op de universiteiten en in het hbo. Maar
de vraag is of je als hoeder van de Nederlandse cultuur - wat je als minister toch
bent - de eerste moet zijn die zo'n voorstel doet. En compleet onderwijs in het Engels,
dat gaat mij te ver. Dat schaadt de kwaliteit. Je ziet het ook op tweetalige middelbare
scholen. Ik heb voorbeelden gezien waarbij het Engels zó duidelijk alleen maar
instructietaal was, dat daaraan elke semantische diepte en nuancering ontbrak. Het
was een soort polder-Engels waarmee de gymleraar de kinderen de touwen in joeg.’

De balans van Emants
Als wij vanuit de toekomst naar het heden kijken, is het dus zeer voorstelbaar
dat men ons over vijftig jaar het verwijt maakt dat we onze taal verwaarloosd
hebben.
‘Dat zou best kunnen. Vlamingen verwijten de Nederlanders “geringe taalfierheid”,
gebrek aan taaltrots. In de discussie over de talen in Europa gaat het ook om het
opkomen voor je eigen taal. Mijn standpunt is honderd jaar geleden al verwoord
door de schrijver Marcellus Emants. Die zei dat je enig kosmopolitisme niet moet
schuwen, maar daarnaast ook trots moet zijn op je eigen taal en cultuur. Dat is dan
wat ik noem “de balans van Emants”. We zouden een voorbeeld kunnen nemen
aan de Zweden en de Denen. Die zijn zeer internationaal georiënteerd, maar
tegelijkertijd staan ze sterk in Europa met hun taal, hechten ze buitengewoon veel
aan tradities en zijn ze trots op het hoge niveau van hun literatuur en film, veel meer
dan de Nederlanders. Welnu, in het één wordende Europa zijn de verschillende
culturen de vaste elementen. Wij zijn geen “melting pot”-cultuur als de Amerikaanse.
Ik denk dat de nationale talen sterk zullen blijven. Het Nederlands is en blijft de taal
waarin we onze kinderen opvoeden. Maar toch zal het Nederlands in de toekomst
meer dan ooit z'n verdedigers moeten hebben.’
Maar hoe komt het dat de Nederlanders niet prat gaan op hun taal en cultuur,
zoals de Zweden en de Denen?
‘Dat heeft te maken met onze bijzondere geografische positie. Ik heb twee teksten
opgenomen van Vermeylen en Huizinga. Die handelen daar ook over. Vermeylen
pleitte in 1901 voor de cultivering en koestering van eigen taal en cultuur vanwege
die unieke positie. Hij schreef: “We willen Vlamingen zijn, om Europeeërs te worden.”
Huizinga situeert Nederland in de taaldelta van Europa, waar de drie grootmachten
- het Frans, het Duits en het Engels - samenvloeien. Zijn stelling is dat Nederland
bemiddelaar is vanwege die positie en de eigenheid. Het waarborgt een soort
neutraliteit. Maar nu zijn er natuurlijk mensen, vooral in de wereld van handel en
industrie, die zich helemaal op de andere taalwerelden richten en hun eigen taal
onbelangrijk vinden. Ze willen kosmopolitisch zijn en dat etaleren. Ik vind dat wij
Nederlanders ons te veel accommoderen aan de ons omringende wereld. Daar
moeten we tegenwicht tegen bieden. Met mijn bundel heb ik daar een bijdrage aan
willen leveren. Ik beschouw het boek als een bescheiden taalmonumentje.’
A.M. Hagen, O schone moedertaal. Lofzangen op het Nederlands
1500-2000. Amsterdam, Contact, 1999. ISBN 90 254 9677 6
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Vraag en antwoord
Taaladviesdienst

Onderdeel uitmaken van
? Wat is er mis met de volgende zin: ‘Gedichten en surprises maken nog altijd
onderdeel uit van het sinterklaasfeest’?
! In deze zin zijn twee constructies met elkaar verhaspeld: deel uitmaken van en
onderdeel zijn van. Zo'n vermenging van twee (in betekenis op elkaar lijkende)
woorden of woordcombinaties wordt een contaminatie genoemd.
Een bekend voorbeeld van een contaminatie is ‘Dat kost duur’, waarin ‘Dat is
duur’ en ‘Dat kost veel’ met elkaar verward zijn. Ook ‘Hij behoort tot een van de
beste musici’ komt nogal eens voor: dit is een verhaspeling van ‘Hij behoort tot de
beste musici’ en ‘Hij is een van de beste musici’; iemand kan niet tot één musicus
behoren. Contaminaties waarin twee woorden zijn vermengd, zijn bijvoorbeeld
opnoteren (van opschrijven en noteren), aanrecommanderen (van aanraden of
aanbevelen en recommanderen) en verexcuseren (van verontschuldigen en
excuseren). Een ingeburgerde contaminatie is ‘Dat klopt als een bus’, waarin ‘Dat
klopt (als een zwerende vinger)’ en ‘Dat sluit als een bus’ door elkaar zijn gehaald.
De constructie onderdeel uitmaken van komt vaak voor, bijvoorbeeld ook in de
inleiding van het Groene Boekje: ‘Namen van feestdagen, tijdperken en historische
gebeurtenissen krijgen een hoofdletter, tenzij de naam onderdeel uitmaakt van een
samenstelling of afleiding’ (pagina 30). Maar in de taaladviesliteratuur wordt de
constructie nog steeds afgekeurd.

Ter leering ende vermaack
? Hoe moet de veelgehoorde uitdrukking ter leering ende vermaack precies
worden geschreven? In het dagelijks leven zie ik allerlei varianten: tot/ter,
lering/leering, en/ende, vermaak/vermaack/vermaeck. En waar komt de
uitdrukking vandaan?
! De herkomst van deze uitdrukking is helaas niet helemaal duidelijk, en daardoor
is er ook geen exact juiste formulering aan te wijzen. De uitdrukking bouwt voort op
de aloude gedachte dat iets nuttigs ook aangenaam kan zijn; zo bestaat er het
Latijnse gevleugelde woord miscere utile dulci (naar Horatius): ‘het nuttige met het
aangename verenigen’. In de zeventiende en achttiende eeuw sprak men doorgaans
van tot nut en vermaak; in de negentiende eeuw werd tot leering en vermaak een
gangbare uitdrukking. Tegenwoordig is in Van Dale (1999) ‘tot lering ende vermaak’
te vinden en in Koenen (1999) en Prisma (1997) ‘ter lering en vermaak’.
De uitdrukking kan volgens de hedendaagse woordenboeken dus zowel met ter
als met tot beginnen. Beide zijn taalkundig te verdedigen, maar de variant met tot
is - in elk geval in vorige eeuwen - altijd het gebruikelijkst geweest. Na lering volgt
volgens Koenen en Prisma en; deze versie heeft onze voorkeur. Waarom Van Dale
ende geeft, is ons onduidelijk; we vermoeden dat veel mensen ende gebruiken om
de uitdrukking een archaïsch tintje te geven. Dan zou het echter logischer zijn om
ook leering te schrijven, zoals men in de negentiende eeuw deed (vermaak werd
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toen overigens net zo geschreven als nu), maar deze schrijfwijze wordt in geen
enkel naslagwerk genoemd.
Dat de uitdrukking ook tegenwoordig nog populair is, zou weleens verband kunnen
houden met de iconologische tentoonstelling ‘Tot lering en vermaak’, die in 1976 in
het Rijksmuseum werd gehouden; misschien is het geen toeval dat de uitdrukking
voor het eerst in Van Dale is opgenomen in 1984, in de eerstvolgende druk na de
tentoonstelling.

Getuige(n)berg
? Ik twijfel over de tussen-n in het woord getuige(n)berg, ‘geïsoleerde,
erosiebestendige berg in een afgesleten, vlak landschap’. Van Dale schrijft
dit woord zonder tussen-n, maar er is toch sprake van een ‘gewone’
samenstelling van de zelfstandige naamwoorden getuige en berg? Of is het
eerste deel misschien een werkwoord?
! Volgens ons ligt het het meest voor de hand dat getuige(n)berg een ‘gewone’
samenstelling is met het zelfstandig naamwoord getuige. Een getuige(n)berg is
immers te omschrijven als een berg die een getuige is van vroegere
gesteenteformaties. Aangezien getuige alleen een meervoud op -(e)n heeft, voldoet
de samenstelling getuigenberg aan de hoofdregel voor de tussen-n en wordt het
woord met een -n- geschreven. Deze spelling is terug te vinden in het woordenboek
van Verschueren (1996), dat naast Van Dale het enige woordenboek is dat het
woord vermeldt.
Het is niet uitgesloten dat het eerste deel is afgeleid van het werkwoord getuigen:
je zou kunnen zeggen dat een getuige(n)berg getúígt van vroegere
gesteenteformaties. In dat geval is getuigeberg juist; volgens de officiële
spellingregels hoort er na een werkwoord in een samenstelling namelijk geen
tussen-n te staan. Voorbeelden zijn wiegelied (‘lied dat bij het wiegen gezongen
wordt’) en spinnewiel (‘wiel om wol te spinnen’), tegenover wiegendood (‘dood in
de wieg’) en spinnenweb (‘web van een spin’). Maar als het om het werkwoord zou
gaan, ligt de woordvorm getuigberg meer voor de hand, naar analogie van
getuigschrift; doorgaans komt er geen tussenklank -e(n)- na een werkwoordstam.
Dat Van Dale getuigeberg spelt, heeft te maken met Van Dales eigen
spellingregels. Deze regels, die deels afwijken van de officiële, zijn voor in het eerste
deel (‘a-i’) van het woordenboek te vinden. De werkwoorduitzondering wordt niet
genoemd, maar de volgende regel wel: ‘Eindigt het eerste woorddeel op de letter
e, dan schrijft men e: bagagedrager, geboortecijfer, (...) uitgavepost. Duidt het eerste
woorddeel echter een persoon aan en heeft het een meervoud op en, dan schrijft
men en: amazonenzit, bodendienst, getuigenverklaring (...)’ (pagina XXVIII). Dus
als getuige een persoon aanduidt, komt er in een samenstelling met dat woord wél
een tussen-n, maar als het een zaak aanduidt, komt die n er niet, aldus Van Dale.
De officiële spellingregels maken dit onderscheid tussen personen en zaken niet;
vandaar dat volgens deze regels getuigenberg - als samenstelling van twee
zelfstandige naamwoorden - de juiste spelling is.
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Taalcrypto
Gineke van der Putten

Horizontaal
4 Kostelijke tijdsaanduiding. (4)
7 Optreden dat rond is. (7)
9 Extra taaleenheid? (7)
13 Oosterse druk. (4)
16 Leenwoord dat stof is voor melk en suiker. (10)
18 Is van potentieel olifantsformaat. (3)
20 Hoofdtitel. (3)
21 Rijke uitdrukking in jongerentaal. (3)
22 Sinterklaasgedicht? (10)
25 Galante tijdsaanduiding. (3)
28 Geliefd onderbouwd. (23)
32 Spel feestelijk! (3)
33 Dan maakt men geen rijm voor medeklinkers. (10)
34 Cadeau waarvoor men op de knieën moet. (8)
35 Onpersoonlijke titel. (2)
36 De maat van een letter. (2)
37 Taalkundig is hij te vergelijken. (4)
38 Toekomstige plaatsaanduiding. (5)
39 Zwarte taal?
42 Groente waarover gedichten worden geschreven. (3)
44 Uitgever van naam. (2)
45 Zo mannelijk oprecht kan rijm zijn. (6)
47 Taal van kleine lesbiennes? (11)
49 Viert u kerst met een oosterse vrouw? (6)
50 Oude stem. (3)
51 Zonder kilheid. (5)
54 Werkelijk zonder verbeelding. (5)
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55
56
58
60
61
64
65
68
69
71
72
73
74
78
79
80

Geloofwaardig lied. (5)
Het bestaan veel geluid te maken. (5)
Eerste persoonsvorm? (2)
Gedicht over een poes. (4)
Daar hoort men geen extreme klanken mee. (9)
Modern schrijfmateriaal. (2)
Frans schrijven. (7)
Werktuiglijk als een gedicht. (13)
Gevierd figuur. (9)
Bijbelplaats. (2)
Zacht vragend voornaamwoord. (3)
Engelse naam voor iedereen. (5)
As van de ziel. (7)
Engels verzoekprogramma. (5)
Daar worden indianenverhalen geplaatst. (6)
Militaire toon? (6)

Verticaal
1 Hart voor een zin. (4)
2 Eind waar de vonken vanaf vliegen. (13)
3 Lofdicht. (8)
4 Vrouwelijk voorzetsel. (4)
5 Taal waarmee men duur doet? (4)
6 Bloem die de kas spekt? (8)
7 Letterproeven. (7)
8 Boom die van kracht blijft. (3)
10 Palindroom. (9)
11 Fatsoen in een verhaal. (9)
12 Fijne schrijver. (10)
14 Reiziger van naam. (4)
15 Articulerend. (12)
17 Auteur van een beetje schuin proza. (18)
19 Aards gedicht dat soepel loopt. (7)
23 Ingekorte, doch volledige titel. (2)
24 Dierlijk vermogen. (3)
26 Ongeslachtelijke tak. (3)
27 Taaluiting van een insect. (5)
29 Hoeveelheid taal met een omissie. (3)
30 Eenheid die kan beperken. (3)
31 Opleiding die Doe maar heeft gehad. (13)
32 Koud tussenwerpsel. (3)
34 Taal van potten. (5)
40 Vruchtbare afwisseling. (4)
41 Over die Engelse uitspraak kan men kort zijn. (8)
43 Jongensboek? (2)
45 Cultureel overleven kan alleen in het Engels? (8)
46 Ambachtelijke tak van sport. (8)
47 ‘Kill your darlings’ duidt niet op hem. (6)
48 Plakkend antwoord. (7)
52 Woorden om in te pakken. (8)
53 Luchtig en snel. (2)
55 Is kindertaal hier een onderdeel van? (10)
57 Arabisch vorstgebied. (7)

Onze Taal. Jaargang 69

59
62
63
66
67
70
75
76
77

Net en slepend. (3)
Tijdelijk deelwoord. (4)
Bul voor het mondeling. (2)
Gepaarde lokatie. (3)
Korte sint. (2)
Taal die sneed. (5)
Tijd voor een grap. (5)
Goddelijk deel van een raadsel. (2)
Schrijf modern in zijn soort. (4)

Uw (complete) oplossing kunt u voor 9 januari 2001 sturen naar Onze Taal, Raamweg
1a, 2596 HL Den Haag, e-mail: onzetaal@onzetaal.nl, onder vermelding van
‘taalcrypto’. Onder de inzenders van de goede oplossing wordt een boekenbon van
f 50,- verloot.
De oplossing van de crypto uit het oktobernummer is:
Horizontaal: 6 sierlijn; 8 Ede; 10 figuurzagen; 13 S.O.V.; 15 es; 17 Europa; 18
oogstster; 21 strokap; 22 rok; 24 gast; 26 folkloregroep; 28 queue; 29 futurist; 30
en; 33 leb; 35 pril; 36 Sranang; 39 rijmbijbel; 41 splijten; 42 sterk; 44 snijzaal; 46
oranje; 48 batigheid; 51 hoofd; 52 blocnote; 54 spraakvermogen; 55 on; 56 zozo;
57 aan; 59 soesa; 61 kamervraag; 63 straatlied; 64 in; 65 oog; 66 kunne; 67 ego.
Verticaal: 1 treurroos; 2 vrieskou; 3 lijf; 4 terp; 5 Engels; 6 stootleer; 7 niet; 9 duo;
11 guerrilla; 12 zang; 14 vork; 16 startpijn; 19 golf; 20 speurbij; 21 soul; 23 ket; 25
averij; 26 Fe; 27 griezelroman; 31 nat; 32 dan; 34 bijendans; 36 sluitnaad; 37 negen;
38 groos; 40 BSE; 41 slang; 43 krop; 45 ABC-oorlog; 47 afroep; 49 Toeareg; 50 ge;
52 bezaaien; 53 omzet; 58 na; 60 aspunt; 61 kr.; 62 viool.
De boekenbon is gewonnen door W. Vos uit Dordrecht.
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Het taaljaar 2000
Van nieuwe taalcolumns tot multicultureel drama
Marc van Oostendorp en Kees van der Zwan
Ook als het om taal gaat, was 2000 het jaar van het allochtonendebat.
In het kielzog van Paul Scheffers spraakmakende artikel ‘Het
multiculturele drama’ werd er overal heftig gediscussieerd over wat
er moet worden gedaan aan de taalachterstand van allochtone
kinderen. Maar er gebeurde meer. De koningin sprak zich uit over
het Nederlands, er werd ontdekt dat moedermelk goed is voor het
taalgevoel, en er verschenen opvallend veel nieuwe taalcolumns.
Een chronologisch overzicht van de belangrijkste taalgebeurtenissen
van het afgelopen jaar.

Januari
1 De opluchting over het achterwege blijven van de ‘millenniumbug’ (het meest
verdwenen woord van 2000) is nog niet weggeëbd of er ontstaat al een nieuw
probleem. Hoe moeten we het zojuist probleemloos binnengetreden nieuwe
decennium noemen? Nogal wat media zoeken houvast bij het Genootschap Onze
Taal, dat kan verwijzen naar een al eerder gehouden prijsvraag. ‘De jaren nul’ kwam
daar als winnaar uit tevoorschijn.

Máxima Zorreguieta
Foto: ANP

11 De Telegraaf onthult dat Máxima Zorreguieta, de vriendin van kroonprins
Willem-Alexander, in New York lessen Nederlands volgt. Een paar weken later
bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst het bericht.
17 De Nederlandse Staatscourant begint met een tweewekelijkse taalcolumn: ‘Taal
en teken’, van de hand van Ewoud Sanders.
29 Paul Scheffer schrijft in NRC Handelsblad een lange beschouwing onder de titel
‘Het multiculturele drama’. Volgens Scheffer is er in Nederland in hoog tempo een
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etnische onderklasse aan het ontstaan. Werkloosheid, armoede, schooluitval en
criminaliteit zijn onder allochtonen naar verhouding veel groter dan onder autochtone
Nederlanders. Scheffers stuk vormt het startschot voor een lang, op ieder denkbaar
podium gevoerd debat, waarin ook uitvoerig wordt stilgestaan bij de rol van taal en
taalonderwijs.

Februari
1 De Volkskrant onthult dat op drie van de tien zwarte basisscholen slecht Nederlands
wordt gegeven. De krant heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur
een aantal rapporten van de onderwijsinspectie weten te verwerven, en die
vervolgens laten analyseren door een Twentse hoogleraar onderwijskunde. De
oorzaak van het probleem: docenten gebruiken geen goede methoden en hebben
te weinig aandacht voor de enorme achterstand van hun leerlingen. Daardoor
bestaan er ‘ernstige risico's’ dat leerlingen van zwarte scholen een onaanvaardbare
achterstand oplopen.
2 VVD-onderwijswoordvoerder C. Cornielje vindt dat basisscholen hun leerkrachten
Turks en Marokkaans alleen nog maar moeten inzetten als taalhulp Nederlands in
de laagste klassen van het basisonderwijs. Cornielje reageert hiermee op de
bevindingen van de Volkskrant van gisteren. Twee dagen later verwerpt de Kamer
dit voorstel. Wel spreekt zij eensgezind uit dat de Nederlandse taal de hoogste
prioriteit heeft op de basisschool.
8 De Limburgse omroep L1 onthult dat de Nederlandse Taalunie de Vlaamse regering
vorig jaar heeft geadviseerd het Belgisch-Limburgs niet als streektaal te erkennen.
Dat is vreemd, want drie jaar eerder heeft het Nederlands-Limburgs die erkenning
zonder veel problemen wél gekregen. Hoe kan dat? De Nederlandse regering heeft
destijds niet de Taalunie om advies gevraagd, maar het Meertens Instituut.
17 Minister Van Boxtel voor Grotesteden- en Integratiebeleid pleit ervoor om vierjarige
kinderen met een taalachterstand aan het begin van de basisschool
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in een aparte klas te zetten. Deskundigen vallen over de minister heen: het plan is
in de praktijk niet uitvoerbaar, vierjarigen kunnen nog niet getest worden en het is
nog maar de vraag of de kinderen er beter Nederlands van leren.

Maart
8 De redactie van het populaire tv-taalspel ‘10 voor taal’ krijgt in het Vlaams Cultureel
Centrum De Brakke Grond in Amsterdam de tweejaarlijkse prijs van het Algemeen
Nederlands Verbond. Deze ‘Nederlands-Vlaamse vereniging ter bevordering van
de Nederlandse taal en cultuur’ onderscheidt ook de Vlaamse journaliste en
presentatrice Martine Tanghe, omdat ‘haar gehele loopbaan in het teken staat van
de promotie van de Nederlandse taal’.
30 De Commissie Gelijke Behandeling bepaalt dat werknemers niet verplicht kunnen
worden om op de werkvloer alleen Nederlands te praten. FNV Bondgenoten had
bij de commissie een klacht ingediend tegen twee Westlandse glastuinbouwbedrijven.
Die verlangden van hun Turkse en Marokkaanse werknemers dat ze louter
Nederlands spreken - niet alleen tijdens het werk, maar ook in de koffiepauzes. De
commissie beslist dat er bij ‘ingewikkelder werk’ wél één voertaal kan worden geëist.
31 In de ook deze maand overal ruimschoots besproken vraag hoe de
taalachterstand van allochtonen verkleind moet worden, gaat het vooral om jongeren.
Maar voor oudere allochtonen zijn de taalproblemen vaak minstens zo groot. In
Veendam gaat men daar iets aan doen. Veendamse oudere Turken kunnen met
behulp van een ‘taalbuddy’ hun Nederlands verbeteren. De Turkse deelnemers en
hun buddy's zullen ook buiten de taallessen veel met elkaar optrekken om van
elkaars cultuur te leren.

April
5 Koningin Beatrix vindt dat haar volk meer aandacht moet besteden aan de
Nederlandse taal. Zij spreekt deze mening uit tijdens het galadiner op de eerste dag
van het staatsbezoek van de Belgische koning Albert II en koningin Paola. Verwijzend
naar de vele Nederlanders die meer aan hun Frans zouden willen doen, zegt de
koningin: ‘Wanneer men in televisieprogramma's ziet hoe dikwijls Vlamingen
taalspelletjes en het Groot Nederlands Dictee winnen, zou bij diezelfde Nederlanders
de vraag kunnen rijzen of zij ook niet wat meer aan hun eigen taal zouden moeten
doen.’
15 De 36-jarige Amsterdammer Bert van der Loo breekt het nationaal record
puntenscrabble. Tijdens een toernooi in Hengelo haalt Van der Loo in drie spelrondes
2705 punten. Met het woord exequiën scoort hij maar liefst 338 punten. Toch
relativeert hij zijn prestatie: ‘In vergelijking met de Belgen kunnen we er nog niet
zoveel van. Dat zijn lopende woordenboeken. In de interlands tegen de Belgen
leggen we het dan ook altijd af.’
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21 Minister Van Boxtel voor Grotesteden- en Integratiebeleid belooft in de Tweede
Kamer dat hij alle instellingen die zich bezighouden met taallessen voor allochtonen
beter met elkaar zal laten samenwerken. Op die manier hoopt hij de wachtlijsten
voor de taalcursussen binnen een paar jaar weg te werken. Onlangs bleek dat er
ruim tienduizend allochtonen op die lijsten staan.

Mei
6 Met een ‘Taalgala’ worden de festiviteiten afgesloten die de Nederlandse Taalunie
deze week hield ter ere van haar eigen twintigste verjaardag in september van dit
jaar. Een van de belangrijkste projecten van de Taalunie moet het zogenoemde
‘taalunieversum’ op internet worden, een ‘portaalwebsite’ die allerlei informatie over
het Nederlands moet ontsluiten. Hoewel groots aangekondigd lijkt het universum
niet erg snel te groeien. Aan het eind van het jaar is er op www.taalunieversum.org
nog steeds weinig te zien.
6 De Telegraaf begint met een tweewekelijkse taalcolumn: ‘Voertaal’, van de hand
van Huib Boogert.
13 Kinderen die ten minste drie maanden moedermelk hebben gekregen, ontwikkelen
een beter taalgevoel dan andere kinderen. Dat blijkt uit het proefschrift van Lucien
Anteunis en Joost Engel, die dezer dagen promoveren aan de Universiteit Maastricht.
Moedermelk bevat niet alleen essentiële vetzuren die de taalontwikkeling bevorderen,
maar ook afweerstoffen tegen oorontsteking.
16 Het Algemeen Dagblad begint met een wekelijkse taalcolumn: ‘Taal & teken’,
van de hand van Peter Burger.

Juni
10 Vandaag begint het Europees Kampioenschap voetbal. Het wordt gehouden in
Nederland en België, maar de officiële website www.euro2000.nl blijkt geen woord
Nederlands te bevatten. Tot verontwaardiging van onder andere de Vlaamse
deelregering is er wél informatie in het Frans te vinden.
23 Als verlate bijdrage aan het allochtonendebat treedt een groep van bijna 150
taalkundigen naar buiten met een ‘taalkundig manifest’. Volgens de onderzoekers
is men in het debat te eenzijdig gericht op het leren van het Nederlands:
meertaligheid moet volgens hen het uitgangspunt zijn in het onderwijs aan leerlingen
met een allochtone achtergrond. Vandaag discussiëren zij met politici en
beleidsmakers.
23 In Brugge wordt het zeventiendelige Vroegmiddelnederlands Woordenboek
gepresenteerd. Het beschrijft het Nederlands van de dertiende eeuw, en er is ruim
tien jaar aan gewerkt. Al snel blijkt echter dat er nog helemaal geen sprake is van
een publicatie. Er bestaat maar één exemplaar van het VMNW, en dat bevindt zich
op de kamer van hoofdredacteur dr. W.J.J. Pijnenburg, in het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie. Ook een elektronische versie is nog niet beschikbaar. ‘De
presentatie was eigenlijk vooral gericht op mogelijke subsidiegevers’, verklaart
Pijnenburg.
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26 Vandaag begint op het Lorentz College in Arnhem een ‘Summer Course’ voor
brugklassers die na de zomer willen overstappen naar het tweetalig vwo (tvwo). Die
opleiding - waarin een deel van het onderwijs in het Engels wordt aangeboden wint in heel Nederland sterk aan populariteit. In juni zijn er al 25 scholen met een
dergelijke opleiding. De verwachting is dat dit aantal binnen enkele jaren verdubbeld
zal zijn.
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Juli
10 De populaire Drentse popgroep Skik brengt een nieuwe single uit die tot schrik
van (sommige) fans in het Nederlands is: ‘Ik ga als een speer’. Tot nu toe zong de
groep altijd in het dialect van het Drentse dorp Erica. Volgens Daniël Lohues, de
zanger en tekstschrijver van Skik, valt vanwege zijn accent de overstap veel mensen
buiten Drente niet eens op: ‘Buitenstaanders denken dat ik nog steeds in het Drents
zing.’
21 Verontruste Turkse ouders van leerlingen van de school De Kameleon in Deventer
zijn bereid om zelf een school op te richten. Zij maken bezwaar tegen het feit dat
de school vrijwel helemaal ‘zwart’ is; hun kinderen hebben daardoor onvoldoende
kans om goed Nederlands te leren. Vorige week hielden enkele ouders hun kind al
uit protest thuis. Na de zomer zal De Kameleon de deuren sluiten; de leerlingen
worden over andere scholen verdeeld.

Augustus
22 Een ziekenhuis in Noordrijn-Westfalen maakt bekend dat een Turkse vrouw in
februari van dit jaar een harttransplantatie geweigerd is omdat ze het Duits
onvoldoende machtig was. Volgens het ziekenhuis moeten patiënt en arts dezelfde
taal spreken om de overdracht van subtiele signalen mogelijk te maken. Na een
storm van kritiek besluit de ziekenhuisdirectie de maatregel te heroverwegen.
26 Het Leidsch Dagblad stopt na veertien jaar met zijn wekelijkse taalcolumn ‘Onze
taal’, van de hand van Joop van der Horst.
31 De Algemene Rekenkamer publiceert het rapport Inburgering en taalonderwijs
allochtonen. De Rekenkamer heeft veel kritiek op het taalonderwijsbeleid van de
Nederlandse overheid. Er heerst administratieve verwarring en veel mensen haken
voortijdig af. Volgens de Rekenkamer moeten de regelingen minder vrijblijvend zijn
en moet er beter georganiseerd worden. Minister Van Boxtel wil voorlopig echter
geen stappen ondernemen.

September
13 De taal van de Amerikaanse presidentskandidaat George W. Bush staat de
laatste dagen in de belangstelling. Een journalist van het tijdschrift Vanity Fair ‘onthult’
dat Bush misschien dyslectisch is, een ‘beschuldiging’ die Bush vervolgens
verontwaardigd van de hand wijst. Vrijwel tegelijkertijd ontdekken tegenstanders
van Bush dat in zijn televisiecampagne woorden worden getoond die zo snel
verdwijnen dat ze alleen onbewust (‘subliminally’ in het Engels) zouden worden
opgenomen. Onmiddellijk na beelden van Bush' belangrijkste tegenstrever Al Gore
flitst in een van Bush' tv-spotjes het woord rats (‘ratten’) voorbij. In een reactie spreekt
Bush vervolgens het woord subliminal herhaaldelijk verkeerd uit, wat door sommigen
weer wordt geïnterpreteerd als een teken van dyslexie. Volgens alle deskundigen
zijn dyslectici niet minder intelligent dan andere mensen.
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18 De Hogeschool Gent en de Katholieke Vlaamse Hogeschool in Antwerpen melden
een sterke stijging van het aantal eerstejaarsstudenten in de logopedie. De oorzaak
is waarschijnlijk een ‘Mathilde-effect’: ook de kersverse en razend populaire prinses
Mathilde is logopediste.
20 Het allochtonendebat heeft ook de Troonrede gehaald: ‘Het beheersen van de
Nederlandse taal is onontbeerlijk voor eenieder die hier wil wonen en werken. De
regering zet zich samen met alle betrokkenen in voor voldoende
inburgeringscursussen.’
22 Vandaag is het Werelddovendag. Enkele jaren geleden verscheen een rapport
waarin werd beschreven hoe de overheid de Nederlandse Gebarentaal kan erkennen
en ondersteunen. Topambtenaar J.F. de Vries stelt in een toespraak dat doven eerst
maar eens duidelijk moeten maken dat gebarentaal een ‘levende taal’ is.
Deskundigen en vertegenwoordigers van doven en doventolken reageren
verontwaardigd.

Oktober
6 Het Leidsch Dagblad begint met een wekelijkse taalcolumn: ‘Leids dialect’, van
de hand van Hans Heestermans.
24 Rijden als een Turk betekent volgens de grote Van Dale ‘slecht rijden’. C. Sofuoglu
te Krimpen aan den IJssel voelt zich beledigd door de redactie van het woordenboek
en heeft aangifte gedaan bij de politie. Hoofdredacteur Den Boon van Van Dale: ‘In
een beschrijvend woordenboek dienen zulke algemeen bekende uitdrukkingen
gewoon vermeld te worden. Bovendien staat er duidelijk aangegeven dat de termen
“beledigend” zijn.’

November
2 Voor het eerst in de geschiedenis staat een Friestalig liedje op de eerste plaats
van zowel de Mega Top 100 als de Top 40: het liedje ‘Wêr bisto’ van het duo Twarres.
Verwacht wordt dat er binnenkort 40.000 exemplaren van de single verkocht zullen
zijn. Twarres krijgt dan een gouden plaat.
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Twarres
Foto: Sarah Wong

9 De taalkundigen die in juni hun manifest publiceerden, krijgen nu bijval van de
cabaretier Herman Finkers. Finkers' eigen Twentstalige ouders hebben hem ook
geprobeerd Standaardnederlands te leren: ‘Daardoor werd ik halftalig. Voor goed
Twents en voor goed Nederlands moet ik extra mijn best doen. Helemaal goed voelt
het nooit.’

December
31 Morgen begint het Europese Jaar van de Talen, waarin de Europese Unie en
de Raad van Europa aandacht vragen voor de rijkdom aan talen in Europa en de
burgers proberen te stimuleren vreemde talen te leren. In heel Europa zal een
voorlichtingscampagne worden gehouden en er komen websites, open dagen en
wedstrijden.
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Het taaljaar 2000
Meningen van taalgebruikers
Redactie Onze Taal
1. Wat viel u in 2000 op als het gaat om
taal
in de ruimste zin van het woord?
1. Het snel toenemende belang van
internet voor de taal, onder meer als bron
van nieuwe woorden, als
onderzoeksinstrument voor taalkundigen,
als podium voor puristen en als
hulpmiddel voor vertalers.

Peter Burger, taaljournalist

Bart Chabot, dichter

1. De opmars van e-mail en de gevolgen
daarvan voor de spelling en de
grammatica. De taal heeft zich voorgoed
van z'n stropdas en colbert ontdaan.

Kees van Kooten, schrijver

1. Het zal iedereen zijn opgevallen dat
in 2000 een ongekend groot gedeelte
van onze taal, in gesproken en in
geschreven vorm, reddeloos is
verdwenen in de mobiele telefoon.

Jeltje van Nieuwenhoven, voorzitter
Tweede Kamer

1. Het viel mij in 2000 op dat veel
mensen minder spastisch met taal en
taalzuiverheid omgaan. In de Tweede
Kamer is de gewone-mensentaal aan de
winnende hand. Onze Taal doet gezeur
over taalfouten ook als gezeur af. En
zelfs Fransen zijn bereid Engels te
spreken!

Ludo Permentier, redacteur De
Standaard

1. De onmacht van democratische politici
en media tegenover extreem-rechts. Het
is in zekere mate de onmacht van het
woord. Een goed gesprek, een boeiend
boek of een revelerend krantenartikel
maakt op een groter wordend deel van
de bevolking geen indruk meer.

Wil Pijnenburg, hoofdredacteur
Vroegmiddelnederlands Woordenboek

1. Aan verzwakking van sterke
werkwoorden van de zogenoemde zesde
klasse (ervaarde, jaagde voor ervoer,
joeg) begin ik langzaam te wennen, maar
nu hebben de Olympische Spelen ook
de klasse-2- en -3-woorden aangetast:
‘Ik zwemde die afstand in x seconden’;
‘Ik duikte onder het record.’

Wim T. Schippers, schrijver,
presentator, beeldend kunstenaar

1. Dat er in het verschijningsjaar van haar
biografie ondanks de opgelaaide
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aandacht van de media voor leven en
werken van Annie M.G. Schmidt geen
journalistieke poging is ondernomen om
geruchten omtrent plagiaatpleging door
onze musicalkoningin te onderzoeken.
2. Wat vindt u de belangrijkste
taalgebeurtenis van dit jaar?
2. Op 1 januari 2000 verdween het woord
millenniumbug uit ons vocabulaire, nog
sneller zelfs dan het erin verschenen
was.

Peter Burger, taaljournalist

Bart Chabot, dichter

2. De acceptatie van het Cruijffiaans als
taal.

Kees van Kooten, schrijver

2. Mijn ergernis irriteerde zich het meest
aan het oneigenlijk gebruik van steeds
meer onovergankelijke werkwoorden in
wederkerende misvormen - men vindt
zich steeds belangrijker.

Jeltje van Nieuwenhoven, voorzitter
Tweede Kamer

2. Het moment dat mijn nichtje van drie
jaar voor het eerst het woord voorzitter
uitsprak, en wel met een langdurige,
rollende r en direct daaropvolgend een
aangehouden z. Zo mooi heb ik het in de
Tweede Kamer nog nooit gehoord.

Ludo Permentier, redacteur De
Standaard

2. Het Gala van de Nederlandse Taal,
ter gelegenheid van de twintigste
verjaardag van de Nederlandse Taalunie.
Lang geleden dat je zoveel mensen
zoveel plezier hebt zien beleven aan hun
taal. Spijtig dat alleen ingewijden aan het
Gala mochten deelnemen.

Wil Pijnenburg, hoofdredacteur
Vroegmiddelnederlands Woordenboek

2. De presentatie van het
Vroegmiddelnederlands Woordenboek.

Wim T. Schippers, schrijver,
presentator, beeldend kunstenaar

2. De uitreiking door NWO van een
Spinoza-premie aan mevrouw prof. dr.
E.A. Cutler, hoogleraar in de
Vergelijkende Taalpsychologie en
directeur van het Max Planck Instituut
voor Psycholinguïstiek te Nijmegen. Zij
doet onderzoek naar de mechanismen
van de spraakproductie en -herkenning.

Peter Burger, taaljournalist

3. Wat is het beste boek (of artikel, of
bericht of iets dergelijks)
over taal dat u dit jaar las of gebruikte?
3. Joop van der Horst en Kees van der
Horst, Geschiedenis van het Nederlands
in de twintigste eeuw (1999): een uiterst
leesbaar boek over - onder andere - de
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manier waarop de grammatica onder
onze ogen verandert.
Bart Chabot, dichter

3. De geschiedenis van mijn kaalheid van
Arnon Grunberg.

Kees van Kooten, schrijver

3. Een magistraal satirisch stukje over
het gebruik van het modewoord
herbronnen, door de nog elk jaar
geestiger schrijvende CA - de helft van
het 's ochtends in de Volkskrant
reagerende duo CAMU.

Jeltje van Nieuwenhoven, voorzitter
Tweede Kamer

3. De onvolprezen Van Dale, die in de
zaal van de Tweede Kamer altijd binnen
handbereik is.

Ludo Permentier, redacteur De
Standaard

3. De cd-rom van het Groot
Woordenboek van Van Dale. Lang niet
het perfecte elektronische woordenboek,
maar meer dan een grote stap in de
goede richting. Ineens gaan tientallen
deuren open tot de schatkamer van het
moderne Nederlands.

Wil Pijnenburg, hoofdredacteur
Vroegmiddelnederlands Woordenboek

3. Ik heb De eeuw van mijn vader van
Geert Mak bijna in één adem uitgelezen.
Dat ik aan het lezen van dit boek het
meeste plezier beleefde, wil natuurlijk
nog niet zeggen dat het ook het beste
boek is. Misschien mag ‘beste’ dan in dit
geval betekenen: ‘waaraan ik de meeste
positieve herinneringen heb
overgehouden’.

Wim T. Schippers, schrijver,
presentator, beeldend kunstenaar

3. Het juiste woord door dr. L. Brouwers
en het Nederlands rijmwoordenboek door
Jaap Bakker waren voor mij ook dit jaar
weer volop gebruikte beste boeken.
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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 2000.
4. Wat is het ergste woord van 2000?
4. Nederlandse retoriek in Sydney: Inge
de Bruijn wint goud en zegt ‘toppiejoppie’.
Maar je moet sporters ook niet
interviewen vlak na de wedstrijd. Echt
erg: penalty.

Peter Burger, taaljournalist

Bart Chabot, dichter

4. Synchroon pressie spelen; wappen;
Nieuwe Economie.

Kees van Kooten, schrijver

4. Toppie!

Jeltje van Nieuwenhoven, voorzitter
Tweede Kamer

4. Bereikbaarheidsoffensief.

Ludo Permentier, redacteur De
Standaard

4. Er zijn elk jaar weer doodgewone
woorden die ineens afschuw gaan
oproepen. Koersk, dioxine,
vuurwerkfabriek. Het woord dat me hoe
langer hoe meer gaat ergeren is kijkfile.
Het onbeschaamd begluren van
andermans leed zit erin.

Wil Pijnenburg, hoofdredacteur
Vroegmiddelnederlands Woordenboek

4. Onlangs werden wij vergast op een
‘Belevingsonderzoek schoonmaak’,
waarin we onze frustraties over de
matige schoonmaak op de kamers van
het Leidse Witte-Singelcomplex kwijt
konden. Het onderzoek was uitbesteed
aan de afdeling ‘Schoonmaakonderhoud’.
Dit laatste woord krijgt mijn poedelprijs.

Wim T. Schippers, schrijver,
presentator, beeldend kunstenaar

4. Mag het ook een woordgroepje zijn?
In die zin dat... In een halfuurtje
praatradio of babbeltelevisie trekt die
holle frase gemiddeld al gauw zo'n tien
keer voorbij. Het vaakst toegepast in het
politieke circuit, waar het wordt gebruikt
om elkaar tegensprekende uitlatingen te
koppelen.

Peter Burger, taaljournalist

Bart Chabot, dichter

5. Wat is het mooiste woord van 2000?
5. Frankensteinvoedsel is al van 1999,
maar was dit jaar erg in het nieuws.
Verder de beroepskwalen deukdijen (25
mei) en moparm (15 juli). Het wachten is
op de zapduim.
5. Evenementenbier; computerkou.
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Kees van Kooten, schrijver

5. Belgedrag. Omdat dit neologisme zo'n
mooie dierlijke lading heeft en de
noncommunicatie hiermee het stempel
van het onontkoombare heeft gekregen:
of hij het nu wil of niet, ieder mens
vertoont een zeker belgedrag.

Jeltje van Nieuwenhoven, voorzitter
Tweede Kamer

5. Soeplezing: een lezing georganiseerd
door de Commissie Onderwijs van de
Tweede Kamer waarbij soep geserveerd
wordt.

Ludo Permentier, redacteur De
Standaard

5. Een van de mooiere woorden - en
betere initiatieven - van het jaar 2000
was het voorstel om aan stations een
‘uitwuifzone’ in te richten. Dat is een
plaats waar geliefden in alle rust afscheid
van elkaar kunnen nemen.

Wil Pijnenburg, hoofdredacteur
Vroegmiddelnederlands Woordenboek

5. De groeiende reeks zinswendingen
waarmee weermannen en -vrouwen een
zeer geringe intensiteit van een bepaald
weersverschijnsel uitdrukken door het
kleinste geïsoleerde deeltje ervan te
noemen: ‘een enkele spat regen’, ‘een
enkele vlok sneeuw’, ‘een enkele klap
onweer’.

Wim T. Schippers, schrijver,
presentator, beeldend kunstenaar

5. Het woordje en. Voorzien van een
vraagteken en niet gebruikt als
aaneenschakelend voegwoord maar als
pars pro toto. De betekenis van die
vragende zin van één woord hangt
volledig af van de context. Het kan zijn
‘Hebt u al een keuze kunnen maken?’,
maar ook ‘Ben je geslaagd, of...’ - of nog
iets anders.

Peter Burger, taaljournalist

6. Wie was dit jaar de beste
taalgebruiker?
6. Het Nederlands is gezegend met vele
voortreffelijke gebruikers, zoals Jan
Wolkers en Martin Bril.

Bart Chabot, dichter

6. Minister van Buitenlandse Zaken
Jozias van Aartsen.

Kees van Kooten, schrijver

6. H.J.A. Hofland, voor het zoveelste jaar
in successie. Niet alleen vanwege zijn
fijnzinnige stukken als Montag en zijn
politieke commentaren in NRC
Handelsblad, maar vooral om de langere
serieartikelen waarin hij helder, wijs,
woedend en geestig als geen ander,
onze dolende tijdgeest onder woorden
brengt.
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Jeltje van Nieuwenhoven, voorzitter
Tweede Kamer

6. Wim Kok is naar mijn mening niet
alleen gegroeid in zijn taak, maar ook in
zijn taalgebruik. Hij weet de taal van de
polder in een gepaste dosis aan te
lengen met ironie.

Ludo Permentier, redacteur De
Standaard

6. De redactie van het radiojournaal van
de VRT. Deze mensen kunnen in twee
of drie heldere zinnen elke boodschap
overbrengen. Mooi, gaaf vakwerk, elk
uur van de dag. Over occasionele
belgicismen of andere taalfouten moet
je dan niet zeuren.

Wil Pijnenburg, hoofdredacteur
Vroegmiddelnederlands Woordenboek

6. Frits Spits.

Wim T. Schippers, schrijver,
presentator, beeldend kunstenaar

6. Astrofysicus en kunstenaar Vincent
Icke. Lees zijn indringende stukken uit
en over de wereld van de wetenschap in
NRC Handelsblad maar eens.
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In het huwelijksbootje stappen
De oorsprong van een populaire zegswijze
Hans Beelen - Oldenburg, Duitsland
Hèhè, de bedankkaarten zijn verstuurd en de fotoreportage staat op internet. Nu
nog wat leuke onderschriften erbij verzinnen. Maar wat hebben we nou eigenlijk
gedaan? Zijn we getrouwd? Nee joh, veel te gewoontjes. Hebben we elkaar voor
het altaar het jawoord gegeven? Nogal plechtstatig. Zijn we in het huwelijk getreden?
Tikkeltje stijf. In de echt verbonden? Hou op! Nee wacht even, ik heb het: we zijn
in het huwelijksbootje gestapt. Ja! Lekker informeel, leuke metafoor ook. Vooruit,
typ het er maar bij.
Er wordt in het Nederlands heel wat in dat huwelijksbootje gestapt. Niet alleen op
internetpagina's van kersverse echtparen, maar ook in de populaire pers en in
advertenties. Partners doen het, maar ook fuserende concerns en universitaire
faculteiten. Het huwelijksbootje bestaat trouwens echt. Je kunt het bij rederij
Waterlelie boeken voor een rondvaart door de Amsterdamse grachten, vanaf de
trouwlocatie, inclusief champagne en bruidstaart. Het bedrijf Vip-Air heeft zelfs ‘een
ballon als huwelijksbootje’ in de aanbieding.

Illustratie: Hein de Kort

Het is echt een populaire zegswijze. Dat is al heel lang zo. Deel zes van het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (1912) noemt in het huwelijksbootje stappen
de ‘gewone uitdrukking voor: trouwen’. In 1835 wordt de uitdrukking al terloops
vermeld door J.P. Sprenger van Eijk in zijn Handleiding tot de kennis van onze
vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen, bijzonder van de
Scheepvaart en het Scheepsleven ontleend:
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Als de bruid is in de schuit, (wij zouden thans zeggen in het huwlijksbootje)
dan zijn de beloften uit. Spreekw. Men herinnert zich dikwijls zijne beloften
niet meer, als men zijne begeerten verkregen heeft.

Te gewaagd
Sprenger van Eijk sprak waarschijnlijk uit ervaring over dat ‘huwlijksbootje’. Hij was
predikant in de havenstad Rotterdam, en zal heel wat huwelijken hebben ingezegend.
Als spreekwoordenverzamelaar kende hij het werk van zijn grote voorganger Carolus
Tuinman, die meer dan honderd jaar daarvoor zijn tweedelige Oorsprong en
uytlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden tot opheldering
der vaderlandsche moedertaal het licht had doen zien, een uitputtende, welhaast
oeverloze verzameling van spreekwoorden, zegswijzen en wat dies meer zij. In deel
2, verschenen in het jaar 1727, bespreekt hij net als Sprenger van Eijk die wat
cynische levenswijsheid van de bruid in de schuit. Maar intrigerend is dat Tuinman,
anders altijd zo compleet, met geen woord rept van het huwelijksbootje. Waarom
niet? Was die uitdrukking in Tuinmans tijd misschien nog niet zo populair als in
latere eeuwen? Het huwelijksbootje komt wel voor in de achttiende eeuw,
bijvoorbeeld in de bekende roman in briefvorm Historie van mejuffrouw Sara
Burgerhart (1782) van Betje Wolff en Aagje Deken. In een van de brieven geeft
mejuffrouw Maria Buigzaam aan de heer Hendrik Edeling een vertrouwelijk gesprek
weer dat zij met de titelheldin had:
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Saartje: Als men jonge lieden zooveel goeds toekent, legt men hen onder
de verplichting om zich wijselijk te gedragen, is 't zoo niet? maar gelooft
gij, dat ik voor het huwelijk geschikt ben? dat's nog een vraag.
Ik: Volmaakt geschikt, onder twee voorwaarden: dat gij den man trouwt,
dien gij zoo hoog acht als teeder bemint, en dat gij uwe sterke neiging tot
het bijwonen van uithuizige vermaken wat beteugelt.
Saartje: Ja, als men in het huwelijksbootje is, is het uit: tenminste, als ik
mij daarin begeven heb, neem ik afscheid van alle die kostelijke
vertooningen, en daarom moet ik nu nog een hoope afdoen: wat de eerste
voorwaarde betreft, daarop zal ik u het volgende antwoorden...
Het woord huwelijksbootje wordt hier niet alleen gebruikt uit behoefte aan stilistische
variatie op huwelijk en trouwen, maar heeft tevens een schertsende connotatie. Het
is een tikkeltje oneerbiedig en prozaïsch, zoals je tegenwoordig zegt: ‘een boterbriefje
halen’. Daardoor was het huwelijksbootje in de achttiende eeuw vermoedelijk een
spannende uitdrukking die je nog niet te pas en te onpas kon gebruiken. Tuinman
kende de zegswijze misschien ook al, maar vond het te gewaagd om hem in de
verzameling op te nemen. Pas later, in de negentiende eeuw, heeft het
huwelijksbootje dat onvoegzame tintje verloren, en werd het een even populaire als
niet-kritische uitdrukking.

Eigentijdse relatie
De oorsprong van de uitdrukking moet overigens waarschijnlijk gezocht worden bij
een oud gebruik. De volkskundige en historicus J. ter Gouw merkte hier in De
volksvermaken (1870) over op:

Naar oud Hollandsch gebruik voeren bruid en bruidegom ter kerke in een
vercierd bootje met een kroontje aan den mast, ofwel in een tentschuitje,
dat geheel met groen omvlochten was (...) Van dit gebruik is nog de
spreekwijze ‘in 't huwelijksbootje stappen’, overgebleven, zoowel als 't
rijmpje: ‘Wanneer de bruyt is in de schuyt, Is bidden en believen uyt.’
Waarom is het huwelijksbootje al zo lang zo'n populaire uitdrukking in het
Nederlands? Dat heeft vast en zeker te maken met de metaforische kracht, het
beeldend vermogen. Want neem nu bijvoorbeeld een andere maritieme
huwelijksmetafoor: de haven van het huwelijk. Deze uitdrukking wordt lang niet zo
frequent gebruikt als die van het huwelijksbootje. Achter de twee uitdrukkingen gaan
uiteenlopende visies op het huwelijk schuil. Wanneer men ‘de haven van het huwelijk’
binnenvaart, betekent dat zoveel als ‘de reis en het gevaar zijn voorbij, we zijn veilig
aangekomen en bewegen ons niet meer voort’, terwijl ‘in het huwelijksbootje stappen’
betekent ‘we gaan samen op reis met alle risico's van dien. We bewegen ons de
wijde wereld in en wie weet in welk droomland we aankomen.’
Dat laatste getuigt van een duidelijk dynamischer kijk op de echtelijke band.
Misschien verklaart dat waarom de uitdrukking anno 2000 steeds vaker wordt
gebezigd. Dat eeuwenoude huwelijksbootje past bij een eigentijdse relatie.
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Vensters in het taalmuseum
De grote Van Dale op cd-rom
Jaap Bakker
Sinds oktober is de driedelige Van Dale op cd-rom verkrijgbaar. De
Nederlandse woordvoorraad blijkt te passen op één klein,
goudkleurig schijfje. De programmatuur maakt het mogelijk op veel
manieren naar informatie te zoeken. Het is alsof je bij de Van Dale,
het grote museum van de Nederlandse taal, in één klap door tien
extra vensters naar binnen kunt kijken. Wat is er zoal te zien?
Wat bij moderne informatiedragers opvalt, is dat je altijd flink wat moeite moet doen
voor ze hun inhoud prijsgeven. Een boek haal je uit het pakpapier en je begint te
lezen, maar een diskette of cd-rom moet eerst geïnstalleerd worden. Dat viel bij de
in oktober verschenen cd-rom met de grote Van Dale erop niet mee; pas na
uitproberen op drie computers, het ontzenuwen van een valse virusmelding en het
doorlopen van enkele initiatieriten is het me gelukt. Ik bespaar u de details over het
gehannes, maar wil u als potentiële gebruiker wel op het hart drukken om even heel
goed te controleren of uw apparatuur aan Van Dales systeemeisen voldoet, anders
schaft u het kostbare schijfje misschien voor niets aan.

Fonetische onbekrompenheid
Als het programma eenmaal geïnstalleerd is, laat het zich moeiteloos hanteren. Het
opzoeken van een woord gebeurt door het in te typen in een venstertje op het
scherm. Doorgaans komt dan in een ommezien het bijbehorende artikel in beeld.
Het programma weet ook raad met verbogen en vervoegde vormen, en zelfs met
verbasterde woorden - bij twijfel verschijnt er een lijstje met alternatieven, waaruit
de gebruiker kan kiezen.
De informatie per woord is in principe identiek aan die in het boek. Comfortabel
is dat de meeste afgekorte termen hier voluit geschreven worden, en vooral dat de
uitspraakinformatie is uitgebreid tot álle lemma's (uitgezonderd afkortingen). In de
papieren uitgave staat de uitspraak slechts bij uitheemse trefwoorden die niet volgens
de Nederlandse regels worden uitgesproken. De papieren aanpak spaart ruimte,
maar is niet altijd bevredigend. Bij het ontbreken van fonetische informatie weet je
nooit zeker wat er aan de hand is: is de fonetiek per ongeluk vergeten, of is het echt
de bedoeling het desbetreffende woord op z'n Nederlands uit te spreken? Zo is er
twijfel mogelijk bij tetryl (-triel of -tril), Teutoons (teu- of tui-), thaumaturg (tauma- of
toma-) en thelalgie (-gie of -zjie). En als ik - doorgewinterde moedertaalspreker - in
zulke gevallen al onzeker ben, hoeveel meer zal dat dan niet het geval zijn bij
gebruikers die het Nederlands minder goed beheersen (buitenlanders, jeugdigen)?
Lof dus voor de fonetische onbekrompenheid.
De uitspraak wordt genoteerd in ‘officiële’ fonetische tekens en is daardoor niet
gemakkelijk leesbaar. Dit temeer doordat de klemtoon niet wordt aangegeven door
onderstreping maar door een apostrofje voor de desbetreffende lettergreep, en
doordat samengestelde woorden aan elkaar worden geplakt; daardoor is de
transcriptie van bijvoorbeeld checks and balances een ware symbolenbrij. Het is
dan ook een uitkomst dat de Van Dale-cd de uitspraak ook akoestisch kan weergeven
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(voorwaarde is wel dat uw computer van een geluidskaart - ‘soundblaster-compatible’
- en luidsprekers is voorzien).

‘Edutainment’
Handig is dat een artikel in verschillende graden van uitgebreidheid op het scherm
kan worden gebracht. Zeker in Van Dale, met zijn soms ellenlange artikelen, is dat
geen overbodige luxe. Zo kun je in het compact weergegeven artikel vos snel de
gewenste deelbetekenis vinden, bijvoorbeeld ‘bruinrode vlinder’. Bijzonderheden
kunnen worden opgevraagd door met de muis op een symbooltje te klikken; dan
ontrollen zich voorbeeldzinnetjes als ‘snelle atalanten, en 't vosje, kleurger nog dan
welkend loof’ (Van Looy). Behalve naar woorden kan er ook specifiek worden gezocht
naar verbindingen (een sluwe vos) of naar spreekwoorden (als de vos de passie
preekt...).
Interessante functies zijn de retrograde ordening (hiermee kunt u bijvoorbeeld
alle woorden op -oir vinden, of alle -meeuwen in het woordenboek), het
anagrammenprogramma (typ telegram in en u krijgt gemartel) en de jokerfunctie.
Die laatste maakt het mogelijk om woorden met een bepaald letterpatroon te zoeken.
Het intypen van ‘kl?k’ levert klak, klik en klok op, om maar iets simpels te noemen.
Ik heb me een tijdje verlustigd in het zoeken van woorden met afwisselend klinkers
en medeklinkers - en vond
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prachtexemplaren zoals abominabeler, panoramacamera en cytomegalovirus. De
recordhouder, met zeventien letters, is telemanipulatoren. Zulke functies geven alle
gelegenheid voor recreatief woordenboekgebruik (‘edutainment’, in modern
uitgeversbargoens).

Op het puntje van de tong
Tegen een meerprijs is de zogeheten Plusversie van de Van Dale-cd verkrijgbaar.
Die biedt als extra's een elektronisch rijmwoordenboek, een spellingcorrector en
een functie die ‘geavanceerd zoeken’ wordt genoemd. Die laatstgenoemde faciliteit
is het innovatiefst en het spectaculairst. Je kunt er namelijk het inwendige van de
artikelen mee doorzoeken. Zo is het een koud kunstje om bijvoorbeeld alle woorden
uit de sfeer van de scheepvaart te verzamelen, of alle woorden met de kwalificatie
‘gewestelijk’, of alle woorden die tussen 1100 en 1150 hun intrede deden in onze
taal. Het is mogelijk alle artikelen te zoeken waarin het woord versvoet voorkomt,
of alle woorden waarvan de etymologische beschrijving het begrip vlechtwerk bevat.
Liefhebbers van flora en fauna kunnen ook hun voordeel doen met de omgekeerde
zoekfunctie: aangezien Van Dale trouw de Latijnse namen van planten en dieren
vermeldt, is het nu mogelijk om uitgaande van de vreemde benaming het
Nederlandse woord te vinden. Zo kom je van Pan troglodytes bij chimpansee en
van Cannabis sativa bij hennep.
Erg aardig vond ik het om met behulp van de elektronica woorden te kunnen
vinden die ‘op het puntje van de tong’ liggen. Zo vroeg ik me laatst ineens af hoe
die Latijns-Amerikaanse dans ook alweer heette die eind jaren tachtig zo populair
was. De videoclip was indertijd veelvuldig op televisie te zien en toonde een
levenslustig gezelschap van wulps heupwiegende lieden aan een Braziliaansig
strand. De band heette Kaoma of zoiets. Maar die dans, hoe heette die? Mijn
gedachten bleven cirkelen rond macarena... of la bamba... ja, zo klonk het ongeveer,
maar de naam was toch nét anders... Gelukkig bood ‘geavanceerd zoeken’ uitkomst.
Ik typte op goed geluk Zuid-Amerikaanse dans in en kreeg onmiddellijk drie
trefwoorden gepresenteerd, waaronder het langgezochte lambada. Victorie!

Schrander of snel?
Ik geef toe dat ik danig geïmponeerd was door die prestatie, en er bijna toe neigde
het programma een vorm van intelligentie toe te schrijven. Achteraf denk ik daar
wat genuanceerder over. Want mijn zoekopdracht had drie treffers opgeleverd:
lambada, bossanova en rumba... maar géén samba en ook geen cha-cha-cha.
Waarom niet? Omdat samba in het woordenboek wordt gedefinieerd als ‘uit Brazilië
afkomstige moderne dans’ en cha-cha-cha als ‘Latijns-Amerikaanse dans’. Het
programma had niet de associatie gelegd tussen die omschrijvingen en mijn
zoekterm. Wat zich voordeed als schranderheid, was in werkelijkheid niets meer
dan snelheid in het opsporen van letterketens.
Als gebruiker moet je dus nog steeds je eigen inventiviteit gebruiken om uit het
materiaal te halen wat erin zit. Zo moet je zelf op het idee komen om als zoekwoord
Latijns-Amerikaans in te voeren, naast Zuid-Amerikaans. Verder is het verstandig
om niet alleen de woorddefinities te doorzoeken, maar ook de vaste verbindingen
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en de citaten - die kunnen namelijk ook bij de uitleg van het woord zijn gebruikt. Er
zijn dus een aantal afzonderlijke zoekacties nodig; het is nog niet mogelijk om ‘fulltext’
te zoeken.

Illustratie: Jaap Vegter

Zelfwerkzaamheid is ook nodig bij het raadplegen van de citatenverzameling. Wie
de plaatsen wil verzamelen waar het tijdschrift De Gids wordt aangehaald, moet
niet alleen kijken bij De Gids (24 treffers) maar ook bij Gids (53 treffers). En wie
meer citaten wil van de eerdergenoemde Van Looy, zal zijn geluk dienen te
beproeven met de zoektermen J. van Looy, Jacobus van Looy, Van Looy en Looy,
van. Die onvoorspelbaarheid doet wel een beetje primitief aan in deze omgeving
van computerlexicografie. Hopelijk is er in de volgende editie een oplossing voor
bedacht.

Bakbacontje
Het werk aan het woordenboek gaat constant door. Wie daar maximaal van wil
profiteren, kan een abonnement nemen. In 2001 ontvangt men dan een bijgewerkte
cd met meer grammaticale informatie, in 2002 krijgt men de nieuwste trefwoorden
en in 2003 bijgewerkte etymologieën. Voor de verdere toekomst zou ik de makers
van het woordenboek graag wat suggesties willen meegeven.
Ten eerste zou ik iets doen aan de ongelijksoortigheid van het materiaal. Zo is
de retrograde woordenlijst gebaseerd op het basis-trefwoordenbestand, terwijl de
anagram- en jokerfunctie gebruikmaken van trefwoorden plús verbogen en vervoegde
vormen. Daaronder bevinden zich overigens nogal wat nonsenswoorden, zoals
bamboeë, Spaanst en bakbacontje. De rijmwoordenlijst telt naast verbogen vormen
een groot aantal persoons- en plaatsnamen die in de andere lijsten weer niet
voorkomen. Het zou mooi zijn
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om voor alle functies te kunnen putten uit één integrale, maximaal ‘schone’
woordenlijst.
Ten tweede kan ik nog wel wat extra dichtkundige steun gebruiken. De Plusversie
bevat weliswaar een heel behoorlijk functionerende rijmmodule, maar ik zou graag
ook op lettergreepstructuur willen zoeken. Soms heb je al dichtend ineens behoefte
aan een bijvoeglijk naamwoord met de structuur tidúm, of een werkwoord met het
ritme dúm-ti-ti. En schrijvers van ollekebollekes zitten voortdurend verlegen om
hexasyllaben van het type abominabeler, reanimatieteam, allerafzichtelijkst,
erotomania of potverdriedubbeltjes.
Een laatste wens is een schakeling die de cd-rom geschikter zou maken als
synoniemenwoordenboek. De geavanceerde zoekfunctie helpt je nu wel een eindje
op weg, maar niet ver genoeg. Als je vraagt om betekenisomschrijvingen waarin
het woord hooghartig voorkomt, krijg je bijvoorbeeld arrogant, bekakt, groots en
superbe te zien, maar je mist woorden als aanmatigend, verwaand, pedant en
hautain. Evenmin voorziet het programma in dwarsverbindingen met andere
woordsoorten die hetzelfde idee uitdrukken - substantieven als grootspraak en
hoogmoed, werkwoorden als snoeven, hoog te paard zitten en opscheppen.
Heeft Van Dale reden tot opscheppen over dit elektronische woordenboek? Naar
mijn idee is er veel om op z'n minst tevreden over te zijn. Redactioneel en qua
gebruikersvriendelijkheid is het optimum nog niet bereikt. Maar overheersend is
toch de verwondering over de vele mogelijkheden die tien of twintig jaar geleden
nog tot het rijk der luchtkastelen behoorden. Als je met dit schijfje bezig bent, heb
je het gevoel dat de toekomst vandaag begonnen is.

Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal op cd-rom. Van Dale
Lexicografie bv, Utrecht/Antwerpen. Basisversie f 339,-/Bfr. 6500,
Plusversie f 582,-/Bfr. 10.990. Zie ook het kortingsaanbod voor leden van
Onze Taal op bladzijde 359 van dit nummer. Inlichtingen over andere
kortingsregelingen, netwerkversies en abonnementen bij de boekhandel
en op de website van Van Dale: www.vandale.nl.

Oefendictee der Nederlandse taal
Taaladviesdienst
Op zondag 17 december aanstaande zullen velen van u zich weer met kladblok en
pen voor de televisie installeren om deel te nemen aan het Groot Dictee der
Nederlandse Taal. Als u uw kennis van de Nederlandse spellingregels vóór die tijd
nog wat wilt bijspijkeren, hebt u daar nu de kans toe. Met onderstaande test kunt u
zich voorbereiden op mogelijke valkuilen in het dictee, dat wordt uitgezonden van
21.40 uur tot 23.05 uur op Nederland 3.
Bij het eerste deel is het de bedoeling dat u van twee schrijfwijzen steeds de juiste
kiest. In het tweede tekstje zitten allerlei fouten verborgen die opgespoord moeten
worden. Tot slot moeten bij het derde deel de ontbrekende letter of letters op de
puntjes ingevuld worden. De antwoorden van de test vindt u op bladzijde 353.

Wat is de juiste schrijfwijze?
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Bereid/bereidt u zich elk jaar voor op het Groot Dictee of vergen de voorbereidingen
van pakjesavond/Pakjesavond en het Kerstfeest/kerstfeest teveel/te veel tijd? Het
is in december in menig huishouden een drukte van jewelste/vanjewelste, zodra de
stoomboot van Sint-Nicolaas/sint-nicolaas eenmaal is binnen gehaald/binnengehaald.
De Zwarte Pieten/zwartepieten zorgen in grote getalen/in groten getale voor
orginele/originele surprise's/surprises en vers gebakken/versgebakken
kruidnoten/kruitnoten. Ook de cadeaus/kado's zijn niet aan te slepen; tot de
favorite/favoriete geschenken voor ouden-van-dagen/ouden van dagen behoren
nog steeds peper-en-zoutstellen/peper- en zoutstellen, vergrootte/vergrote foto's
en mohairen/mohaire truien. De hartewens/hartenwens van veel jeugdige/jeugdigen
is echter een elektronisch/electronisch apparaat; de IT'ers/IT-ers in spe/in spé zijn
namelijk dol op e-mailen/emailen en sms'en/sms-en.

Zoek de fouten
De adolecenten die op 5 december een GSM hebben gekregen van de bebaardde
eminence grise en zijn akrobatische employees, hoeven zich niet meer het
apenlazerus te werken om hun Kerstkaarten op tijd de deur uit te krijgen.
Tegenwoordig kan vrijwel elkéén die een mobiletje bezit razend snel vanuit zijn
comfortable fauteuille een Prettige Feestdagen wens versturen door op het display'tje
een sms bericht in te tiepen. Uiteraard kan een eindejaars boodschap ook worden
gefaxd of ge-emaild. Dat laatste kan te huidige dagen niet alleen met een PC maar
ook met een mobiele telefoon. Wie dit aardig wat euroos kostende hebbendingetje
niet van de Sint heeft gekregen, kan de Kerstman inschakelen. Hoe up to date zou
deze gulle dikkert overigens zijn? Zou hij continue online zijn? Als hij het gebruik
van nieuwe kommunikatievormen niet als aanstelleritus beschouwt, is het vast
mogelijk uw verlanglijstje naar hem te mailen. En dan maar hopen dat uw wensen
niet worden gedeleet.

Vul de juiste letter(s) in op de puntjes
Natuurlijk vieren we ook nog ....ud en ....ieuw. Op ....udejaarsavond eten sommig....
uitsluitend oliebollen en appelbeign....s, maar ander.... smulpapen ber....den
te....amen een overheerlijk dine....tje. Heden t.... dag.... wordt er geen schnit....el of
entrec.... meer geserveer.... Nee, allerhande e....otische gerechten passeren de
rev.... Zo kan men na het aper....tief bijvoorbeeld bouillabai....e, an....ovis of
guac....mole verwachten. Overigens appreci....rt niet iedereen deze e....uise
maaltijden: ....an modaal gaa.... de prijzen van de benodigde ingred....nten enig....ins
te ver. Bovendien bestaan de meeste huishoudens uit fer....ente carni....oren.
Verbaast het u dat er nog steeds fanatiek gefondu..... wordt? Na al die calori....n
halen vele huisgezinnen een stapel bordspe....en uit de kast. Men yahtzee.... en
rummiku.... tot de klok twaalf slaat, al zouden veel kinderen liever hun Pok....mon-spel
tevoorschijn halen. Ondertussen zijn er in het uitgaansleven echte diehard.... te
vinden die op clubmuziek het nieuwe jaar in hou...en. Maar het I....dt geen twijfel
dat veel trend....etters zich ten lang.... lest.... zullen neervl....en in de chi....-outruimte.
Gelukkig hoeft geen van all.... zich dit jaar zorgen te maken over de mi....e....iumbug!
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Tamtam
Redactie Onze Taal
Taalberichten
Turk stoort zich aan Van Dale
Jodenfooi (‘gering loon’), mongool (‘iemand die zich gek gedraagt’), negerzweet
(‘koffie’) - het zijn zomaar wat woorden uit de dertiende editie van de grote Van Dale.
Maar hoever mag een woordenboek gaan? Moet altijd ieder Nederlands woord
worden opgenomen, ook als een bevolkingsgroep zich daardoor gekwetst kan
voelen? C. Sofuoglu, een Nederlander van Turkse afkomst, vindt van niet. Volgens
hem is Van Dale te ver gegaan bij het trefwoord Turk, waarbij de volgende
uitdrukkingen vermeld staan: aangaan als een Turk (‘heftig uitvaren, razen, tieren’),
aan de Turken overgeleverd zijn (‘slecht behandeld, bedrogen, mishandeld worden’),
eruitzien als een Turk (‘er erg vuil uitzien’) en rijden als een Turk (‘slecht autorijden’).
Sofuoglu voelde zich hierdoor zo in zijn eer aangetast dat hij bij de politie van zijn
woonplaats Krimpen aan den IJssel een aanklacht indiende tegen de samenstellers
van het woordenboek.
Ton den Boon, hoofdredacteur van de grote Van Dale, had voor de aangifte al
met Sofuoglu over de kwestie gecorrespondeerd. Den Boon had uiteengezet wat
de opnamecriteria voor dit soort uitdrukkingen zijn: ‘In een beschrijvend woordenboek
dienen zulke algemeen bekende uitdrukkingen gewoon vermeld te worden.
Bovendien staat er duidelijk aangegeven dat de termen “beledigend” zijn.’ Volgens
de hoofdredacteur is het voor het eerst dat er een aanklacht wordt ingediend tegen
de grote Van Dale.
Bronnen: de Volkskrant, 24-10-2000; De Telegraaf, 24-10-2000

Vousvoyeren in gemeenteraad stuit op verzet
In Rotterdam is een commissie onder leiding van burgemeester Ivo Opstelten
nagegaan hoe de kwaliteit van het werk van de gemeenteraad verbeterd kan worden.
Een van de aanbevelingen: wethouders en ambtenaren moeten elkaar in het bijzijn
van publiek weer met u aanspreken. ‘De strenge, formele vergaderorde die ooit op
het stadhuis heerste, is gaandeweg “gesmolten” tot een prettige en soms ronduit
jolige vergadersfeer’, schrijft de commissie. ‘Ambtenaren die wethouders tutoyeren,
raadsleden die in hun betoog verwijzen naar hun collega bij voornaam, (...) het zijn
alle voorbeelden van een verlies aan decorum dat het imago van het politieke bedrijf
geen goed doet.’
Na dit advies van de commissie brak in Rotterdam een storm van kritiek los. Zo
typeerde dr. S.P. Kaptein, docent bedrijfsethiek, het ‘verplichte vousvoyeren’ als
‘ethiek op de vierkante millimeter’. En onder anderen SP-raadslid T. Cornelissen
(die zich tijdens de raadvergaderingen ooit afvroeg: ‘Zitten we hier voor Ivo met de
korte achternaam?’) verzette zich tegen de gedachte dat respect enkel wordt
afgedwongen door het gebruik van ‘nette’ aanspreekvormen: ‘Als het gaat om de
politieke etiquette is het veel belangrijker fatsoenlijk beleid te voeren en daarop
aanspreekbaar te zijn dan dat raadsleden in driedelig kostuum verschijnen en elkaar
met u aanspreken.’
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Bronnen: www.bds.rotterdam.nl, archief; www.rotterdamsdagblad.nl,
24-10-2000

Moet geschiedenis tot naamswijzigingen leiden?
Half oktober verscheen de eerste aflevering van de zesdelige documentaire
‘Holokaust’ op de Duitse tv. Merkwaardig genoeg deed niet het onderwerp maar de
titel van het mammoetproject nogal wat stof opwaaien; die week namelijk af van de
officiële Duitse spelling ‘Holocaust’. Daarnaast moest het woord volgens de makers
voortaan op zijn Duits uitgesproken worden, dus [holokaust] in plaats van de Engelse
uitspraak [hollokost]. De samenstellers van het programma, de hoogleraren Guido
Knopp en Eberhard Jäckel, willen hiermee het historisch bewustzijn van de Duitsers
opvijzelen: ‘Het is dubieus om een Engels woord te gebruiken voor een zo belangrijke
gebeurtenis in de Duitse geschiedenis. Door de schrijfwijze zullen burgers de eigen
geschiedenis eerder accepteren.’ Veel kranten menen dat het hier alleen om een
publiciteitsstunt gaat, want het is natuurlijk maar de vraag of de Duitsers de nieuwe
spelling en uitspraak zullen overnemen. Toch is het ook weer niet denkbeeldig dat
dit gebeurt: de term Holocaust zelf kwam namelijk ook pas in zwang nadat er in
1979 een Amerikaanse serie met die naam op de Duitse tv was verschenen.
Ook in Groot-Brittannië leidde het verleden onlangs tot een taalkundige discussie.
Zo zou de term Britten voor de inwoners van Groot-Brittannië een racistische
bijsmaak hebben omdat het synoniem is met blank kolonialisme. Dat is althans de
mening van een commissie die de ‘Britse’ regering moet adviseren over de toekomst
van de multiculturele samenleving. Ook Engelsen voldoet niet volgens de commissie:
‘Onder Engelsen worden in de praktijk ook “blanken” verstaan.’ Als de commissie
dan toch moet kiezen tussen deze twee ‘kwaden’, dan ‘zou Britten nog iets
wenselijker zijn. Daar kun je nog Indische Britten, zwarte Britten en Britse moslims
van maken.’ De term natie moet het eveneens ontgelden; het Verenigd Koninkrijk
zou zich beter gemeenschap van bevolkingsgroepen kunnen noemen.
Bronnen: www.volkskrant.nl, 13-10-2000; www.faz.com, 16-10-2000;
www.ad.nl, 19-10-2000

Rob Trip ‘beste radiostem’
Rob Trip, presentator van het Radio 1 Journaal, is uitgeroepen tot ‘beste radiostem
van het jaar’. Trip won hiermee de Marconi Award, die werd uitgereikt op het Tiende
Nationale Omroepcongres. De jury, die uit ruim honderd deskundigen bestond,
prees Trip om zijn ‘heldere formulering, verzorgde uitspraak en betrokkenheid’.
Eerder werden Hans Hogendoorn en Harmke Pijpers bekroond.
Bron: De Stem, najaar 2000
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Oliebollen in het regenwoud
De grammatica van een taal met 25 sprekers
Marc van Oostendorp
De taalkundige Hein van der Voort trok naar het tropisch regenwoud
van Brazilië om daar de grammatica vast te leggen van het Kwaza,
een taal waarvan nog maar 25 sprekers over zijn. Hoe kwam Van de
Voort bij die indianen? Wat vonden zij van de blanke onderzoeker
die hun cultuur kwam bestuderen? En wat is eigenlijk het belang
van dit soort onderzoek?
Een jaar lang woonde de taalkundige Hein van der Voort in het tropisch regenwoud
van Rondônia, een deelstaat in het westen van Brazilië. Hij leefde er met zijn vriendin
in een houten huisje in een reservaat en probeerde er zo veel mogelijk Kwaza te
leren, een taal die nog gesproken wordt door slechts twee families, die bovendien
verwikkeld zijn in een langdurige vete. In totaal zijn er ongeveer 25 sprekers van
het Kwaza. Nooit eerder was er een tekst in het Kwaza geschreven en de taal is
over honderd jaar waarschijnlijk uitgestorven, maar Van der Voort heeft haar
grammatica nu vastgelegd in een zevenhonderd pagina's dik proefschrift, dat hij
schreef onder begeleiding van de Leidse hoogleraar Vergelijkende
Taalwetenschappen Willem Adelaar.

Vrijwilliger
Lange tijd dachten taalkundigen en antropologen dat het Kwaza uitgestorven was.
In 1938 had de antropoloog Claude Lévi-Strauss nog een woordenlijstje van de taal
gemaakt met wat woorden die hij onder een paar oude mensen verzameld had. Dat
waren de laatste sprekers geweest, meende men. Maar toen een Amerikaanse
taalkundestudent in 1984 onderzoek deed naar een andere indianentaal, het Aikana,
ontdekte hij in hetzelfde reservaat nog vijf sprekers van de uitgestorven gewaande
taal.
De begeleider van die student schreef een brief aan een Nederlandse collega
aan de Universiteit van Amsterdam: kende hij niet iemand die een tijdje onderzoek
wilde doen naar deze bijzondere taal? Om een lang verhaal kort te maken: tien jaar
later maakte Van der Voort voor het eerst kennis met Mario, de Kwaza-indiaan die
hem in de volgende maanden zou inwijden in de geheimen van zijn taal.
Hoe kwam u in contact met de Kwaza-indianen? ‘In het midden van de jaren
negentig werkte er een Braziliaanse onderzoekster in dat gebied. Zij heeft een goed
woordje voor me gedaan. De indianengemeenschap in het reservaat - die uit
ongeveer tweehonderd mensen bestaat, dat zijn dus niet allemaal sprekers van het
Kwaza - heeft toen vergaderd. Onder elkaar hebben ze iemand aangewezen die
mij moest begeleiden. En Mario had zich min of meer als vrijwilliger gemeld.’
‘Hij bleek een heel prettig iemand om mee samen te werken. We zaten soms
dagen achter elkaar, vijf uur per dag, over het materiaal gebogen: teksten te
analyseren en nieuwe opnamen te maken. In de handboeken voor taalkundigen
staat dat je na elk halfuur werken drie uur pauze moet nemen om de mensen met
wie je werkt niet te overbelasten, maar Mario had daar geen behoefte aan.’
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Bleke slungel
‘Soms zag ik hem wekenlang niet. Hij had een eigen plantage waarop hij onder
andere maniok en mais verbouwde en soms moest hij een tijdje op jacht. Dan ging
ik bijvoorbeeld naar de oudere mensen toe, die me vertelden over de geschiedenis
van het volk en over hun cultuur. Ik heb ook verschillende liedjes op band
opgenomen.’
Betaalde u Mario ook?
‘Natuurlijk.’
Wat vonden de andere Kwaza-indianen ervan dat u hun taal onderzocht?
‘Ze vonden het wel amusant, zo'n bleke slungel die naar het afgelegen Rondônia
kwam, waar geen elektriciteit of stromend water is en de mensen apen en rupsen
eten. En die niet, zoals de andere blanken daar, kwam om Jezus te brengen, hout
weg te halen of goud te zoeken. Die met oudjes praatte en hen urenlang kon
doorzagen over hoe ze vroeger door het oerwoud liepen. Op onze manier hebben
we trouwens ook geprobeerd onze gastheren en -vrouwen kennis te laten maken
met onze cultuur. Zo hebben we met oudjaar een keer oliebollen gemaakt, met
rozijnen.’
‘Ze zagen het belang van mijn werk wel. Ik kon ze uitleggen dat alle volken hun
cultuur en geschiedenis opschrijven. Ik liet ze zien hoe je het Kwaza kon noteren.
Bovendien zeiden ze me zelf af en toe, als we weer urenlang over een ingewikkelde
grammaticaregel hadden gepraat: “Je leert onze taal toch nooit, die is nog moeilijker
dan het Portugees!” Ze konden wel begrijpen dat dit betekende dat hun taal dus
ook niet minderwaardig was.’
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Mario, een van de 25 sprekers van het Kwaza (links), en Numuzinho, een oude
Kanoê-indiaan, in het Omerê-gebied.
Foto: Hein van der Voort

Hoe goed is uw Kwaza nu?
‘Ik heb de grammatica van die taal geschreven, maar ik spreek haar nauwelijks.
De beste manier om een taal te leren is door je erin onder te dompelen, maar dat
is nauwelijks mogelijk met zo weinig sprekers. In het reservaat spreekt iedereen
Aikana met elkaar.
Kwaza spreken de leden van de twee families hooguit onder elkaar. Daar kom je
niet genoeg tussen om het echt goed te leren spreken.’

Te laat
Hoe erg is het als talen verdwijnen?
‘In het noordoosten van Brazilië hebben de meeste indianen, net als in de
Verenigde Staten, hun oorspronkelijke talen al verloren, omdat de kolonisatie daar
veel eerder begonnen is. Bij die mensen begint het besef door te dringen dat ze de
taal van hun voorouders kwijt zijn. Zij vragen soms aan taalkundigen hun hun talen
terug te geven, maar als er niets over is, kunnen ook die taalkundigen niet veel meer
doen. In Rondônia is het misschien nog niet te laat.’
‘Bovendien beseffen te weinig mensen dat op dit moment honderden talen en
culturen op sterven na dood zijn. Zo snel is het in de geschiedenis van de mensheid
nooit eerder gegaan. In het tropisch regenwoud gaat dat hand in hand met het
vernietigen van de ecologische omgeving van deze mensen. Ze raken alles kwijt
wat ze hadden, inclusief hun identiteit, en wat krijgen ze ervoor terug? Een plaats
in de sloppenwijken, waar ze jonger sterven en waar ze gediscrimineerd worden
omdat ze ondanks al hun pogingen zich aan te passen toch indianen blijven.’
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‘Elke taal vormt een deel van het cultureel erfgoed van de mensheid en een inkijkje
in de menselijke geest. Al die talen sterven zonder een spoor achter te laten. We
zullen later niet eens weten wat er allemaal weg is.’
Maar veel van die mensen wíllen toch Portugees leren?
‘Dat is waar. We kunnen de veranderingen van de moderne tijd ook niet meer
terugdraaien. Ze hebben het Portugees daarom ook nodig en ze moeten dan ook
in die taal onderwezen worden.’
‘Als taalkundige kun je die mensen wel vertellen dat hun eigen taal niet
minderwaardig is aan de westerse talen en dat eentaligheid niet per se de norm is.
Dat ze hun eigen taal niet hoeven op te geven om Portugees te kunnen leren.’

Rijkdom
Hoe staan de andere Brazilianen tegenover deze talen?
‘Als je aan de gemiddelde Braziliaan vraagt hoeveel talen er in zijn land gesproken
worden, zegt hij: één, het Portugees. Dat er nog steeds ongeveer 180 onderling
sterk verschillende indianentalen zijn, gelooft hij niet. Ook Braziliaanse taalkundigen
denken trouwens zo: ik heb zelf een taalkundige horen beweren dat al die
indianentalen primitieve verzamelingen kreten waren. De meeste taalkundigen in
Brazilië bestuderen het Engels of het Portugees - talen met prestige.’
‘Ze beseffen niet op wat voor rijkdom ze zitten. Terwijl we van die talen zoveel
kunnen leren. Elke taal geeft je weer een andere blik op de manier waarop de
menselijke hersenen werken. Als Jan en Piet tegen Marie in het Nederlands zeggen:
“We gaan weg”, is het zonder context niet onmiddellijk duidelijk of het de bedoeling
is dat Marie wel of niet meegaat. Het Kwaza heeft daarvoor twee soorten wij: het
ene betekent “ik, jij en eventueel nog anderen” en het andere “ik en anderen, maar
jij niet”. Dat zoiets mogelijk is in taal, kun je niet bedenken als de talen waarin het
voorkomt uitgestorven zijn zonder een spoor achter te laten.’
Is het de belangrijkste taak van taalkundigen om dit soort talen te
beschrijven?
‘Het belangrijkst is de sprekers te helpen hun taal levend te houden en in ieder
geval vast te houden voor later. Dat kun je doen door bijvoorbeeld een schriftsysteem
voor ze te ontwerpen, ze te helpen leermiddelen te ontwikkelen en ze voor te lichten
over de waarde van hun taal. Van het Kwaza zijn overigens helaas waarschijnlijk
te weinig sprekers over; die taal valt waarschijnlijk niet meer in leven te houden.’

Hoogbejaard
Wat gaat u nu doen? Op naar de volgende taal?
‘Begin volgend jaar ga ik hopelijk terug naar Rondônia. Ik wil een andere taal
bestuderen: het Arikapu. De situatie is voor die taal nog een stuk ernstiger: er zijn
nog maar vier sprekers bekend, die alle vier hoogbejaard zijn. In 1968 kwamen er
opeens veertien sprekers van deze taal uit het regenwoud tevoorschijn; tien van
hen keerden daar weer naartoe terug. De toekomst van het Arikapu is dus heel
somber. Zo'n uitgebreide grammatica als van het Kwaza kan ik er waarschijnlijk niet
van schrijven, maar ik wil in ieder geval iets vastleggen van de structuur en het
lexicon. Het interessante is dat deze taal, in het uiterste westen van Brazilië, verwant
lijkt aan talen uit de oostkust. Er zijn theorieën dat die oostelijke talen ooit in heel
Brazilië gesproken werden, dat de westelijke pas later gekomen zijn. Meer inzicht
in deze taal zou misschien licht kunnen werpen op die theorie.’
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‘Maar ik moet er eerst maar eens naartoe, om te zien of ze me willen ontmoeten
en met me willen werken. En of ik voldoende informatie van ze kan krijgen om iets
van de structuur van die taal te beschrijven.’
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Het proefschrift van...
Bregje Holleman: toelaten of verbieden
Marc van Oostendorp
Is ja het tegenovergestelde van nee? Niet altijd, volgens de taalbeheerser Bregje
Holleman, die eerder dit jaar promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Het hangt
er maar van af wat er precies gevraagd is. Aan een groep Nederlandse studenten
vroeg Holleman eens:
1 Vindt u dat de overheid uitsluiting van allochtonen voor bepaalde vacatures
moet verbieden?

46 procent van de studenten beantwoordde die vraag met ‘nee’. Aan een
vergelijkbare groep studenten stelde Holleman de volgende vraag:
2 Vindt u dat de overheid uitsluiting van allochtonen voor bepaalde vacatures
moet toelaten?

Hierop antwoordde 13 procent van de studenten ‘ja’. Toch zijn verbieden en toelaten
logisch tegengesteld aan elkaar. De overheid kan alleen iets verbieden of toelaten,
een tussenweg is er niet. We zouden dus verwachten dat alle mensen die ‘nee’ op
de eerste vraag zeggen, ‘ja’ op de andere antwoorden. Maar zo eenvoudig zit de
mens kennelijk niet in elkaar.

Referendum
Soms worden dit soort subtiliteiten ineens van groot belang. Wie een referendum
over het te voeren antidiscriminatiebeleid wil houden, moet in ieder geval weten dat
de manier waarop hij zijn vraag verwoordt, de antwoorden sterk kan beïnvloeden.
Als hij bovendien te goeder trouw is, zal hij waarschijnlijk willen weten welke van
de twee vragen de gangbare mening van de bevolking nu beter peilt.
Er is dan ook al een heuse traditie van onderzoek naar het verschil in antwoorden
op vragen over verbíéden en vragen over tóélaten van bepaald gedrag. Al sinds de
jaren veertig is in een groot aantal landen geëxperimenteerd met de twee soorten
vragen. Telkens weer vonden de onderzoekers dat er een verschil is tussen toelaten
en niet verbieden - dat mensen eerder geneigd zijn tot het laatste dan tot het eerste.
Op de vraag waar het verschil nu precies in zit, was volgens Holleman echter nog
steeds geen bevredigend antwoord gevonden. Begrijpen mensen de twee vragen
verschillend? Laten ze in hun antwoord ook hun algemene houding tegenover
verbieden of toelaten meewegen? Of is er nog een andere verklaring?

Ongezellig
Een van de opmerkelijke aspecten van het verschil tussen de antwoorden op de
vragen 1 en 2 is dat mensen vaker ‘nee’ zeggen op de ene vraag dan ‘ja’ op de
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andere. Dat is merkwaardig: uit ander onderzoek was bekend dat mensen op andere
enquêtevragen juist liever ‘ja’ zeggen dan ‘nee’: dat laatste is zo ongezellig. Maar
bij verbieden en toelaten spelen kennelijk andere dingen een rol.
Een factor is misschien dat zowel verbieden als toelaten een negatieve bijklank
heeft. Ongewenst gedrag verbieden klinkt zo hard en autoritair, maar door ongewenst
gedrag toe te laten wek je allicht de suggestie dat je het er ook wel mee eens bent.
Als je geen sterke mening hebt, zeg je daarom maar liever dat je niet wilt verbieden,
maar ook niet wilt toelaten.
Volgens Holleman is er meer aan de hand. Ze voerde experimenten uit waaruit
bleek dat mensen naar aanleiding van vragen zoals 1 en 2 wel degelijk voor zichzelf
tot hetzelfde standpunt kwamen: ze interpreteren de vraag, en gaan vervolgens op
zoek naar hun mening over de ‘uitsluiting van allochtonen voor bepaalde vacatures’
(of vormen ter plekke een mening over dit punt), zonder al te letten op het woord
verbieden of toelaten. Pas als ze die mening moeten gaan invullen en moeten kiezen
tussen ‘ja’ of ‘nee’, gaan die woorden een rol spelen.

Spectrum van meningen
Bij het beantwoorden van enquête- of referendumvragen staan ja en nee volgens
Holleman voor meer dan alleen maar een logisch ‘ja’ of ‘nee’. Wie een vraag krijgt
voorgelegd over de uitsluiting van allochtonen voor bepaalde vacatures, bepaalt
zijn standpunt in een heel spectrum van mogelijke meningen. Ja en nee zijn extremen
op die schaal en degene die de vraag beantwoordt, moet bepalen hoe dicht zijn
mening ligt bij een van deze extremen.
Uit een grote reeks vervolgexperimenten blijkt dat hoe hij of zij deze keuze maakt,
onder andere beïnvloed wordt door de extremiteit van het gebruikte werkwoord. De
meeste mensen vinden iets verbieden veel sterker en veel verder gaan dan iets
toelaten. Mensen zullen daarom nog minder snel geneigd zijn om ‘ja’ te zeggen op
de vraag over verbieden dan op de vraag over toelaten.
Mede door die extremere betekenis van verbieden zijn antwoorden op een vraag
die dat werkwoord bevat volgens Holleman betrouwbaarder dan antwoorden op
een vraag met toelaten. Mensen zien de vraag scherper gesteld en denken er
daardoor misschien iets beter over na. Wie meerdere vragen stelt over - bijvoorbeeld
- het gewenste beleid ten opzichte van discriminatie, krijgt consistentere antwoorden
als hij die vragen met verbieden formuleert dan wanneer hij dat met toelaten doet.
Dat levert meteen een praktisch advies op voor vragenstellers: wie écht wil weten
wat een groep mensen het beste beleid vindt tegenover ongewenst gedrag, kan
beter vragen of dat gedrag moet worden verboden dan of het moet worden
toegelaten.
Bregje Holleman. The forbid/allow asymmetry. On the cognitive
mechanisms underlying wording effects in surveys. Amsterdam/Atlanta,
2000.
ISBN 90 420 1341 9

Onze Taal. Jaargang 69

353

Taal in beeld

Foto: R.W.M. Langerak uit Alphen aan den Rijn; hij ontvangt een boekenbon van f 50,-.

Bezuiniging bij KPN
Alied Blom - Nederlands voor Buitenlanders, TU Delft
Voicemail schenkt ons veel gemak, maar soms ook enige ergernis. Als ik ‘mijn gratis
berichtenbox in mijn eigen telefoon’ leeg, dan krijg ik eerst precies te horen hoeveel
nieuwe berichten er zijn: ‘U heeft een nieuw bericht’, ‘U heeft twee nieuwe berichten’,
enzovoort. Daarna worden de nieuwe berichten stuk voor stuk aangemeld: ‘eerste
nieuw bericht’, ‘tweede nieuw bericht’. Wat nu? ‘Nieuw’ zonder e-tje? Eens kijken
of het ook zo gaat met mijn bewaarde berichten. En ja hoor: ‘eerste bewaard bericht’,
‘tweede bewaard bericht’. En bij het oproepen van gewiste berichten ontbreekt de
uitgang eveneens: ‘eerste gewist bericht’, ‘tweede gewist bericht’.
Wat is er gebeurd in het geluidslab van KPN Voice Mail? Het zal wel alles met
geautomatiseerde spraak te maken hebben. Wordt uit de geluidsbestanden van
‘een nieuw/bewaard/gewist bericht’ het laatste stukje geknipt en opnieuw gebruikt
in de bestanden voor de aanmelding van de afzonderlijke berichten? Dat levert dan
misschien wel een bezuiniging op, maar helaas geen correct Nederlands. Er zit
niets anders op dan dat KPN Voice Mail nog twintig geluidsbestanden ‘nummer 1’,
‘nummer 2’, enzovoort laat maken, en die achter de bestaande stukjes laat plakken:
‘nieuw bericht nummer 1’, ‘bewaard bericht nummer 2’, ‘gewist bericht nummer 3’.
Dan is iedereen weer tevreden... behalve de afdeling Financiën natuurlijk.

Antwoorden oefendictee der Nederlandse taal (blz. 348)
Wat is de juiste schrijfwijze?
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bereidt
pakjesavond
kerstfeest
te veel
vanjewelste
Sint-Nicolaas
binnengehaald
Zwarte Pieten
in groten getale
originele
surprises
versgebakken
kruidnoten
cadeaus
favoriete
ouden van dagen
peper-en-zoutstellen
vergrote
mohairen
hartenwens
jeugdigen
elektronisch
IT'ers
in spe
e-mailen
sms'en
Zoek de fouten
adolecenten

→

adolescenten

GSM

→

gsm

bebaardde

→

bebaarde

eminence grise

→

éminence grise

akrobatische

→

acrobatische

employees

→

employés

(employees is de vrouwelijke vorm)
apenlazerus

→

apelazerus

Kerstkaarten

→

kerstkaarten

elkéén

→

elkeen

mobiletje

→

mobieltje

(een mobiletje is een hangend decoratief voorwerp)
razend snel

→

razendsnel

comfortable

→

comfortabele

fauteuille

→

fauteuil

Prettige Feestdagen wens →

prettigefeestdagenwens
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display'tje

→

displaytje

sms bericht

→

sms-bericht

tiepen

→

typen

eindejaars boodschap

→

eindejaarsboodschap

gefaxd

→

gefaxt

ge-emaild

→

geë-maild

te huidige dagen

→

ten huidigen dage

PC

→

pc

euroos

→

euro's

hebbendingetje

→

hebbedingetje

Kerstman

→

kerstman

up to date

→

up-to-date

dikkert

→

dikkerd

continue

→

continu

online

→

on line

kommunikatievormen

→

communicatievormen

aanstelleritus

→

aanstelleritis

gedeleet

→

gedeletet

Vul de juiste letter(s) in op de puntjes
Oud en Nieuw
oudejaarsavond
sommigen
appelbeignets
andere
bereiden
tezamen
dineetje
heden ten dage
schnitzel
entrecote
geserveerd
exotische
revue
aperitief
bouillabaisse
ansjovis
guacamole
apprecieert
exquise
jan
gaan
ingrediënten
enigszins
fervente
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carnivoren
gefondued
calorieën
bordspelen
yahtzeet
rummikupt
Pokémon
diehards
housen
lijdt
trendsetters
ten langen leste
neervlijen
chill-outruimte
allen
millenniumbug
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Woordenboek van de poëzie
Gewij
Guus Middag
In een artikel over de dichteres M. Vasalis las ik het begin van het gedicht ‘Cannes’,
uit de bundel De vogel Phoenix (1947):
In een woestijn van zon, dicht langs de zee
staan de platanen in een breede allée:
dorstige herten, plotseling betooverd
en in hun ren naar 't water star gebleven,
het groene lichaam wit gevlekt, hoornen gelooverd,
het wit gewij breed opgeheven.
We zien het tafereel voor ons: zon, zee, strand, brede allee, hitte, boulevard, Cannes,
en twee rijen kromgewaaide platanen waar de wind doorheen woei - voor het
dichterlijke oog de vorm aannemend van een clubje herten, dorstig, op weg naar
een drinkplaats, maar die in hun ren naar het water plotseling stil blijven staan.
Ik bleef op mijn beurt stilstaan bij het vreemde woord gewij, in de laatste regel,
waar je gewei zou verwachten. Ik nam de bundel in kwestie erbij, in een
ongedateerde herdruk uit het eind van de jaren zeventig, en trof het gedicht daar
in de nieuwe spelling aan, maar verrassend genoeg nog wel met het vreemde woord
gewij. Zou gewij dan toch een bestaand woord zijn? Een kruising tussen een wit
gewaad en een witte pij: een wit gewij, en dat dan door de herten breed opgeheven?
Een uiting van collectief bewustzijn: te midden van al het ge-ik, ge-jij en ge-hij wilden
deze herten hun groepsgevoel, hun ge-wij, proclameren? Aanduiding voor zekere
wijdings- of inwijdingsrituelen? Gezwaai met witte wijwaterkwasten? Was het
misschien een licht vernederlandst Frans woord, zoals de naam Gwijde of Gwy de
vernederlandsing van Guido is? Maar wat hieven de groen-wit gevlekte herten dan
precies op, als zij hier hun witte guido breed ophieven? Een ‘guidon’ is het stuur
van een fiets, zegt mijn Franse zakwoordenboek (en trouwens ook een richtvaan
en een vizierkorrel). Of hadden we hier te maken met een of andere verouderde of
dialectische variant?

‘Dansende fontijn’
De woordenboeken gaven geen uitsluitsel. Van Dale kende gewij niet. Het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) ook niet. Er zat weinig anders op dan
te concluderen dat het hier om een spelfout ging, uit de altijd weer lastige categorie
van de lange ij en de korte ei. Vergelijk de veelvoorkomende verwisselingen van
vleien en vlijen, neigen en nijgen, steil en stijl, brei en brij, weids en wijds. In de
bundel Tramontane (1996) van Erik Lindner gaat het ergens over een ‘dansende
fontijn / in een uitgestorven park’, misschien wel ontstaan door het veelvuldig
voorkomen van eigennamen als Fontijn en Van Tijn, zoals de verwisseling van gewei
en gewij weleens het gevolg zou kunnen zijn van het veelvoorkomende en vaak
verwisselde, vrijwel gelijkluidende duo gevlei en gevlij.
Toen Dirk Kroon in 1983 een bundel beschouwingen over het werk van Vasalis
samenstelde, besloot hij dat het hier om een jarenlang in de verschillende drukken
over het hoofd geziene spelfout moest gaan. Hij verving gewij overal door gewei.
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De uitgever volgde hem. In latere drukken van De vogel Phoenix heffen de herten
weer breed hun wit gewei.

Gewaai
Is het eigenlijk een mooi of verrassend beeld, die vergelijking van platanen met
herten en van platanenkronen met hertengeweien? Dat herten, of bomen, bij het
zien van de zee gaan rennen, is iets wat we ons kunnen voorstellen: dat doen
kinderen, en heel veel volwassenen, ook altijd. Dat bomen vergelijkingen oproepen
met dieren bij drinkplaatsen, is ook niet zo vreemd: denk aan de treurwilg in zijn
kenmerkende drinkhouding. Maar verder vond S. Vestdijk het indertijd (in Het Parool
van 22 november 1947) ‘iets te geforceerd’, deze vergelijking, iets te veel ‘plastiek
in engere zin, om haar zelfs wille beoefend’. Een half jaar later (Utrechtsch
Nieuwsblad, 17 april 1948) citeerde F. Bordewijk deze zes regels juist weer als ‘een
bewijs van sterke en toch niet geforceerde beelding’. En: ‘Wie de merkwaardige,
kleine, geknotte skeletten kent van de Zuidfranse platanen met hun dicht gebladerte
geniet van deze vergelijking.’
Een vondst, of al te zeer voor de hand liggend? Aanvankelijk leek ook de
etymologie te geloven in een rechtstreeks verband tussen boomtakken en de takken
op de kop van een hert. Het WNT vermeldt de veronderstelling van onder anderen
Willem Bilderdijk, begin negentiende eeuw, dat het woord gewei regelrecht afgeleid
zou zijn van gewaai, dat is het gebladerte en getakte van een boom, in zoverre het
vrij door de wind bewogen kan worden (in toepassing op zogeheten waaibomen,
ter onderscheiding van tegen een muur of langs latwerk geleide leibomen). Bilderdijk
sprak ook wel van ‘boschgewei’, daarmee ditzelfde waaibomengewaai bedoelende.
Ook de Gelderse uitspraakvariant [gewei] voor gewaai leek in deze richting te wijzen,
maar toch moest het WNT met enig verdriet deze ‘op zichzelf aannemelijke afleiding’
laten varen, want klankwetmatig scheen het niet helemaal te kloppen. Gewei moet
ooit rechtstreeks aan het Hoogduitse Geweih ontleend zijn - en blijkbaar heeft dat
woord niets met waaien te maken.
Jammer. Het heeft wel iets om in het geheim te blijven denken dat juist deze
verwantschap tussen hertenhorens en waaibomen, hoe onterecht dan misschien
ook, er indertijd voor zorgde dat Vasalis, of haar eindredacteur, of de zetter, niet
koos voor het gewei met de korte, maar voor het gewij met de lange ij, om aldus in
de spelling ook andere betekenissen te laten meeklinken. Noteren wij dus stiekem
in het woordenboek van de poëzie: ‘gewij, gewei met gewaaikenmerken, in het
bijzonder zoals in de jaren veertig langs de zeeboulevard in Cannes (Fr.) aangetroffen
bij sterk op dorstige herten lijkende, als het ware in hun ren naar het water star
gebleven, groen-witte platanen; soms abusievelijk verbeterd tot gewei.’
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Geschiedenis op straat
Hoogt
Riemer Reinsma

't Hoogt in Utrecht
Tekening: Jan Bouwman, 1968.
Het Utrechts Archief

Over de betekenis van Hoogt - de naam van een Utrechts filmhuis, maar ook van
acht straten in en buiten Utrecht - kan weinig onzekerheid bestaan. Hoogt is een
dialectvorm van hoogte, en het gaat dus om een heuvel(tje). Zoals in Nederland
gebruikelijk gaat het vaak om bodemverheffingen die met het blote oog nauwelijks
waarneembaar zijn. Dat zulke mega-molshopen toch een eigen naam kregen, hing
natuurlijk ten nauwste samen met het feit dat je in ons natte land op zo'n hoger
gelegen punt aanzienlijk meer kans had om de voeten droog te houden.
Hoogt is niet de oudste vorm: de oudere vorm luidde hoogde. In straatnamen is
die in iets gewijzigde vorm bewaard gebleven, en wel in Zuid-Limburg. Zo heeft
Heerlen een straat met de naam De Heugden. In feite is dit dus een vorm met
umlaut, ook al schrijven we in het Nederlands in zo'n geval geen stippeltjes boven
de o, zoals de Duitsers. Dezelfde eu-klank is nog te beluisteren in de familienaam
Verheugd, die niet herinnert aan vroegere blijdschap, maar aan een heuvel waarop
de stamvader ooit moet hebben gewoond (ver- is een samentrekking van van der).
Een volgende fase was dat de d zich verscherpte tot een t, en zo ontstond de vorm
hoogte, die eveneens in een aantal straatnamen voorkomt. Zo hebben zes
gemeenten een straat met de naam De Hoogte. Toen in sommige dialecten de slot-e
afsleet, was de vorm hoogt geboren.
Bij de naam Hoogt zijn het vooral de taalkundige details die de naam interessant
maken, ook al zijn ze - net als de hoogteverschillen - op het eerste gezicht misschien
weinig spectaculair. Een prangende vraag voor de linguïstische muggenzifter is
allereerst: wat is nu eigenlijk het woordgeslacht? Je zegt ‘de hoogte’ en zou dus
ook ‘de Hoogt’ verwachten. Maar hoe kan het dan dat Hilversum een straat 't Hoogt
heeft, en Utrecht een beroemd filmhuis met de naam 't Hoogt (gelegen aan de
lidwoordloze straat Hoogt), terwijl Maarn en nog vijf andere plaatsen de ‘regels’
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keurig in acht nemen en De Hoogt hebben? Hoogstwaarschijnlijk is de de-vorm de
oudste, en het is zeker de meest voorkomende. Dat vermoeden vinden we bevestigd
in Utrecht. De naam van het filmhuis lijkt, wat het lidwoord betreft, een moderne
ontwikkeling, want in 1844 zette de Utrechtse straatnamenlexicograaf N. van der
Monde (Geschied- en oudheidkundige beschrijving van de pleinen, straten (...) der
stad Utrecht) nog het lidwoord de voor de naam van de straat. Maar ongeveer een
halve eeuw later moet er in de spraakmakende gemeente een prangende
onzekerheid omtrent het lidwoord zijn ontstaan. Toen in 1934 de NRC een bericht
publiceerde met het zinnetje ‘In 't Hoogt is voor iedere Utrechter wel iets te vinden’,
sloeg bij een van de oudere lezers de twijfel toe. In het Maandblad Oud Utrecht
(jaargang 1934, blz. 29) schreef hij verontrust: ‘Men sprak (...), als mijn geheugen
mij tenminste geen parten speelt, zo'n zestig jaar geleden in Utrecht steeds over
“De” Hoogt (...). Heet het straatje in kwestie tegenwoordig “het” Hoogt of “de” Hoogt,
of mag men zowel het een als het ander zeggen en schrijven?’ Op die vraag weten
we inmiddels al lang en breed het antwoord.
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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 voor internet
Websites worden anders gelezen dan boeken, folders en tijdschriften, en het
presenteren van informatie op internet vraagt dan ook om een andere benadering.
Speciaal voor de beginnende schrijver van webpagina's schreven Eric Tiggeler en
Rob Doeve een handleiding waarin die specifieke benadering centraal staat. De
auteurs gaan in op het bepalen van de doelstelling en de doelgroep, en vervolgens
op de structuur van een website, en de verschillende soorten webpagina's en het
schrijven ervan; een afzonderlijk hoofdstuk gaat over stijl. Het boek sluit af met een
begrippenlijst en twee checklists.

Webwijzer wordt uitgegeven door Sdu Uitgevers en kost f 39,90.
(ingenaaid, 144 blz.)
ISBN 90 5797 072 4

Stijlboek NRC
Elke krant, elk tijdschrift en elke uitgeverij heeft z'n eigen huisregels voor het schrijven
van teksten. In navolging van de Volkskrant, De Standaard, Trouw en Het Financieele
Dagblad heeft ook NRC Handelsblad nu een stijlboek op de markt gebracht, waarin
die huisregels zijn opgenomen. Het boek is alfabetisch geordend en geeft behalve
taaladviezen (vooral spelling) ook encyclopedische informatie en gedragsrichtlijnen
voor journalisten (aandelenbezit, anonieme bronnen, plagiaat, enzovoort). Niet
zelden klinkt ook in de encyclopedische lemma's de toon van de (eveneens
opgenomen) beginselverklaring van NRC Handelsblad door.

Stijlboek NRC Handelsblad is samengesteld door Ewoud Sanders en
Koos Metselaar. Het is een uitgave van NRC Handelsblad en Van Dale
Lexicografie en kost f 39,50. (gebonden, 319 blz.)
ISBN 90 6648 996 0

Grammatica
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In het voorwoord van haar boek Grammatica van het Nederlands schrijft Frida
Balk-Smit Duyzentkunst dat iedereen zonder erbij stil te staan de grammaticale
regels van zijn moedertaal in acht neemt. Maar daar staat volgens Balk tegenover
dat te weinig mensen nog kennis hebben van de eigenlijke grammatica - de
ordeningen en wetten die in onze taal werkzaam zijn - omdat die door velen te
moeilijk worden gevonden. Met haar boek wil ze bewijzen dat grammatica niet
moeilijk is en dat het zelfs heel leuk is. Ze behandelt eerst de woordsoorten - na
een aantal inleidende hoofdstukken over het karakter en de bijzondere
eigenschappen van woorden - en vervolgens de zinsdelen, waarbij ze eerst ingaat
op de functie van de zin. Het boek wordt afgesloten met drie hoofdstukken over ‘de
herkomst van de grammatica’ en een register.

Grammatica van het Nederlands is een uitgave van Sdu Uitgevers en
kost f 39,90. (ingenaaid, 244 blz.)
ISBN 90 5797 070 8

Geschiedenis van het Nederlands
Onlangs verscheen de vierde, herziene en uitgebreide druk van Korte geschiedenis
van de Nederlandse taal. Het boek beschrijft de ontwikkeling van het Nederlands
in samen-

Tijdschrift

In mei van dit jaar verscheen het eerste nummer van TaalActief. Het blad is een
voortzetting van twee nieuwsbriefachtige bladen (Taaltips Actief en Taalbaak-bulletin),
die aan de abonnees van de losbladige taaladviespublicaties Taaltips en Taalbaak
werden toegezonden. Deze beide losbladige uitgaven zal men voornamelijk ‘op de
werkplek’ aantreffen, en TaalActief richt zich dan ook op ‘mensen die in hun
beroepspraktijk veel met taal te maken hebben’. Het biedt hun een mix van ‘nieuws,
taaltips, achtergrondbeschouwingen, actuele weetjes en boekbesprekingen’.
In de praktijk betekent dit dat er vooral geschreven wordt over onderwerpen die
bruikbaar of interessant zijn voor ‘zakelijke’ taalgebruikers: nuttige, praktijkgerichte
informatie (persberichten schrijven, e-mailetiquette, schrijven voor internet),
signalementen over ontwikkelingen in de taal (‘geweldloos communiceren’, dialect
in reclame, verschuivende taalnormen) en wat lichtere artikelen, bijvoorbeeld over
nieuwe woorden en verhaspelde uitdrukkingen. Ter opvulling en ter afwisseling
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worden er door het hele blad kleine kadertekstjes met taalweetjes en taaltestjes
rondgestrooid.
Naast ‘gewone’ artikelen bevat TaalActief opvallend veel vaste rubrieken: nieuwe
betekenissen van bestaande woorden, mannen- en vrouwentaal, effectieve teksten,
kantoorjargon en taal en/op internet. Daarnaast bevat elke aflevering een interview
met een professionele taalgebruiker, twee of drie vrij uitgebreide boekrecensies,
een vraag-en-antwoordrubriek en een agenda (die vooral taal- en schrijfcursussen
aankondigt). De vormgeving ten slotte ondersteunt het gevarieerde maar zakelijk
gerichte karakter van het blad: verzorgd en afwisselend, zonder al te veel poespas.
TaalActief verschijnt zesmaal per jaar en wordt uitgegeven door Samsom.
Hoofdredactie: Riemer Reinsma. Abonnementsprijs: f 139,- (Bfr. 2545)
per jaar. Informatie en abonnementen: klantenservice Samsom, telefoon
0172 - 46 68 47, e-mail klantenservice@samsom.nl. In België: Kluwer,
Annick Laporte, telefoon 0800 - 30143, e-mail customer@kluwer.be.
ISSN 1566-3884
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[Vervolg InZicht]
hang met de politieke en cultuurgeschiedenis, maar gaat ook in op de
vormveranderingen die de taal heeft ondergaan. Daarnaast wordt er kort aandacht
geschonken aan het Fries, het Afrikaans en het Surinaams-Nederlands.

Korte geschiedenis van de Nederlandse taal van Joop van der Horst en
Fred Marschall is een uitgave van Sdu Uitgevers en kost f 39,90.
(ingenaaid, 184 blz.)
ISBN 90 5797 071 6

Spellingboeken
Het Groot Dictee staat weer voor de deur, en wie nog even wil oefenen, kan daarvoor
onder meer terecht in de volgende twee boeken. Ten eerste het Spellingboek voor
iedereen van Jan van de Pol, een spellinghulp die de belangrijkste spellingregels
en een woordenlijst van 7000 moeilijke woorden bevat. Bij elk woord wordt verwezen
naar de regels die erop van toepassing zijn. Daarnaast bevat het boekje een lijst
van de honderd meest gestelde vragen over spelling en twaalf spellingtests.
Voorts verscheen er onlangs een derde, herziene druk van Duizend dilemma's,
een boekje dat voor het grootste deel bestaat uit thematisch gerangschikte lijsten
met woordparen. Elk paar geeft de juiste spelling en een verkeerde spelling, en het
is aan de lezer te bepalen welke correct is. Het boekje wordt gecompleteerd met
een korte weergave van de belangrijkste (nieuwe)spellingregels en een
moeilijkewoordenlijst.
• Spellingboek voor iedereen is een uitgave van Sdu Uitgevers en kost f
25,-. (ingenaaid, 191 blz.)
ISBN 90 5797 082 1
• Duizend dilemma's. Spelen met spelling van Dick Pak is een uitgave
van Pak Bedrijfsopleidingen en kost f 19,90. (gelijmd, 142 blz.)
ISBN 90 805162 1 x

ICT-jargon
Als er één vakgebied is dat een voor de leek ondoorzichtige (en bovendien
snelgroeiende) woordenschat gebruikt, dan is het wel de informatie- en
communicatietechnologie (ICT) - zeg maar de computer- en telefoniebranche. Begin
dit jaar is er een lijvig woordenboek verschenen waarin zeer veel termen en
afkortingen uit deze branche verklaard worden. Bij het boek wordt ook een cd-rom
geleverd, waarop behalve het woordenboek zelf ook extra's zijn opgenomen als
lijsten met virussen en bestandsextensies (waarin wordt uitgelegd wat een extensie
betekent en met welk programma het bestand geopend kan worden), en een aantal
‘specials’ over (onder meer) kabels en minder legale praktijken op internet.

ICT-woordenboek. Ruim 7500 begrippen van A tot Z van Geert Bos is
een uitgave van Elmar en kost f 89,50. (gebonden, 744 blz.) ISBN 90 389
1059 2
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Reclametaal
Verleiding via reclame gebeurt voor een groot deel via de taal. In het boekje Nu nog
smeuïger brengen Eric Tiggeler en Mieke Vuijk op ironische toon de taalvondsten
en het jargon van de reclamewereld in beeld. In korte stukjes wordt steeds een
bepaalde campagne of branche op de hak genomen, waarbij ze vooral laten zien
hoe de taal gebruikt dan wel misbruikt wordt om de consument over de ‘koopstreep’
te trekken.

Nu nog smeuïger. Reclametaal en ander trendy taalgebruik is een uitgave
van L.J. Veen en kost f 24,90. (gelijmd, 120 blz.) ISBN 90 204 5704 7

Taaladviesklapper
Wie wil nakijken hoe het ook alweer zat met de tussen-n of de vervoeging van
buitenlandse werkwoorden, kan terecht in talloze taaladviesboeken. Maar die moet
je wel eerst uit de kast pakken om vervolgens via het register of de inhoudsopgave
het gezochte onderwerp te vinden. De Schrijfstandaard wil de taalgebruiker deze
moeite besparen. Het is een klapper die je op je bureau kunt zetten, en de tabbladen
maken duidelijk waar het gezochte onderwerp in de klapper staat - een ‘eerste
schrijfhulp’, die de meest voorkomende taalvragen behandelt.

Schrijfstandaard. Raadgever bij taalkwesties van Henriëtte Houët is een
uitgave van Performa Human Resources Information en kost f 24,90. (52
blz.) Bestellingen: Performa, telefoon: 070 - 346 40 13.
ISBN 90 76834 01

Financieel jargon

In februari dit jaar verscheen het Financieel woordenboek van Het Financieele
Dagblad. Het boek bevat 4500 korte definities van begrippen uit de wereld van beurs
en economie, zoals Buba (‘Bundesbank’), minfin (Russische staatsobligaties) en
zekerheid (‘onderpand’). Indien nodig wordt ook verklaard hoe bepaalde zaken in
hun werk gaan (‘hoe verloopt een aandelensplisting?’). De opgenomen woorden
behoren voor het overgrote deel tot het financiële jargon, maar er zijn ook
economische, bedrijfskundige, pensioen- en verzekeringstermen opgenomen, alsook
veelgebruikte Engelse, Duitse, Franse en Japanse woorden.
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Financieel woordenboek. 4500 verklaringen van financiële en economische
begrippen van Roeland M. van Poll is een uitgave van Het Financieele
Dagblad en kost f 69,50. (gebonden, 319 blz.) ISBN 90 76173 11 7

Gebarentaalkalender

Om aan een breed publiek duidelijk te maken dat gebarentaal een echte taal is,
namen de doven-instituten Effatha en H.D. Guyot het initiatief tot de productie van
de Gebarenscheurkalender 2001. Op elk blaadje van de kalender staat het gebaar
voor een bepaald begrip uitgebeeld (bijvoorbeeld ‘euro’, ‘Valentijnsdag’ en ‘prins
Willem-Alexander’), en elke maand is er een blaadje waarop kort iets over
gebarentaal verteld wordt. De tekeningen zijn van de hand van Timothy de Graaf.

Gebarenscheurkalender 2001 is een uitgave van Van Tricht en is te
bestellen door f 32,50 over te maken op rekeningnummer 38.22.23.500
t.n.v. Vereniging Effatha te Zoetermeer, o.v.v. ‘Gebarenscheurkalender
2001’. ISBN 90 73460 82 4
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Trefwoordenregister 2000
aanhalingstekens bij citeren

20

aantal, een -

224

ABN-norm

52

afatici als leugendetector

200

afbreekfouten

24

afkortingen, superscript in -

312

allochto(o)n(s)e

185

als/dan bij vergrot. trap

222, 333

amper (etym.)

266

ankerwiep

7

Antilliaanse talen

268

apenvertalingen

120, 182

apostrof in Word

18, 91, 217

appels met peren vergelijken

18

Arbo-/arbo-

9

argumenten, verzwegen - in discussies 28

autochtoon/allochtoon

18, 89, 151, 216

baai

308

babyshower

193, 321

ban(straat)

29, 89

Barndesteeg

277

basebal(l)de

153

Battus

16, 202

bedacht/verdacht op

313

beeldschermtypografie

290

beeldtaal

285, 299

beleidsnota's

98

Berbers

104

biel(s)

31

Blinkertlaan

201

Blonk, Jaap

132

Bril, Martin

186

browser

13, 90
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c, uitspraak van de -

272, 333

cafetaria

177, 217

catwalk

126, 182, 193

cimbel

110

citaten in Van Dale

228

citeren

20

clichés in taalgebruik

58, 124

commode

31, 136

Congo/Kongo

91, 151

congres Onze Taal

40-61, 123

cornedbeef (etym.)

7, 91

correspondentie, moderne -

212

dat/wat (betrek. vnw.)

166, 317

destilleren/distilleren

93, 151

dialect

78, 107, 130, 261

dialecten, syntactische atlas Nederlandse 318
dialectrenaissance

130, 142

diep(er)gaand(er)

127

doelpunt scoren

316

doerak (etym.)

264, 265, 331

domeinnamen op internet

140, 236

doordat/omdat

194, 217, 252

dotcom-

11

dubbelklikken

93

Duitse spelling

71, 236

Dunglish

237, 258

dwarsverbanden in taal

134, 182

een/één

18

eh (tussenwerpsel)

198

elektronische taalnaslagwerken

34, 114, 206, 322, 346

elektronische Van Dale

322, 346

e-mail(etiquette)

171, 212

e-mailtaal

212

Engels als lestaal

14, 124, 125

Engels van Nederlanders

182, 237, 258

Engelse invloed

14, 44, 123, 125, 164, 218, 311, 316, 336
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Engelse leenwoorden, alternatieven voor 13, 126, 152, 193
Engelse werkwoorden

44, 153

enquêtes, invloed taalkeuze bij -

204

er()op uit()gaan

153

etymologie, populariseren van -

192

euromunten, benamingen voor -

8, 151

excuseren, (zich) -

18

fictieve plaatsnamen

275

frikandel/frikadel

180

frituur

177

Funbox, Engels in tijdschrift -

164, 218, 311

fusion cooking

321

gebarentaal, abstracte woorden in -

306

gebruiksaanwijzingen

120, 182, 299, 303, 316

gedestilleerd/gedistilleerd

93, 151

gedichten op muren

289, 298, 305

geheimschrift, historisch -

138

geloofwaardig

19

gemonito(o)rd

67

gestalte gegeven, wordt/worden -

185, 218

getallen en eenheden in samenstellingen 219, 311
getallen, schrijfwijze van -

141

getuige(n)berg

337

gevleugelde woorden

184, 228

gewij

354

gezegdeverdrievoudiging

19

Groene Boekje

22, 100, 183

Groene Boekje, fouten in het -

22

Groest

77

Groot Dictee

348

grootheden/eenheden

311

Grote Staat

239

groter als/dan

222, 333

Hagen, prof. dr. A.M.

335

-heem in namen

64

herhalingswoorden

190, 218
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herinneren

19

hertalen van oude boeken

74, 124

himmelhoch jauch(z)end

19

Hindi

161

Holokaust

349

Hongaars-Nederlands woordenboek

143, 218

hoofdletter binnen haakjes aan begin van 185
zin

hoogt/Hoogt

355

houtedief!

25

hun als onderwerp

90

huwelijksbootje, in het - stappen

344

hygiëne, uitspraak van -

67

iemand, de -

9

Indo-Eur. woordenboek

70

informeel Nederlands

271

instructies in beeldtaal

299, 302

integendeel

153

invloed(en) op het Nederlands

40-61, 123

item (uitspraak)

253, 332

ja als tussenwerpsel

63, 124

ja in Groningen

63, 124

jaarvergadering Onze Taal

109, 141, 233

jaren nul

71

Jiddische woorden, schrijfwijze van -

223, 310

kampioenschap(pen)

216

keer meer/keer zoveel

253

kennisgeving/kennisneming

127

kerstmisschuddeding

238, 310, 311

kleine talen

68, 350

ko(o)sjer

223

kollumise, to -

167

Kongo/Congo

91, 151

KPN, betekenis afkorting -

17

kras (etym.)

264, 265

krielen

276

kwalitatieve producten

93
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kwaliteits-

93

Kwaza (indianentaal)

350

landstalen, grootste aantal -

7

leenwoorden

6, 44, 46, 123

leenwoorden, klassieke -

142, 184

leenwoorden, spelling -

153

leering ende vermaack, ter -

337

leerstoel taalverzorging

27, 137, 154, 235

leesplankje

7

leespraktijk, geschiedenis van de -

293

leestekens, ontbrekende -

296

leival

205

lekken

67

lettergrepen in het Nederlands

16, 202

lettertypen

287

Levende talen (tijdschrift)

170

lichaamstaal Bush en Gore

261

Limburgs, spelling -

261

liplap (etym.)

265, 332

lofzangen op het Nederlands

334

Lombardstraat

169

maandagnacht

219

majesteit/de majesteit

226, 310

Maleise woorden in het Nederlands

264, 265, 266, 330, 331

meenemen/meebrengen

316

meent/mient

139, 252

Meenthe

252

meest/meer

18

mega

317

mengtalen, Nederlandse -

54

midden/te midden van

313

mient/meent

139, 252

millennium-

12

minachting van het Nederlands

84, 86, 152

Moer (tijdschrift)

242

Monditaal (tijdschrift)

207

mooie/lelijke woorden

63
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morse

94

mr./mr

96, 183, 251, 312

‘multiculturele drama’

148, 254, 256

naamkunde

64

nationalisme

89

Natuurlijk Nederlands, Stichting -

207, 323

Nederlands in Noord-Frankrijk

200

Nederlands in onderwijs

148, 254, 256

Nederlands verplicht op werk

167

Nederlands, lofzangen op het -

334

Nederlandse Taalunie

92, 196, 198, 207

Nedermix

54

Nederturks

56

Neerlandia (tijdschrift)

113

Neerlandica extra muros (tijdschrift)

33

Negerhollands

54

neologismen

78, 109, 115, 228, 314

nieuwe spelling

22, 183, 251, 337

nieuwe woorden van 1999

10

nieuwe woorden

78, 109, 115, 228, 314

Noe (tijdschrift)

142

omdat/doordat

194, 217, 252

omroep en taal(gebruik)

62

onder de pet houden

72, 123, 182

onderdeel uitmaken van

337

Onze Taal-leden

234

Onze Taal-leerstoel taalverzorging

27, 137, 154, 235

ooit, de beste -

8

opmaak teksten

287

paarde(n)vijg

183

Paardekooper, prof. dr. P.C.

220

Papiamentu

268

patatbenamingen

179

patatje oorlog

179

peiler/pijler

17

per/op 31 dec./1 jan.

127

personal shopper

13, 126
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Petjoh

55

pijler/peiler

17

plaatsnamen (etym.)

64

plaatsnamen, fictieve -

275

Poldernederlands

51

politiek en taal

58

Prudens van Duyse

40

punt na afkortingen

96, 183, 251, 312

purisme

6, 13, 46, 89, 123, 234

reeds

317

Renkema, Jan

154, 217, 235

Rentenaar, Rob

64

ritselvrij (papier)

77

samenstellingen, schrijfwijze -

219, 311

Sarnami

161

Schippers, taal van Wim T. -

128, 206, 317

school (etym.)

192, 332

schrijven van nota's

98

schuttingtaalfilter

140

Serven/Serviërs

9, 124

Servo-Kroatisch

230

shoarma, spelling -

310

situatie, samenstellingen met -

19

sjappietouwer (etym.)

266, 332

slechthorenden als leugendetector

252

snackbar, andere woorden voor -

177, 217

snackbars, namen van -

181

snackbenamingen

179, 180, 252, 312

snacktaal

176-181, 217, 252, 312

snoeshaan (etym.)

266

spatie, geschied. van de -

293

-spektakel

317

spelling Jiddische woorden

223, 310

spelling Limburgs

261

spelling van dialecten

78, 107, 261

spelling van leenwoorden

153

spelling

22, 100, 183, 251, 337
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spelling, tijdgebonden -

349

spellingcorrector Van Dale

274, 322

spellinggidsen

100, 183

spellingherziening

7

spelling-Marchant

7

Spellingwijzer Onze Taal

100, 103, 183

spelvaardigheid leerkrachten

200

spreektempo

112, 152

starten

317

steenkolen-Engels

182, 237, 258, 332

stemhoogteverschillen

328

stemkunst

132

stet

7

stijl, schrijf-

186

stijlfiguren in beeldinstructies

302

Stoofsteeg

63

straattaal

57

streektalen, erkenning -

92, 107

superscript in afkortingen

312

syntactische atlas Nederlandse dialecten 318
taal bij KPN

353

taal en beeld

284-309

taal en politiek

58

Taal en tongval (tijdschrift)

79

TaalActief (tijdschrift)

206, 356

Taaladviesdienst

157

taalbederf

62

taalbeleid

6, 14, 40, 124, 196, 220, 258

taalbuddy's

167

taalchauvinisme

334-336

taalcrypto

32, 97, 189, 257, 338

taalergernissen

18, 316

taalgevoel, moedermelk en -

200

taaljaar 2000

339, 342

taalmythen

62, 84, 152

taalonderwijs aan allochtonen

148, 167, 241, 254, 256

taaltest congres

61
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taaltrots

84, 86, 152, 334, 335

Taalunieversum

92, 196, 198, 207

taalvariatie binnen het Nederlands

31

taalverdediging

46, 235, 334, 335

taalverwerving

262

taalzuivering in het Turks

4

taalzuivering

6, 40, 44, 334

tae-boën

127

talenstudies in Nederland

68

Tijdschrift voor Taalbeheersing

322

toelaten vs. verbieden

352

toonhoogte van de stem

328

toost/toast

313

tot daar aan toe/daarentoe

253

Trefwoord (tijdschrift)

278

trends in taalgebruik

48

t's, verdwijnende -

90

tuit

137

turbotaal

48

Turk in Van Dale

349

Turks

4

tweetalig vwo

14, 124, 125

typografie

287, 290, 293, 297

uitspraak Nederlands

51, 67, 79, 112, 113, 152, 253, 271, 272,
332, 333

uitspraak van de c

272, 333

uitspraak van het Engels

182

Van Dale op cd-rom

322, 346

Van Dale, citaten in -

228

Van Dale, kritiek op -

7

verbieden vs. toelaten

352

verdacht/bedacht op

313

vergadertips

26

vergezeld van/door

9

verhullend taalgebruik

18

verrade(r)lijk

313

vertalingen, slechte -

120, 182
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violette uur, het -

30

virtueel

315

voetbaltaal

160, 206

voetbalwoorden in dagelijkse taal

158

voortijdig/vroegtijdig

67

vorm en functie in taal

217

vousvoyeren

349

vraagstelling in enquêtes

204

Vroegmiddelnederlands Woordenboek

236, 248

vroegtijdig/voortijdig

67

‘Wat nu?’, zei Pichegru

63

wat/dat (betrek. vnw.)

166, 317

webverkenner

13, 90

weerberichtentaal

18

wegluis

89

werkwoorden, nieuwe -

314

werkwoordsvorming

314

Werther's Echte

316

wie/wat schetst mijn verbazing?

18, 90

wijfje

202

winkel van Sinkel (etym.)

265, 330

wobben

314

wolfskinderen, taalvermogen van -

262

wolkschap

168, 216

woorden van de 20ste eeuw

71

zeg maar

316

zinsbouwverschillen

318

zoo(i)tje

219

Zuid-Nederlands

31

zusterverenigingen Onze Taal

27
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360

Ruggespraak

De beste remedie voor veilig rijden...
Folder Saab

Agent schiet man met nepgeweer dood
De Gelderlander
Hoogervorst ziet al wel een lichtpuntje in het wao-drama. Uit de jongste
cijfers blijkt dat minder zieke werknemers volledig worden afgekeurd.
De Telegraaf
Martin Zingel zit drie dagen per week op de bok bij NS. De rest van zijn
leven staat in het teken van Oosterse vechtsporten. Afgelopen weekeinde
mocht de kersverse ‘wereldkampioen hapkido 2000’ zijn kunne
demonstreren voor het oog van (groot)meesters uit de hele wereld. ‘Een
enorme eer.’
De Koppeling
Bij Breukelen en Maarssen
Verkeer gaat gedoceerd snelweg op
Utrechts Nieuwsblad
Om zwanger te raken zijn er verschillende soorten anti-conceptie
die vaak inwendig ingebracht moeten worden.
Reclamefolder Etos
Daklozenkrant voert actie voor reparatie dak
Utrechts Nieuwsblad
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Niet alleen rode krulletjes, goeie voetbalbenen en adellijke titels zijn
overerfelijk. Carla Haesakkers bezit een gen waar de liefde voor een
stacaravan letterlijk met de paplepel is ingegoten.
Utrechts Nieuwsblad
‘Je hoort elkaars broeders hoeder te zijn’
Leeuwarder Courant
Campagne moet hoofdluis de kop indrukken
't Groene Weekblad

Ik gebruikte altijd m'n moeder om m'n vieze kleren weer schoon te
krijgen.
VPRO Gids
Kans op miljoenen extra eredivisieclubs
De Twentsche Courant Tubantia
Folder van ‘Giraffe’
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