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Taalkritiek in tijden van terrorisme
De makers van taalwebsites
Marc van Oostendorp
Taalanarchie, woede om spelfouten, woordspelingen en nieuwtjes
over voornamen: het is allemaal te vinden op het internet. Er zijn
tientallen door particulieren gedreven websites over taal. Wat drijft
hun makers? En door wie worden die sites bezocht?
Een man staat bij de haringkar en denkt ineens weer aan de website
www.spatiegebruik.nl. Dus haalt hij zijn digitale camera te voorschijn en maakt een
foto van het bord waarop ‘Lever Worst’ wordt aangeprezen. 's Avonds mailt hij de
foto door naar het ‘platform Signalering Onjuist Spatiegebruik’ (SOS), dat de website
beheert, en binnen enkele dagen prijkt zijn bijdrage op deze virtuele taalschandpaal.
‘Misschien dat men gedacht heeft: “Ik heb dan wel een haringhandel, maar ik lever
ook worst!”’
Het platform heeft veel medewerkers, maar de drijvende kracht is René Dings.
Sinds eind 2004 verzamelt hij met hulp van internetgebruikers afbeeldingen van
onjuist spatiegebruik op zijn website. Het zijn er inmiddels honderden. Hoe is het
begonnen? ‘Ik wandelde een keer met wat vrienden door Dordrecht. Binnen een
paar minuten zagen we eerst een bord van een “honden brigade” en daarna een
winkel die gesloten was vanwege de “lunch pauze”. Ik biechtte op dat ik me ergerde
aan dat soort fouten, en onverwacht bleek ik onder gelijkgestemden te verkeren.
Samen hebben we toen het platform SOS opgericht.’ Via zijn website ontdekte Dings
dat er honderden mensen zijn die zijn afschuw van de verkeerd geplaatste spatie
delen: ongeveer honderd van hen bezoeken dagelijks zijn website.

Gestoord
Dings is niet de enige taalliefhebber op het internet. De laatste jaren zijn er alleen
al op het Nederlandstalige deel van het wereldwijde web tientallen websites gekomen
waar groepjes mensen bij elkaar komen om een specifieke taalergernis of juist hun
plezier in taal te delen met anderen. Voor dit artikel selecteerde ik enkele zo divers
mogelijke websites die door particulieren in hun vrije tijd worden beheerd. Wie zijn
die beheerders? Hoeveel bezoekers trekken ze? En hoeveel uren steken ze in hun
webwerk?
Emma van Nifterick van www.voornamelijk.nl, een website over voornamen, durft
op die laatste vraag bijna geen antwoord te geven. ‘Het zijn er in ieder geval veel
te veel.’ Van Nifterick maakt haar website sinds 2000, in haar eentje: ze verzorgt
de techniek, de vormgeving en de rijke inhoud ervan. Op een apart weblog noteert
ze bovendien de laatste nieuwtjes over voornamen, die ze van krantenwebsites of
uit andere bronnen haalt. Ze doet dit allemaal in haar vrije tijd. Hoewel ze enkele
boeken over het onderwerp heeft gepubliceerd, wil ze van haar namenonderzoek
niet haar werk maken. In het dagelijks leven is ze projectmanager.
Waar doet ze het voor? ‘Een belangrijke reden is het contact met mensen die net
zo gestoord zijn van namen als ikzelf’, zegt ze. ‘De mensen in mijn directe omgeving
vinden het wel leuk voor mij dat ik met die namen bezig ben, maar zelf kunnen ze
er niet zo veel belangstelling voor opbrengen.’
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Draaiaard
Van Niftericks website is een voorbeeld van de steeds verder gaande specialisatie
van het internet. Leken internetgebruikers in het begin vooral hun eigen leven te
willen beschrijven, de laatste jaren komen er steeds meer websites over kleine en
specialistische onderwerpen. Was het vroeger bijna onmogelijk om mensen te treffen
met dezelfde specifieke belangstelling, tegenwoordig biedt het internet uitkomst.
Inmiddels heeft Van Nifterick een van haar beste vriendinnen ontmoet via het
‘Namenprikbord’ (www.prikpagina.nl/list.php?f=339), een website waarop dagelijks
gediscussieerd wordt over allerlei zaken die met voornamen te maken hebben. ‘Die
vriendin ontmoet ik tegenwoordig ook regelmatig in levenden lijve. We praten dan
een paar minuten over voornamen, en daarna verder over gewone dingen.’ Daarmee
bevestigt Van Nifterick een theorie die communicatieadviseur Anton-Jan Thijssen
eropna houdt: ‘Een gemeenschap kan alleen op het internet bestaan als ze ook in
het echte leven kan bestaan.’
Thijssen is een van de mensen achter het vrolijke Genootschap Omen est Nomen,
dat het weblog (een soort internetdagboek) genootschap.blogspot.com beheert.
Het genootschap is zelf ook een bevestiging van de theorie: het is opgericht in een
levensechte kroeg door levensechte vrienden bij een levensecht glas bier. Thijssen:
‘Ik vertelde hoe ik me ergerde aan het feit dat het woord palindroom - een woord
zoals
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lepel, dat van achteren naar voren gelezen hetzelfde is als van voor naar achteren
- zelf geen palindroom was. Mijn vrienden waren het met me eens, en zo werd het
genootschap geboren.’ De voornaamste doelstelling ervan is dan ook om een
palindromische naam voor het woord palindroom te vinden. Deze maand verschijnt
een nieuwe oproep op de site. Enkele kandidaten zijn er al: taallaat bijvoorbeeld,
en draaiaard, en verder een Latijns woord dat Thijssen niet wil verklappen. ‘Dat
onthullen we op onze eigen site.’

IJdelheid
Behalve om deze strijd gaat het op de website van het Genootschap Omen est
Nomen ook om andere zaken. Zo wordt er regelmatig aandacht besteed aan het
soort woordspelige krantenkoppen waar met name De Telegraaf in grossiert
(‘Wietproef in rook op’, ‘Ajax tapt uit ander vaatje’ bij een artikel over samenwerking
tussen Ajax en Amstel), en uit Het Parool wordt een reeks artikelen over taalspelen
van Battus overgenomen. Thijssen: ‘Anders kunnen alleen Amsterdammers die
stukken lezen. Ik krijg echt tientallen mailtjes vanuit de hele wereld als ik het een
keer vergeet.’
Behalve voor zijn ‘eigen’ genootschap werkt Thijssen ook aan een professioneel
weblog over marketing, www.molblog.nl. Dat laatste doet hij onder zijn eigen naam,
terwijl hij zijn berichten voor het genootschap ondertekent met het pseudoniem
Askhim. ‘Bij een genootschap hoort ook iets geheimzinnigs, vind ik.’
Max Dohle doet het andersom: deze tekstschrijver uit Oegstgeest gebruikt juist
een pseudoniem op het weblog van zijn werkgever (een communicatiebureau; zie
www.hvds.nl) terwijl hij de artikelen op zijn eigen Communicatielog
(communicatie.blogspot.com) wel met zijn eigen naam ondertekent. ‘Op de website
van ons kantoor gebruik ik de naam “hvds-nar” omdat ik daar een rol speel: ik
bespreek er op een luchtige en soms kritische manier allerlei weblogs. Maar ik vind
het niet erg als mensen weten wie er achter die naam zit.’

‘Lever Worst’: een van de ergernissen op de website van het platform Signalering Onjuist
Spatiegebruik (SOS).
Foto: Martijn van Exel
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Taalmuseum.nl: een website in plaats van een stenen wetenschapsmuseum.

Op zijn eigen weblog signaleert Dohle dagelijks allerlei zaken die te maken hebben
met taal- en communicatienieuws. Volgens Dohle is het maken van een weblog
‘allemaal ijdelheid’. ‘Webloggers willen vooral laten zien wat ze kunnen en wie ze
zijn. Dat is niet erg, maar je moet er niet in doorslaan.’ Dohle trekt zich daarom naar
eigen zeggen weinig aan van de bezoekerscijfers van zijn eigen site. ‘Ik weet niet
hoeveel het er zijn, maar het zijn er vast voldoende. Ik zie dat onze berichten worden
overgenomen door andere websites, zoals die van Onze Taal, of Epibreren van de
dichter Bart FM Droog. Dat is voor mij genoeg.’ Overigens melden de beheerders
van vrijwel alle andere hier besproken websites dat ze ongeveer honderd bezoekers
per dag krijgen. De site Voornamelijk springt eruit, met ruim vijftienhonderd bezoekers
per dag.

Relativeren
Max Dohle heeft dankzij zijn weblog kunnen oefenen in schrijven voor het
beeldscherm. Heeft hij een gouden tip? ‘Verplaats je in je doelgroep.’ Is het dan niet
vreemd dat hij nauwelijks weet wie zijn eigen weblog lezen? ‘Het zullen over het
algemeen mensen zijn die mijn belangstelling voor taal en communicatie delen.’
Een laatste functie die Dohle voor zijn weblog ziet, is dat het een tegenwicht biedt
tegen de ‘dominees en schooljuffen’ die naar zijn indruk verantwoordelijk zijn voor
veel andere taalwebsites. ‘De taal wordt verkleind tot spelling en grammatica. Terwijl
er zo veel meer te beleven is.’
Ook Anton-Jan Thijssen van Omen est Nomen distantieert zich van de
‘kommaneukers’, en zelfs René Dings van Signalering Onnodig Spatiegebruik haast
zich erop te wijzen dat hij al die ergernis ook relativeert: ‘Iemand zei eens over onze
website dat de ernst waarmee we het onderwerp benaderen hilarisch was. Daarmee
sloeg zij de spijker op de kop.’ Dings krijgt ook weleens kwade e-mails: hoe durft
hij zich in deze tijden van angst om het terrorisme nog boos te maken over een
verkeerde spatie?
Scrubs Scrubman (een pseudoniem van de Vlaming Maurice Vandebroek) wil
ook alle ergernis over taalfouten wel relativeren. Dat is op het eerste gezicht
opmerkelijk, want Vandebroek is de belangrijkste contribuant van het weblog
www.taalpuristen.nl, waarop dagelijks taalgebruikers worden berispt om onhandige
formuleringen of onjuiste spelling. ‘Taalterreur’ noemen de makers het op hun
website zelf.
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Op www.taalpuristen.nl worden dagelijks taalgebruikers berispt om onhandige formuleringen
of een onjuiste spelling.

Scheldmails
Vandebroek: ‘We proberen het grappig te houden. Het gaat ons erom dat we prettig
en amusant formuleren - en daarnaast houdt het speuren naar taalfouten je scherp.
Van sommige inzendingen heb ik zelf eerst niet in de gaten wat er mis mee is. Neem
nu een zin als “Iemand wordt met weinig open armen ontvangen.” Pas als je erover
doordenkt, besef je dat het meervoud armen beduidt dat er minstens twee moeten
zijn.’
Taalpuristen.nl is begonnen door drie Nederlanders; Vandebroek is er pas later
bij gekomen. ‘Ze plaatsten een oproep voor hulp. Ik reageerde, en ze vonden het,
geloof ik, wel aardig dat ik er de humor van kon inzien dat de taalpuristen onder
Engelse pseudoniemen opereren als “Lime” en “Nozzman”. We krijgen daar wel
scheldmails over, maar ik vind dat je toch ook het betrekkelijke van ons purisme
moet zien.’
Inmiddels is Vandebroek verreweg de actiefste taalpurist. Zijn Nederlandse
medewebloggers heeft hij nooit echt ontmoet. ‘Nozzman heeft zijn eigen
cartoonwebsite, en daarop heb ik weleens een foto van hem gezien.’ Ook van wie
zijn bezoekers zijn, heeft hij geen duidelijk idee. ‘Soms ontdek je in het reactiepaneel
een nieuwe bezoeker, iemand die onze website net ontdekt heeft en blij is dat hij
zijn ei kwijt kan; zo iemand heeft zich dan jarenlang in zijn eentje zitten ergeren.’

Kleurgebruik
De meeste eigenaars van taalwebsites zwijgen bedremmeld als je ze vraagt hoeveel
tijd ze aan hun hobby besteden, maar uiteindelijk komen ze meestal uit op ongeveer
een uur per dag. Ze doen dit doorgaans naast een drukke baan, in de informaticaof de communicatiesector. Er zijn meer overeenkomsten: zo zijn velen van hen rond
de dertig - jong genoeg om de techniek relatief makkelijk onder de knie te krijgen,
oud genoeg om de aandacht te richten op relatief kleine, gespecialiseerde
onderwerpjes als spatiegebruik of palindromen.

Beurtbalkje
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Dat taalclubs invloed kunnen hebben, bewijst de actiegroep ‘Over de Balk’
(www.beurtbalkje.nl). Die pleitte er sinds september 2002 voor om het balkje dat bij
de kassa de boodschappen van twee klanten scheidt ‘beurtbalkje’ te noemen. ‘Het
uiteindelijke (ambitieuze) doel is een wijdverbreid gebruik van het woord en ten
slotte de opname van beurtbalkje in de Dikke Van Dale’, schreef Over de Balk een
paar jaar geleden. De laatste mededeling op de website van de actiegroep dateert
van 18 oktober 2005, de dag dat de nieuwe editie van Van Dale verscheen: ‘Het is
gelukt! Na jarenlang actie voeren is beurtbalkje te vinden in de nieuwe Dikke Van
Dale. (...) We zijn apetrots!’

Schrijf- en spelfouten zijn toegestaan op www.taalspeeltuin.nl.

Een taalkundige opleiding hebben de meeste makers van taalwebsites niet; taal
is hun hobby en niet hun beroep. Alleen Susanne van der Kleij studeerde Nederlands,
in Leiden; inmiddels werkt ze overdag voor het Ministerie van Justitie, en 's avonds
aan een taalkundig proefschrift en haar website www.taalmuseum.nl. ‘Ik wilde
eigenlijk een stenen museum over taal’, vertelt Van der Kleij, ‘maar daar had ik geen
middelen voor. Toen ben ik maar op het internet begonnen.’ Haar voorbeelden zijn
nog steeds in de eerste plaats stenen wetenschapsmusea, zoals Nemo in Amsterdam
en het London Science Museum; haar doelgroep definieert ze als ‘iedereen die het
leuk vindt om met taal bezig te zijn en graag op knopjes drukt’.
Het valt Van der Kleij op dat veel reacties klachten zijn: over een spelfout op de
website, bijvoorbeeld, of over het kleurgebruik dat een bezoeker niet bevalt. ‘En dan
zijn er ook altijd nog de scholieren die willen dat je voor een werkstuk snel wat
informatie opstuurt.’

Kinderachtig
Over die scholieren wordt meer gemopperd. Emma van Nifterick van Voornamelijk
kondigt op haar website aan dat ze overweegt haar e-mailadres van de site te halen.
‘Ik krijg te veel e-mails die alleen maar melden: “Hallo, ik heet Marieke, wat betekent
mijn naam?” Als je daar serieus op ingaat, krijg je vaak niet eens antwoord.’
Een andere reden om de mogelijkheid tot reageren af te sluiten is de ongewenste
reclame die vaak de reactiepanelen vervuilt. Sommige websites kiezen er bewust
voor alles open te houden, zoals www.taalspeeltuin.nl. Op deze website van de
Amstelveense kunstenaar Ferrie Maaswinkel mag iedereen meedoen die zich met
serieuze bedoelingen aanmeldt. Door vernuftig gebruik te maken van de techniek
wordt reclame geweerd, maar verder mag alles. ‘Hier kan gespeeld worden met de
Nederlandse taal’ is een motto van de website. En: ‘Hier mogen schrijf- en spelfouten
gemaakt worden.’ Soms komen er wel boze reacties binnen van puristen, ‘maar die
pesten we weg door ze te vertellen dat ze niet zo kinderachtig moeten doen.’
Maaswinkel, die zich op de site de ‘onderhoudsmonteur’ noemt, kreeg het idee
voor de website op tweede kerstdag 2004; twee weken later was de taalspeeltuin
klaar. Zijn website is een kunstwerk, waarin hij onderzoekt wat er gebeurt als mensen
in de open ruimte met elkaar spelen met taal. ‘Ik ben eigenlijk kunstschilder, maar
ik had op dat moment geen atelier, dus ben ik het internet gaan gebruiken als mate-
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riaal.’ De auteurs schrijven over allerlei zaken die hun opvallen: dat iemand zijn
spullen aanbiedt op de website marktplaats.nl ‘tegen elk aanzienlijk bod’; dat het
woord See in het Duits verschillende betekenissen heeft; dat opvallend veel kinderen
van de familie Oranje-Nassau een voornaam hebben die met de letter A begint; en
dat drag and drop in het Nederlands vertaald kan worden als ‘sleur en pleur’. Zolang
er belangstelling is, gaat het project wat Maaswinkel betreft door.

Nauwelijks belangstelling
Sommige sites hebben zelfs nauwelijks belangstelling nodig. Het ‘woordlog’ van
Ronald Eikelenboom (woordlog.woordenaar.nl) trekt volgens de maker waarschijnlijk
slechts tien bezoekers per dag, maar dat deert hem niet. Bijna elke dag plaatst hij
een of meerdere woorden op zijn site die hem die dag zijn opgevallen - stikvis omdat
zijn zoontje dat gebruikt in plaats van visstick, zwelafstand omdat hij een houten
vloer aan het leggen is, kaarsplateau omdat je de r makkelijk over het hoofd ziet,
groepsexpositie dat ook gelezen kan worden als groep-sex-positie. ‘In het begin
gaven de woorden samen vaak een beeld van die dag uit mijn leven’, zegt
Eikelenboom, ‘maar inmiddels voeg ik ook woorden toe die me om een andere
reden opvallen. En ik heb een vaste bezoeker die ook weleens wat instuurt dat ik
opneem.’ Zo heeft elk plekje op het internet zijn eigen trouwe bewonderaar - die op
een dag bij de slager staat en denkt: likkepot, dat kan ik best eens insturen voor
Woordlog.

Meer websites over taal
Er zijn op het internet tientallen websites over taal te vinden. De in dit artikel
genoemde vormen slechts een greep. Hieronder nog enkele opmerkelijke kleine,
door particulieren verzorgde taalwebsites.
www.ampzing.nl Het Ampzing Genootschap strijdt met onder andere liedjes en
cartoons - allebei te vinden op de website - tegen het oprukkende Engels.
www.contaminatie.nl Ergert u zich aan ‘Ik weeg te zwaar’ of ‘Het duurt
langzaam’? Meld het hier.
www.doof.nl Communicatiespecialist Pascal Ursinus, zelf ‘laatdoof’, bericht over
doven en gebarentaal.
www.dunglish.nl Een paar keer per week verbazing en ergernis over het Engels
van Nederlanders.
www.elfletterig.nl Op het ‘weblogement’ van het ‘Elfletterig Genootschap’ worden
woorden van elf letters besproken en geïllustreerd.
www.erikdams.com De Vlaamse tekstschrijver Erik Dams houdt al jarenlang het
taal- en communicatienieuws op het internet bij.
www.angelfire.com/ne2/puntjes Puntjes op de i is een ‘online magazine ter
bevordering van het uitroeien van taal- en tikfouten op het net’.
www.snierken.nl De Stichting ter Bevordering van het Nederlandsche Woord en
Taboedoorbreking wil het taboe opheffen op woorden als snierken (‘(een man) met
de hand seksueel bevredigen’).
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www.stichting-nederlands.nl De Stichting Nederlands zet zich in voor het gebruik
van het Nederlands, onder andere door uitgave van een ‘Woordenlijst onnodig
Engels’.
spelling.skynetblogs.be ‘Waarom is er een nieuwe spelling nodig? Wij gooien
het Groene Boekje van 2005 in de kachel.’
www.spellingverbetering.nl ‘De Vereniging voor Wetenschappelike Spelling
streeft naar 'n fundamentele verbetering van de spelling en naar meer vryhyt en
toleransie op spellinggebiet.’
www.writersblock.net Het online tijdschrift Writers block verzamelt al jarenlang
nieuwe woorden, onder de noemer ‘Het woordenboek van de 21e eeuw’.

Spaan
Bel
Henk Spaan
Het was een chic gezelschap dat door de bewoonster in haar Brusselse herenhuis
werd rondgeleid. Men sprak Nederlands en Frans door elkaar. Dat wil zeggen: de
Nederlandse vrouwen spraken ook Frans, de Franse uiteraard geen Nederlands.
Alleen een woord als godverdomme, dat de Nederlandse dochters van industriëlen
veertig jaar geleden op kostschool aan hun Franse medeleerlingen hadden geleerd,
kwam er nog steeds vlekkeloos uit. Naar nu pas bleek, behoorden sommigen van
de Françaises tot de hoogste adel. Daarover hield je in de jaren zestig mooi je mond.
Nu die maatschappelijke gêne was verdwenen, vertelde men honderduit over het
kasteel in Tours van een van hen en over een broer die minister van justitie was.
‘Kijk, een negentiende-eeuwse stommeknecht’, zei een van de dames. Ze kenden
hun bijzettafeltjes. Zonder problemen determineerde men tot op het decennium de
datum van herkomst van het stomme ding. Op de theeboy stond een servies vol
craquelures. Zonder schroom tilde deze en gene de bordjes op om naar de onderkant
te kijken. Wij, nette burgers, denken dat je zoiets niet doet, maar de dames zaten
echt niet met hun onbescheidenheid.
‘Tiens, Haviland’, zei een dame. Niemand hoefde haar te vertellen dat dit een in
de negentiende eeuw door Amerikanen in Limoges gestichte porseleinfabriek was.
Automatisch schakelde iedereen over op het Frans.
‘En bas on trouve la cuisine, en haut les salles de bains et chambres à coucher
et ici le bel-étage’, zei de Brusselse. Een van de Nederlandsen bleef stokstijf staan.
‘Horen jullie dat? Ze zegt bel-etáge, met de klemtoon op de a!’
‘Jazeker, hier ontvang ik. Dit is mijn salon’, zei de vrouw. Het Nederlandse
contingent begon druk door elkaar te praten. Dat zij de klemtoon juist op de e legden,
(‘bél-etage’), omdat daar, het trappetje op naar de voordeur, de bel zat waarmee je
aanbelde. Ze wisten niet beter dan dat het woord bel-etage op de bel sloeg.
Nee hoor, zeiden de Fransen. Op de verdieping boven de keuken bevindt zich
traditiegetrouw de mooie kamer, de opkamer, de salon. Vandaar belétage, met een
accent op de e, maar de klemtoon op de a.
‘Dit ga ik thuis meteen opzoeken in Van Dale’, zei een van de dames.
Daar stond: ‘bel-etage (quasi-Fr.)’.
Van Dale: quasi-woordenboek.
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Reacties
Respect (to)
Ananto Dirksen - Culemborg
Frank Jansen werpt in de novemberaflevering van zijn rubriek ‘Hom of kuit’ de vraag
op of het woord respect, dat tegenwoordig vaak gebruikt wordt om mensen aan te
sporen tot meer tolerantie en beleefdheid, wel zo gelukkig gekozen is. Maar respect
is wel degelijk het juiste woord, eenvoudig omdat er geen beter woord is.
Beleefdheid, de term waarvoor de door Jansen opgevoerde tegenstander van
respect pleit, zal de doelgroep onvoldoende aanspreken. Respect is een veelgebruikt
woord in Engelse song- en rapteksten, en de doelgroep weet precies wat er wel en
niet mee wordt bedoeld. Volgens de tegenstander kan respect alleen gebruikt worden
in zinnen als ‘Zoals collega X werk en ouderschap combineert, daar heb ik groot
respect voor.’ In de praktijk blijkt dat dus iets anders te liggen, en dat maakt maar
weer eens duidelijk hoe betekenissen kunnen verschuiven.

Rappers Lange Frans en Baas B steunen de organisatie Respect2all.

Grappig is overigens het als ‘2’ geschreven to in Respect2all, de organisatie die
voor meer ‘respect’ in Nederland ijvert. Juister zou zijn Respect4all. Respect to is
in het Engels schrijftaal: with respect to betekent ‘met betrekking tot’ en pay one's
respect to ‘zijn opwachting maken bij’. Dit is een van die leuke voorbeelden van hoe
men probeert bijdetijds te doen door een Engelse formulering te nemen, maar die
op een verkeerde manier gebruikt.

De kolonel Hardenbol
B.S. Veldkamp - Amsterdam
Joop van der Horst signaleert in zijn artikel ‘Wat gebeurde er met (de) moslim
Bazarghan?’ (novembernummer Onze Taal) dat het lidwoord steeds vaker verdwijnt
bij persoonsaanduidingen. Spraken we vroeger over ‘de Belg Martens’ en ‘de moslim
Bazarghan’, tegenwoordig hebben we het dikwijls over ‘Belg Martens’ en ‘moslim
Bazarghan’.
Wat het algemene spraakgebruik betreft heeft Van der Horst het vermoedelijk bij
het rechte eind, maar binnen de Koninklijke Landmacht is dat lidwoord juist opvallend
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vaak aanwezig. Daar is iemand bijvoorbeeld ‘de kolonel Hardenbol’. En militairen
kunnen zichzelf voorstellen met: ‘Goedemorgen, mijn naam is de sergeant-majoor
Klaassen.’

Of het een lieve lust was
R. Bloch - Doetinchem
In de novemberaflevering van ‘Taaltest’ stond de volgende zin: ‘Maar door de
vasthoudendheid van zijn eega, een doorgewinterde officemanager die de regels
uit-en-te-na kende, schreef hij algauw weer over paardenbloemen en
vliegenzwammen of het een lieve lust was en prakkiseerde hij niet meer over
worstcasescenario's.’ Volgens de Taaladviesdienst, die met deze zin de kennis van
de nieuwe spelling testte, zat er geen spelfout in deze zin. Dat mag wel zo wezen,
maar ik heb er wel een grammaticale fout in ontdekt. Men doet immers niet óf het
een lieve lust is, maar dát het een lieve lust is.

Naschrift Taaladviesdienst
De heer of mevrouw Bloch heeft gelijk: de juiste uitdrukking is ‘dat het
een lieve lust is/was’. Oorspronkelijk zei men zoiets als: ‘zo/zodanig (...)
dat het een lieve lust is/was om te zien/horen’. De versie met of komt in
de praktijk ook wel voor, maar niet vaak genoeg om haar al zonder meer
goed te keuren.

Flux de bouche
J.A. van Gelder - Eefde
Tot mijn schrik vond ik in het novembernummer van Onze Taal, in het artikel over
de taal van de dj, een fout. De auteur, Arjen van Veelen, schrijft hierin VARA-dj Giel
Beelen een prettige ‘flux de bouche’ toe, wat ‘kwijl’ of ‘speekselvloed’ betekent. Hij
bedoelde vast flux de paroles: ‘woordenvloed’.

Naschrift redactie
In het Frans is flux de bouche inderdaad iets onsmakelijks, maar in het
Nederlands is deze woordgroep ‘radheid van tong’ gaan betekenen.
De nieuwste Van Dale geeft bij flux de bouche als betekenis: ‘[Fr. (eig.
speekselvloed)], radheid van tong, syn. welbespraaktheid’, waarbij dat
‘eigenlijk’ niet gelezen moet worden als ‘de júíste betekenis’, maar als ‘de
oorsprónkelijke betekenis’. Kramers vermeldt: ‘(eig.) speekselvloed; (fig.)
woordenvloed (de Fransman spreekt van flux de paroles)’. Alleen het
woordenboek van Verschueren vermeldt dat flux de paroles beter is. Maar
het is te streng om flux de bouche voor ‘welbespraaktheid’ af te keuren.
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Vraag en antwoord
Taaladviesdienst

Ken je klassieken/klassiekers
? Wat is de juiste formulering: ‘Ik ken mijn klassieken’ of ‘Ik ken mijn
klassiekers’?
! De uitdrukking staat in Koenen (1999) als ‘ken je klassieken’ en in Van Dale (2005)
als ‘ken uw klassieken!’ De versie met klassiekers staat niet in de naslagwerken,
maar is ook te verdedigen.
Klassieken verwijst naar schrijvers en kunstenaars uit de oudheid of een bepaalde
bloeitijd (‘Hooft en Vondel zijn onze voornaamste klassieken’), of naar klassieke
werken die van blijvende waarde zijn. Klassiekers is breder: dit zijn liedjes, boeken,
toneelstukken, enz. die nog steeds worden gezongen, gelezen, gespeeld, enz.
De uitdrukking roept vanwege het bezittelijk voornaamwoord associaties op met
het onderwijs: zinnen als ‘Ken jij je wiskunde?’ en ‘Ik heb mijn Engels al gedaan’
hebben betrekking op lesstof. En aangezien op school vooral klassieken worden
onderwezen, ligt ‘Ik ken mijn klassieken’ meer voor de hand. Van Dale noemt de
uitdrukking dan ook bij de betekenis ‘werken van klassieke kunstenaars, schrijvers’
- maar meldt dat klassieken in deze betekenis synoniem is met klassiekers.
Dat laatste is op zich al een argument om ook ‘Ik ken mijn klassiekers’ goed te
keuren. Bovendien verwijst de uitdrukking niet per se naar klassieke werken, maar
naar vrijwel alles wat iemand met enige algemene ontwikkeling hoort te kennen.
Kennelijk spreekt ‘Ik ken mijn klassiekers’ meer tot de verbeelding, want deze variant
komt (met verschillende bezittelijke voornaamwoorden) op internet vele duizenden
keren voor, terwijl de variant met klassieken slechts enkele honderden treffers
oplevert.

Cello (uitspraak)
? Spreek je cello uit als [sello] of als [tsjello]?
! Het woord cello kan op twee manieren worden uitgesproken: op z'n Nederlands
als [sello], en op z'n Italiaans als [tsjello]. Die laatste uitspraak is te verklaren doordat
het woord Italiaanse wortels heeft: cello is een verkorting van het Italiaanse
violoncello. Overigens komt die uitspraak vooral in de muziekwereld voor; de meeste
niet-musici zullen [sello] zeggen.
Violoncello is de Italiaanse verkleinvorm van violone, dat ‘grote viool’ betekent en
weer een afleiding is van viola (‘altviool’). Volgens het Etymologisch woordenboek
van het Nederlands (deel I, 2003) waren ‘de Italiaanse benamingen voor de vier
instrumenten van de vioolfamilie (...) van klein naar groot: violine “kleine viool, ofwel
de “gewone” viool”, viola “altviool”, violoncello “kleine violone, cello” en violone “grote
viool, violone (de voorloper van de contrabas)”.’

Een diep/diepe coma
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? Wat is juist: ‘De patiënt lag in een diep coma’ of ‘De patiënt lag in een diepe
coma’?
! Bijna alle woordenboeken noemen coma, in de betekenis ‘volkomen
bewusteloosheid’, onzijdig: het coma. Ze geven combinaties als een onomkeerbaar
coma en diabetisch coma. Volgens die woordenboeken, waaronder de nieuwste
Van Dale (2005), moeten we dus ook een diep coma schrijven. Alleen het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT; Aanvullingen I, 2001) meldt dat coma
ook een de-woord kan zijn.
Het WNT is daarmee het meest bij de tijd: in de praktijk is de coma gewoner dan
het coma. Ook een diepe coma komt veel vaker voor dan een diep coma. Dat de
andere woordenboeken zo stug aan het onzijdige geslacht vasthouden, heeft
misschien met de herkomst te maken. Coma is namelijk een Grieks leenwoord, en
Griekse woorden die op -ma eindigen, zijn vrijwel zonder uitzondering onzijdig (het
diploma, het drama, het stigma, het trauma). Enkele van die woorden hebben in het
Nederlands het lidwoord de (erbij) gekregen: volgens Van Dale is bijvoorbeeld zowel
het trema als de trema mogelijk. En stoma is in medische kringen nog wel onzijdig,
maar in de algemene taal is het een de-woord. Wij zien er geen enkel bezwaar in
om coma op dezelfde manier te behandelen.

Soa: enkelvoud of meervoud?
? Ik ko weleens zinnen tegen als ‘Soa zijn besmettelijk’ en ‘De meeste soa
worden opgelopen bij onveilig vrijen.’ Is soa een meervoud? Ik zou soa's
gebruiken.
! Tegenwoordig wordt soa (‘seksueel overdraagbare aandoening’) meestal als een
enkelvoud opgevat, met de meervoudsvorm soa's.
Het lijkt erop dat soa van oorsprong de afkorting is van een meervoudige
woordgroep: ‘seksueel overdraagbare aandoeningen’. Zo wordt soa althans in veel
oudere naslagwerken omschreven. In de jaren negentig raakte de afkorting breder
bekend, maar dan als een enkelvoudig woord. Dat blijkt ook uit de woordenboeken
die sindsdien verschenen zijn. Die vermelden soa als enkelvoud, met het meervoud
soa's.

Soa: enkelvoud of meervoud?
Stichting Soa-bestrijding, Utrecht

En zo zouden we het ook aanraden: het meervoud soa's is duidelijker dan soa.
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Zo ziek als een hond
? Waar komt de uitdrukking zo ziek als een hond (‘erg ziek, verschrikkelijk
ziek’) vandaan? Honden zijn toch haast nooit ziek?
! De versterking als een hond, die ook voorkomt in bijvoorbeeld zo moe als een
hond, staat niet op zichzelf. Op dezelfde manier werkt hond in hondsmoe,
hondsberoerd en hondsbrutaal, en in veel andere woorden en uitdrukkingen. Het
Idioomwoordenboek van Van Dale (1999) zegt hierover: ‘Honden genieten in het
taalgebruik niet zo'n beste reputatie: een leven, een baan of een kop waar hondenvoor staat, is erg onaangenaam. Honden zijn brutaal en onbeschoft (ondankbare
hond) en ze worden gebeten en geslagen (en druipen dan af).’
Die negatieve bijklank weerspiegelt de vroegere status van de hond: het was voor
velen geen geliefd huisdier, maar een straatdier dat overlast veroorzaakte en slecht
bekendstond. Bovendien moesten honden vaak vervelende karweitjes opknappen
- vandaar hondenbaan.
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Van bananenincident tot watskeburt
Nieuwe woorden van 2005
Ton den Boon - hoofdredacteur grote Van Dale
Welke gebeurtenissen, ontdekkingen en rages drukten in 2005 hun
stempel op onze woordenschat? Ton den Boon verzamelde een jaar
lang alle nieuwe woorden, en selecteerde de opvallendste.
De verharding van de maatschappij die eigenlijk al een paar jaar gaande is, trekt
steeds meer sporen in onze taal. Dat blijkt niet alleen uit woorden als ‘hufterhut’
(‘huurwoning voor probleemhuurders’, NRC Handelsblad, 27-4-2005) en ‘aso-tv’
(‘televisie over asociale mensen in asociale wijken’, de Volkskrant, 25-1-2005), maar
ook uit de manier waarop mensen uit een niet-westerse cultuur worden omschreven.
Zo was een moslim in djellaba nog niet zo lang geleden een onverdachte
medeburger, maar heet zo iemand tegenwoordig al snel een ‘jurk-Arabier’ (de
Volkskrant, 8-1-2005). Ook andere weinig subtiele aanduidingen als ‘bommenislamiet’
(de Volkskrant, 9-7-2005) en ‘zelfmoordmoslim’ (de Volkskrant, 24-6-2005) getuigen
bepaald niet van een ideale multiculturele samenleving. Een overzicht van de
opvallendste woorden van 2005.

bananenincident Begin april 2005 speelt voetbalclub Quick Boys uit Katwijk (het
eerste cluppie van Feyenoord-vedette Dirk Kuijt) tegen Capelle. Capelle staat met
1-0 voor als de scheidsrechter in de tiende minuut van de tweede helft een beslissing
neemt die de door hun achterstand al geprikkelde Katwijkse supporters niet aanstaat.
Er vliegen vier, vijf bananen naar de scheidsrechter. Die staakt meteen de wedstrijd
en besluit even later zelfs de wedstrijd helemaal af te breken vanwege dit
‘bananenincident’ (De Telegraaf, 7-4-2005). Wat was er aan de hand? Een paar
jonge supporters van Quick Boys hadden in de rust van de wedstrijd bananen
gekocht en wierpen die uit protest tegen het arbitrale optreden op het veld. Tot zover
is het eigenlijk niet veel meer dan een verstoring van de wedstrijd. Maar de
scheidsrechter is een zwarte man, en dan krijgen die bananen een ander gewicht:
‘Bananen gooien naar een zwarte scheidsrechter is een grove, racistische belediging’
(de Volkskrant, 9-4-2005).
boho-look Eind 2005 zijn laarzen in de mode. Dé dameslaars is anno 2005 geen
kittig laarsje van glanzend leer, geen laklaars die tot aan de lies reikt. Nee, modieus
zijn cowboylaarzen met broderie, en anders wel ‘mukluks’: winterse indianenlaarzen
met een bontrand aan de buitenzijde en bontballen aan een koordje. Vooral die
westernlaars is heel populair en blijkt prima te combineren met jurken en jassen die
sinds het hippietijdperk in de mottenballen lagen. Deze mode wordt wel getypeerd
als de ‘boho-look’ (De Telegraaf, 18-9-2005); boho is een van oorsprong Engelstalige
verkorting van bohemian. De boho-look blijkt hetzelfde te zijn als de ‘gipsylook’
oftewel de ‘zigeunerlook’ (NRC Handelsblad, 25-6-2005): kleurige, wijde rokken,
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indiajurken, gehaakte hesjes en opvallende, grote sieraden. Op internet blijkt boho
in 2005 heel productief te zijn als eerste woorddeel in modewoorden als bohorok,
bohoblouse en bohojurkje.

googlemoslim Orthodoxe moslimmannen en hun al even strenge ‘neo-moslima's’
(Trouw, 26-4-2005) gaan met hun tijd mee. Net als ‘googlejournalisten’ zijn er
tegenwoordig bijvoorbeeld ‘googlemoslims’ (de Volkskrant, 25-5-2005), die voor
hun geloofsbeleving niet meer afhankelijk zijn van de moskee, maar hun heil op
internet zoeken. Niet alleen de strenggelovige moslims passen zich aan de
veranderde technische omstandigheden aan. Ook gewone moslims zijn niet van
gisteren en hebben tegenwoordig bijvoorbeeld een ‘islammobieltje’ (Trouw, 8-9-2005),
dat hen waarschuwt als het tijd is om het hoofd naar Mekka te richten.

Onze Taal. Jaargang 75

11
grijsdenken Sinds medio 2005 duikt het woord grijsdenken geregeld op, vooral in
De Groene Amsterdammer (voor het eerst op 6 mei). Het wordt vaak gebruikt als
het tegenovergestelde van zwart-witdenken, en dan met name in teksten over wie
of wat ‘goed’ dan wel ‘fout’ was in de Tweede Wereldoorlog. Grijs staat voor ‘niet
scherp onderscheiden, niet uitgesproken’. Evenmin als zwart-witdenken heeft
grijsdenken een positieve bijklank. De populariteit van het woord geeft aan dat de
Tweede Wereldoorlog met steeds meer afstand wordt bekeken. De direct
betrokkenen zijn aan het uitsterven, waardoor het beeld van de oorlog automatisch
minder zwart-wit wordt.
heksenaftrek Ooit kwamen ze op de brandstapel, maar vandaag de dag is heks
een respectabel beroep. Dat vindt ook de Belastingdienst, want in 2005 blijkt een
praktiserende heks een ‘heksenaftrek’ (Nos.nl, 28-9-2005) te worden verleend.
Dankzij deze interpretatie van het begrip ‘studiekosten’ zijn ook de kosten van de
opleiding tot heks - toverspreuken leren, brouwseltjes koken en magische
handelingen oefenen - fiscaal aftrekbaar. De beslissing van de Belastingdienst komt
in 2005 in het nieuws doordat een CDA-lid zich in de Kamer afvraagt of die
heksenaftrek wel terecht is. Want vergroot het bezit van een heksendiploma eigenlijk
wel de kansen op de arbeidsmarkt?
hufterhut Kregen probleemhuurders een paar jaar geleden nog netjes een
degradatiewoning aangeboden, tegenwoordig mogen ze blij zijn als de
woningbouwcorporatie ze verwijst naar een laatstekanswoning. Wie het daar ook
verbruit, kan nog even terecht in de hiervóór al genoemde ‘hufterhut’ aan de
rafelranden van de stad, maar lukt het de inmiddels tot woonasocialen gedegradeerde
probleemhuurders ook daar niet, dan resten nog slechts de straat en de goot. In
diverse steden zijn er al van die ‘hufterwoningen’ (NRC Handelsblad, 9-4-2005),
containers waar zelfs een blind paard geen schade kan veroorzaken.
jamaicacoalitie Op 18 september 2005 worden in Duitsland verkiezingen gehouden.
Ze hebben een verlammende uitkomst. De twee grootste, elkaar beconcurrerende
partijen SPD en CDU/CSU behalen ongeveer evenveel stemmen, terwijl de kleinere
partijen zo klein blijven dat er met goed fatsoen geen linkse en geen rechtse coalitie
gesmeed kan worden. De dag na de verkiezingen duikt een alternatief op: de
‘jamaicacoalitie’ (De Standaard, 19-9-2005), een vertaling van het Duitse
Jamaikakoalition. Hiermee wordt een coalitie van zwart (CDU/CSU), geel (FDP) en
groen (Groenen) bedoeld, en dat zijn precies de kleuren van de Jamaicaanse vlag.
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kweekvlees Woekert het vlees spontaan bij de westerse mens, die er langzamerhand
zelfs te veel van krijgt, vleeswetenschappers doen anno 2005 hun uiterste best om
zo economisch mogelijk vlees voort te brengen. Een van de manieren om dat te
doen is het maken van vlees zonder dat er een dier aan te pas komt. ‘Kweekvlees’
(NRC Handelsblad, 10-9-2005) wordt het genoemd, en het wordt in de media
gepresenteerd als het werkelijk vlezige alternatief voor ons vertrouwde rundergehakt.
De krant voorspelt dat we straks een nieuwe keukenmachine in huis hebben, de
‘vleesincubator’ (NRC Handelsblad, 10-9-2005): ‘Straks staat er op het aanrecht
niet alleen meer een broodbakmachine, maar ook een vleesincubator. In de warme
bioreactor gooien we 's avonds wat stamcellen van een varken en de volgende
morgen schrapen we er gehakt uit’ (NRC Handelsblad, 10-9-2005). Zelfs een lapje
of een boutje kweekvlees schijnt op termijn tot de mogelijkheden te behoren.
miskleurzwijn In mei 2005 raakt dierlievend Nederland in rep en roer. Op de Veluwe
is een zwijntje geboren! Een zwijntje? Jazeker, een wit wild zwijntje. En we noemen
hem Sneeuwvlokje. Slijten de meeste zwijnen hun leven in volstrekte anonimiteit,
het ‘albinozwijn’ (Trouw, 8-5-2005) krijgt niet alleen een naam, maar blijkt ook al
snel een enorme aaibaarheidsfactor te hebben. Het beest wordt landelijk nieuws
doordat jagers het zwijnenbig maar wat graag op de korrel willen nemen om de
zwijnenpopulatie zuiver te houden, want eigenlijk is Sneeuwvlokje een ‘miskleurzwijn’
(NRC Handelsblad, 15-5-2005).
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pappataks Wie op jonge leeftijd geen mores geleerd zijn, is op latere leeftijd
reddeloos verloren. Dat zie je bijvoorbeeld aan de jongemannen die hun vriendinnen
bezwangeren, maar vervolgens geen verantwoordelijkheid voor hun kind willen
nemen. Dat kost de gemeente maar uitkeringen en in 2005 bedenkt een Rotterdamse
politicus daarom een nieuw soort belasting: de ‘pappataks’ (de Volkskrant,
14-5-2005), een speciale heffing voor mannen die zonder dwang niet bereid zijn
om samen met hun ‘beugelmamaatje’ (de Volkskrant, 14-5-2005) hun kindje op te
voeden.
plaknachten Naar verluidt is het weer in Nederland het meest besproken onderwerp.
Je zou daarom mogen verwachten dat onze taal zich jaarlijks uitbreidt met heel wat
nieuwe woorden op meteorologisch gebied. Dat valt tegen. En de weerkundige
lekentermen die nieuw zijn in onze taal, zijn gewoonlijk van het type ‘regenhemel’
(Algemeen Dagblad, 18-12-2004) en ‘mega-orkaan’ (de Volkskrant, 26-9-2005), en
daarom niet bijster opwindend. Des te meer valt het woord ‘plaknacht’ (NRC
Handelsblad, 11-5-2005) op, dat weerbabe Marjon de Hond in de vroege zomer
van 2005 in het weerbericht gebruikte: een warme, zwoele nacht. In die betekenis
kon je het in de dagelijkse weerpraatjes regelmatig terughoren.
skypen Vroeger moest je op het telefoonnet zijn aangesloten om te kunnen
telefoneren. Tegenwoordig kun je ook telefoneren via internet. ‘Voipen’ heet dat,
oftewel telefoneren via VoIP - Voice over Internet Protocol. Wat je ervoor nodig hebt
is een ‘voiptelefoon’ (NRC Handelsblad, 21-4-2005), oftewel een ‘nettelefoon’
(Algemeen Dagblad, 30-4-2005) en bepaalde software. Populair is de voipsoftware
Skype. Zelfs zó populair dat internettelefoneren steeds vaker ‘skypen’ (de Volkskrant,
22-10-2005) wordt genoemd.
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Illustraties: Matthijs Sluiter

watskeburt In de jaren zestig en zeventig was het hip iemand te begroeten met
‘What's the matter?’ Later werd ‘What's up?’ een vet coole begroetingsformule. Maar
in 2005 komt er eindelijk een Nederlands alternatief voor die Engelse begroetingen.
In de zomer van 2005 wordt ‘watskeburt’ (de Volkskrant, 11-6-2005) namelijk dé
begroetingsvraag onder jongeren. Deze verbastering van ‘Wat is er gebeurd?’ wordt
in de lente van 2005 populair dankzij De Jeugd van Tegenwoordig, een Amsterdamse
hiphopgroep die met ‘Watskeburt’ een absolute nummer-1-hit scoort.

Dat moet je niet willen
Gesprek van het jaar 2005
Jan Kuitenbrouwer
Zeg ...
- Hmmm?
- Ik geloof dat ik een soepmoment heb. Jij iets?
- Nee dank je, ik heb een evenniks-moment. Meer een gat dus eigenlijk. Een
consumptiegat.
- Hoewel, 't is misschien toch meer een cappuccinomoment.
- Zou zomaar kunnen.
- Belangrijk hoor, weten wat voor moment het is.
- O ja.
- Henks moeder krijgt geen thuishulp, want ze kunnen het ‘zorgmoment’ niet
bepalen.
- O? Hoezo?
- Ze valt soms om. Maar ja, je weet nooit wanneer.
- Dus die heeft een zorggat.
- Zeg maar gerust zorgkloof. Ze staat op een wachtlijst.
- Of ze ligt, als ik het goed begrijp.
- Dat weet je dus niet. Henk windt zich er vreselijk over op.
- Ik maak me weleens zorgen om Henk.
- Hoezo?
- Hij heeft laatst een steen gegooid tegen het raam van Rita Verdonk. En toen
ik er wat van zei, bagatelliseerde hij het.
- Wat?
- Hij bagatelliseerde het.
- Moet-ie mee uitkijken.
- Wat?
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- Bagatelliseren. Dat wordt strafbaar. Net als verheerlijken trouwens. Goedpraten
mag ook al niet meer.
- O ja, de apologiewetgeving. Vreemd woord, in dit verband. Apologie is
verontschuldiging, niet verheerlijking of bagatellisering.
- Hij heeft 'r toch niet doodgewenst hè?
- Nou, 't scheelde niet veel. Kanker was ook goed, zei hij.
- Weet je?
- Nou?
- Ik denk dat hij aan het radicaliseren is.
- Zou kunnen. In elk geval wordt hij verstoord.
- Gestoord?
- Vérstoord. Door de AIVD. Ze proberen zo vroeg mogelijk signalen op te pikken.
Zij het dat de intentie op zich niet strafbaar is. Ontevreden boeren, díé moeten
ze in de gaten houden, met al die kunstmest in huis.
- We praten elkaar de put in, met dat terrorisme. Eén jurk in de trein en het land
ligt plat.
- Ho, twee jurken. Tegelijk in het toilet.
- Als dat ook al niet meer mag!
- Het mag wel, maar het kan niet. Of was het andersom?
- Al dat doemdenken. Balkenende doet ook al zo angsthazerig.
- Vreemd woord eigenlijk, angsthazerig. Net zoiets als tegen iemand die liegt
zeggen dat hij ‘jokkebrokt’. Brrr. Zeg toch gewoon ‘angstig’, als je dat bedoelt.
Of ‘bang’.
- Allemaal in de longstay, die lui, zonder onbegeleid verlof. Heb jij al een
zorgaanbod?
- Nee, en m'n toeslag ook niet.
- Werkende armen, dat zijn wij.
- Hoho, ‘mensen met een laag inkomen’ bedoel je.
- Ja hallo, dat is niet hetzelfde.
- Nee, maar in die armoedemonitor wordt het wel zo genoemd. Dan vraag ik me
af: noemen we armoede nu ten onrechte een laag inkomen, of een laag inkomen
ten onrechte armoede?
- Hoe dan ook, ik sta hartstikke rood. Had ik nu maar niet zo veel gegeven voor
de zeebeving.
- Ook zo'n eigenaardig woord.
- Hoezo?
- Nou, de zee beeft niet, de aarde beeft.
- En daardoor de zee.
- Ja, en als het op land gebeurt, beven de huizen. Dat noemen we toch ook geen
‘onroerendgoedbeving’?
- Hm. Ik betwijfel of deze interpretatie breed gaat landen, maar het is een
interessante aanvliegroute.
- Evengoed, we hebben heel wat rampen gehad. Katrina, Rita...
- Talpa...
- Het ABC-model voor de PO...
- Het nieuwe Groene Boekje...
- Hou daarover op!
- Weet je wat? Die Taalunie, die moesten ze ophokken. Ophokken, kortwieken
en snavelbranden. Ik ga in 2006 extra veel spelfouten maken. Uit protest.
- Dat moet je niet willen. Maakt een domme indruk.
- Juist niet. Verkeerd toegepaste spellingregels, mark my words, dat wordt de
nieuwe taalchic.
- Zeg, ik geloof dat ik een bier-metnacho's-en-salsa-moment heb.
- Goh, dat had ik daarnet ook. Maar 't is alweer voorbij.
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59 andere woorden voor podcast(en)
Taaladviesdienst
Twee maanden geleden hebben we u gevraagd alternatieven te bedenken voor
podcast en het bijbehorende werkwoord podcasten. Dat bleek geen makkelijke
opgave: slechts zestien lezers hebben hun suggesties - 59 in totaal - ingezonden.
Het verschijnsel is voor veel lezers misschien nog te nieuw en te abstract.
In de concreetste betekenis is een podcast een computerbestand - meestal in
het ook voor liedjes gebruikte mp3-formaat - dat gedownload kan worden, en dat
je vervolgens kunt afspelen op de computer of met een mp3-speler, zoals de iPod.
Podcast kan ook wel iets abstracter worden opgevat, namelijk als de inhoud van
zo'n bestand: dat is doorgaans (vooral) gesproken tekst, bijvoorbeeld een toespraak,
een interview, een les van een cursus of een radio-uitzending, die nu dus op elk
gewenst moment beluisterd kan worden.
Sommige inzenders verzonnen leuke namen voor een mp3-speler, zoals
afluisterdoosje, doorgeefluik, draagbaken en notendop, met de mooie omdraaiing
pod - dop. Maar dat was niet waarnaar we op zoek waren; het ging niet om het
apparaat, maar om wat ermee beluisterd kan worden.
Er bleven maar een paar serieuze kandidaten over: audiolog(gen), geluidzending,
netzending en webzending, die laatste drie met een bijbehorend werkwoord op
-zenden. Daarvan valt audiolog af omdat het nog te uitheems aandoet; het suggereert
bovendien dat het iets is wat regelmatig wordt bijgehouden, net als een weblog, en
dat is niet in alle gevallen zo. Daarom hebben we een voorkeur voor de woorden
op -zending, wat ook een mooie vervanging is van het Engelse woorddeel -cast in
podcast.
Van het meermalen ingezonden geluidzending zijn we erg gecharmeerd, maar
het kan wat te ‘speels’ overkomen en roept misschien twijfel op over de spelling met
d of t (vanwege uitzending). Als we moeten kiezen tussen netzending en webzending,
heeft dat laatste woord onze voorkeur: web verwijst duidelijker naar internet dan
net (zo is net ook gebruikelijk in de tv-wereld). Jan Michielsen uit Utrecht is de enige
inzender van webzending en webzenden. Daarmee heeft hij de boekenbon van €
25,- van de Stichting LOUT (Let Op Uw Taal) gewonnen.
Wij danken alle deelnemers hartelijk voor hun inzending.

Ander woord voor... longlist en shortlist
In oktober is de jaarlijkse AKO Literatuurprijs uitgereikt aan Jan Siebelink voor zijn
boek Knielen op een bed violen. Aan zo'n prijsuitreiking gaat, net als bij andere
prestigieuze literatuurprijzen, zoals de Libris Literatuur Prijs, een lange procedure
vooraf. De juryleden lezen in totaal enkele honderden boeken en selecteren daaruit
20 à 25 kandidaten. Die lijst, die met de Engelse term longlist wordt aangeduid,
wordt in de zomer bekendgemaakt. Als de jury al die boeken gelezen heeft, wordt
daaruit weer een selectie gemaakt: de ‘shortlist’, met daarop in de regel zes potentiële
winnaars.
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De shortlist van de AKO Literatuurprijs 2005.

De bekendmaking van deze shortlist krijgt in de media en in de boekhandel haast
net zo veel aandacht als de uitreiking in oktober en de uiteindelijke winnaar. Nu zit
de organisatie een beetje in haar maag met de termen longlist en shortlist. Het zijn
inmiddels heel gebruikelijke woorden in het Nederlands, maar een goed Nederlands
alternatief is volgens de jury toch te verkiezen boven longlist en shortlist.
De Taaladviesdienst heeft van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie
en Non-fictie, de organisatie achter de AKO Literatuurprijs, het verzoek gekregen
om longlist en shortlist in deze rubriek aan de orde te stellen. Het is de bedoeling
om de geschiktste alternatieven ook echt te gaan gebruiken. De inzender van de
beste vondsten wordt daarom royaler beloond dan anders: de stichting stelt de
complete shortlist van 2005 beschikbaar. Dat zijn De joodse messias van Arnon
Grunberg, Het onverwachte antwoord van Patricia de Martelaere, Witte liefde van
Wanda Reisel, Knielen op een bed violen van Jan Siebelink, El Negro en ik van
Frank Westerman en Joe Speedboot van Tommy Wieringa. En daarnaast ontvangt
de winnaar natuurlijk een boekenbon van € 25,- van de Stichting LOUT.
Zoals gezegd moeten de nieuwe Nederlandse termen goed bruikbaar zijn: duidelijk,
serieus, aansprekend en niet te lang. Wij willen u vragen om vóór 6 maart uw twee
vondsten (liefst met motivering) te sturen naar taaladvies@onzetaal.nl of naar
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag.
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Een zoemlens in de gelachkamer
‘Goed fout’ gespelde woorden
Redactie Onze Taal
Fout is niet altijd verkeerd. Kinderen die ‘sloom motion’ schrijven
als ze ‘slow motion’ bedoelen, hebben het eigenlijk juist heel goed
begrepen, net als degenen die het hebben over hun ‘toerijkend saldo’.
Er bestaan veel meer van dit soort ‘goed fout’ gespelde woorden,
zo valt op te maken uit de reacties op een oproep.
Ruim een jaar geleden (september 2004) deed Irene Kuipers in Onze Taal een
oproep onder de titel ‘Goed fout’. De aanleiding was een artikel in het Haarlems
weekblad over de heropening van de Waarderbrug; die was langdurig een bron van
ellende geweest ‘door een veelfout van oplopende storingen’. Onder de indruk van
dit krachtige, ‘goed fout’ gespelde woord ‘veelfout’ vroeg ze u om meer voorbeelden
van woorden die door hun onjuiste schrijfwijze expressiever zijn dan de correcte
vorm. Een ander voorbeeld dat ze noemde was sloom motion, een vorm die nogal
wat kinderen opschrijven als ze ‘slow motion’ bedoelden.
Veel lezers van Onze Taal reageerden op het verzoek; daarnaast kwamen er ook
bijdragen binnen via Jaspers Cryptogrammen Site, die de oproep had overgenomen.

Spelfouten
Behalve massaal waren de reacties ook nogal uiteenlopend van aard, want niet alle
inzenders gaven dezelfde invulling aan het begrip ‘goedfout’ - zoals we dit soort
vormen maar zijn gaan noemen. Wanneer is een goedfout zuiver op de graat? Een
goedfout is een onopzettelijk verkeerd gespeld woord dat niettemin in een bepaald
opzicht als een verbetering kan worden beschouwd, omdat het woord expressiever
of inzichtelijker is dan de correcte vorm. Het gaat dus nadrukkelijk alleen om
spélfouten; het woord zelf mag niet veranderen. Anders gezegd: een echte goedfout
leidt tot dezelfde uitspraak als de juist gespelde vorm - of tot een uitspraak die daar
zó dicht tegenaan ligt dat het verschil in gewone spreektaal niet opvalt.
Dat laatste is natuurlijk wel een beetje arbitrair. Lamptaarn zal de meeste mensen
precies zo in de oren klinken als lantaarn, en omdat ook nog eens vol te houden is
dat het duidelijker dan lantaarn de betekenis uitdrukt (vanwege dat lamp), is het te
zien als een goedfout. Maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die volhouden dat
hier wel degelijk een verschil te horen is. Hetzelfde geldt voor bonsbestuur in plaats
van bondsbestuur; zo'n bestuur zit vaak vol ‘bonzen’, en beide vormen klinken zo
goed als identiek - maar misschien niet voor iedereen.
Duidelijk buiten de boot vielen woorden als andernatief (voor alternatief),
demonstructie (voor demonstratie), accessores (in plaats van accessoires) en
overheidprojector (voor overheadprojector). Deze grappig bedoelde vondsten zitten
misschien dichter tegen de betekenis aan dan de correcte vorm, maar ze zijn duidelijk
bedácht, en bovenal zijn het andere woorden geworden.

Volksetymologie
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‘Asfaltteringswerkzaamheden’ is fout gespeld, maar door die t te veel klopt het juist ook wel
weer: asfalt en teer zijn - in elk geval in de volksmond - verwante stoffen.
Foto: Henri Stembord

Een goedfout heeft vaak trekjes van zogenoemde volksetymologische
veranderingen: wijzigingen die ontstaan doordat mensen in een voor hen vreemde
vorm iets meenden te herkennen wat ze wél kunnen plaatsen. Een bekend voorbeeld
is kamperfoelie, een door de volksmond gemaakte verbastering van het Latijnse
woord caprifolium (‘geitenblad’). De goedfout lamptaarn is waarschijnlijk ook op
deze manier ontstaan. Maar lang niet alle volksetymologische veranderingen zijn
ook vanzelf goedfouten. De verhaspelingen klinken immers vaak anders dan het
verhaspelde. Rontonde (een schoolvoorbeeld van
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volksetymologie) klinkt anders dan het juiste woord rotonde, en ook bijvoorbeeld
triologie, ramellen en laagdunkend wijken flink af van hun oorspronkelijke vormen:
trilogie, lamellen en laatdunkend.
Op deze manier vielen dus nogal wat inzendingen af. Omdat veel ervan te aardig
waren om zomaar in de prullenbak te laten verdwijnen, hebben we een royale keuze
eruit ondergebracht in het kader op deze bladzijde.

Onheerbiedigheid
Terug nu naar de onversneden goedfouten. ‘Kinderen zijn natuurlijk een goede bron
voor “logischere” woorden’, schrijft een lezeres. Dat blijkt te kloppen. Een aanzienlijk
deel van de ingezonden woorden is afkomstig van (jonge) kinderen. Bij hun
ontdekking van de ‘werond’ (‘wereld’) komen zij geregeld onbegrijpelijke termen
tegen en via verbastering brengen ze deze woorden over naar hun belevingswereld.
In hun directe omgeving zien ze de al genoemde ‘lamptaarn’, horen en zien ze dat
het weer plotseling omslaat in ‘omweer’, en weten ze dat de meester ‘dokteranders’
(‘doctorandus’) is. En als tv-beelden vertraagd worden afgespeeld, is er volgens
velen sprake van ‘sloom motion’. En over sloom gesproken: volgens een jongetje
schrijf je leswagen als ‘lestwagen’ - erg hard rijden zulke auto's meestal niet, en
‘lest best’, nietwaar?
Een meisje dat ergens veel plezier aan had beleefd, schrijft: ‘Ik lach in een deuk.’
En daar valt op z'n minst om te glimlachen, net als om het kind dat in de kerk een
zekere ‘onheerbiedigheid’ constateerde. Een heel mooie kindergoedfout stond jaren
geleden op de achterpagina van Onze Taal. Een brugklasleerling had in haar dictee
genoteerd dat een fiets niet ‘ontvreemd’ was, maar ‘ontframed’.

Stampcafé
Na de kindertijd houdt het niet op met de goedfouten. Heel bekende goedfouten
van volwassenen zijn pubertijd, burgermeester, gerechterlijk, inporteren en intergratie.
Het zijn stuk voor stuk begrijpelijke missers van het type weids/wijds, en ze geven
de betekenis een extra dimensie, maar ze hebben ook iets voorspelbaars.
Gelukkig zijn er ook genoeg verrassende volwassenengoedfouten. Sommige zijn
contextgebonden, zoals veelfout, hiervóór, maar de meeste schitteren in hun eentje.
In de categorie gruwelen werd slachtveld het meest genoemd. Verwant daaraan is
natuurlijk het weinig aan de verbeelding overlatende slachttand.
Sluipreclame (meer dan eens ingezonden) is overigens ook heel eng, want daar
ontkomt niemand aan. Een lezer bekent dat hij heel lang overtuigd is geweest van
de juistheid van deze vorm, ‘omdat het me zo logisch leek dat er reclame bestaat
die sluipt als een dief in de nacht en daarom bestreden moet worden’. In het
‘stampcafé’ is men wat luidruchtiger, daar hossen de klanten ‘steenvast’ tot in het
holst van de nacht.
We vinden het allemaal redelijk dat je voor zware auto's meer ‘weegbelasting’
moet betalen dan voor lichtere. En wist u dat eidereenden in de Waddenzee niet
‘foerageren’ op kokkels en mosselen, maar ‘voerageren’?
Wat je ook vaak leest, is oudbollig. Zonder twijfel is hier een verband gelegd
tussen het onbegrepen oubollig en oud of ouderwets. Verkeerde associaties speelden
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ook de lezer parten die schrijft: ‘Door het geluid van de camera dacht ik tot voor kort
echt dat het apparaat een “zoemlens” had, in plaats van een zoomlens.’

Uitlaadklep

‘Opstakel’ is vanwege dat ‘op-’ (als in opstaan, oprijzen) expressiever en inzichtelijker dan
de juiste vorm obstakel.
Foto: J.F.J.A. van Daal, Leiden

Een aantal van de fouten hierboven valt niet op in het gewone spraakgebruik niet iedereen praat tenslotte even duidelijk, en soms klinkt er ook achtergrondgeruis
mee -, maar ze komen waarschijnlijk wél aan het licht wanneer je heel zorgvuldig
luistert. Dan hoor je inderdaad ‘oudbollig’ en ‘sluipreclame’. Er zijn er ook die je
absoluut niet horen kunt, hoe goed je ook je best doet. Goedfouten als anteak,
logischtiek, gelachkamer, valsstrik en toerijkend saldo geven zich alleen in
geschreven vorm bloot.
Dat geldt ook voor de ‘reizende ster’, die onvoorstelbare afstanden moet afleggen
en hopelijk niet te veel last heeft van ‘opstakels’ (zoals op een verkeersbord in
Leiden stond) of ‘asfaltteringswerkzaamheden’ (op weer een ander bord), want
anders is ‘lijden in last’ - wat niet anders dan een ondraaglijke kwelling kan zijn.
Gelukkig is er altijd de verlossende ‘uitlaadklep’, voor opgekropte emoties; je bent
in één keer van al je frustraties af.
Wij danken alle inzenders hartelijk, in het bijzonder ook Corry Gillisen van Jaspers
Cryptogrammen Site (www.jasperscryptogrammensite.com); zij maakte de bezoekers
van de site attent op de oproep.

Andere verhaspelingen
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Buiten de ‘goed fout’ gespelde woorden in engere zin (die dus iets opleveren wat
nagenoeg zo klinkt als bij een correcte spelling), zijn er ook fouten die duidelijk tot
een ander woord leiden - maar die niet minder opmerkelijk zijn. Hieronder een greep.
bouwfoutenenquête (bouwfraudeenquête)
dwanghek (dranghek)
grazon (gazon)
heetgeblakerd (heetgebakerd)
huisvestigingsproblemen (huisvestingsproblemen)
klachtenservice (klantenservice)
slachtaderlijke bloeding (slagaderlijke bloeding)
sluimerbewolking (sluierbewolking)
verstandsverduistering (verstandsverbijstering)
verwaardelozen (verwaarlozen) wildheet (witheet)

Verhaspeld door kinderen:
broterham (boterham)
bulderdog (buldog)
dunne ree (diarree)
gewone logische volgorde (chronologische volgorde)
goorsteen (gootsteen)
hemelkopter (helikopter)
horrorscoop (horoscoop)
miniputter (lilliputter)
Negeriaanse voetballers (Nigeriaanse)
orthomontist (orthodontist)
ramellen (lamellen)
regenwissers (ruitenwissers)
samen de hele (samen delen)
stokverf (stopverf; ‘als je als kind verouderde stopverf met je vingers uit de
kozijnen plukte, kwam het er in langwerpige, stokvormige delen uit’)
verderkijker (verrekijker)
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Hoe heeft het Groene Boekje dat bedoeld?
Enkele vragen aan de Taalunie over de nieuwe spelling
Hans van Maanen - wetenschapsjournalist
Nu het nieuwe Groene Boekje er al bijna drie maanden is, begint
duidelijk te worden wat de recentste spellingherziening in de praktijk
betekent. Wetenschapsjournalist Hans van Maanen kwam een aantal
onduidelijkheden tegen, en formuleerde een aantal vragen voor de
commissie die de spelling in opdracht van de Nederlandse Taalunie
ontwierp: de Werkgroep Spelling. Enkele leden van de werkgroep
reageren.
Bij het schrijven van mijn stukken grijp ik geregeld naar het Groene Boekje, maar
sinds afgelopen oktober, de maand waarin het nieuwe boekje verscheen, grijp ik
ook geregeld mis. Op zoek naar hoe het vanaf komende zomer moet, stuitte ik nogal
eens op onduidelijke regels, merkwaardige gedachtekronkels en regelrechte fouten.
Ik zou de Werkgroep Spelling van de Nederlandse Taalunie, die deze nieuwe regeling
ontworpen heeft, daarom graag het volgende willen vragen:
Hoe schrijf ik Z/zwart(-)A/amerikaans?
In het Groene Boekje staat: ‘De naam van een taal of dialect wordt met een
hoofdletter geschreven.’ Voorbeelden: Nederlands en Fries. Verderop wordt vermeld
dat na een element als Standaard-, Oud- en Plat- de hoofdletter in een taalnaam
vervalt (Standaardnederlands, Oudfries), en dat we een woord dat op een subjectieve
manier een taal noemt, met een kleine letter schrijven: steenkolenengels, schoolfrans.
Samenstellingen en afleidingen met namen van talen en culturen behouden de
hoofdletter: Franssprekende toeristen, on-Nederlands. Als toelichting staat er: ‘De
spelling van de taalnaam Oudfries schrijven we volgens de regels aaneen, met één
hoofdletter. Omdat die regel niet geldt als we de cultuur of geschiedenis bedoelen,
schrijven we bijvoorbeeld over een oud-Friese sport.’
Dus volgens deze regels is er voortaan een onderscheid tussen Zwartamerikaans
(‘de taal die zwarte Amerikanen spreken’) en zwart-Amerikaans (‘de cultuur van
zwarte Amerikanen’). En misschien is er zelfs wel zoiets als zwartamerikaans (het
‘subjectief noemen’ van een taal). De woordenlijst geeft alleen zwart-Amerikaans,
zonder nadere aanduiding. Zijn er inderdaad drie spellingen mogelijk, afhankelijk
van de betekenis? Wanneer noemt een woord een taal op een ‘subjectieve manier’?
En welke van de drie regels zit er dan achter aussie-Engels?
❥ Het document dat ten grondslag ligt aan de nieuwe spelling is de technische
handleiding van de Werkgroep Spelling. Hierin wordt niet gesproken van ‘op een
subjectieve manier een taal noemen’, maar van benamingen die ‘een negatieve
waardering’ uitdrukken. De formulering voor het grote publiek in de leidraad van het
Groene Boekje is (terecht) iets algemener dan die in de technische handleiding.
Aan beide formuleringen kleven bezwaren. Dat is onvermijdelijk, want wie denkt
dat de term negatieve waardering beter is voor woorden als steenkolenengels of
schoolfrans dan de term subjectief heeft misschien wel gelijk, maar moet toch ook
weer rekening houden met het feit dat in onze samenleving negatief vaak in
waarderend of neutraal kan omslaan. Zo zal hogeschoolengels naar analogie van
hogeschoolkunst veel waarderender klinken, terwijl het wel onder de bedoelde regel
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valt. Waarmee duidelijk wordt dat de uitleg in de leidraad en in de technische
handleiding nooit als een definitie bedoeld kan zijn: de gebruikte termen geven zo
goed mogelijk de richting aan om te voorkomen dat er alleen maar een lijst ontstaat
met uitzonderingen.
Wie een negatieve waardering wil uitdrukken voor het Engels van zwarte
Amerikanen zou dat dus inderdaad moeten doen met de spellingvorm
zwartamerikaans. Maar als het, zonder negatieve waardering, gaat om het
Nederlandse equivalent van Black American English, moeten we Zwartamerikaans
schrijven. En als er niet verwezen wordt naar de taal, maar naar bijvoorbeeld de
cultuur, is het inderdaad zwart-Amerikaans.
Een fundamenteel betere oplossing zou misschien zijn geweest om vaker
koppeltekens te gebruiken bij taalnamen, dus ook Oud-Nederlands naast
Zuid-Nederlands. Maar het liggend streepje is nu al overbelast met allerlei andere
functies (verbinding, splitsing, afbreking, gewenning, en dergelijke).
Aussie in aussie-Engels wordt met een kleine letter geschreven omdat het gezien
wordt als niet-specifieke etnische aanduiding, zoals pygmee, zigeuner en yankee
(vergelijk yankee-Engels).
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Waarom moet ik 5 eurobiljet schrijven?
In het Groene Boekje staat:
Als het eerste deel van de woordgroep een telwoord is, dan schrijven we
het vast in de driedelige samenstelling. Maar als we het telwoord met een
cijfer schrijven, gebruiken we een spatie.
elfjuliviering of 11 juliviering
vijftigeurobiljet of 50 eurobiljet
Dat levert verwarrende zinnen op als ‘Ik heb 5 5 eurobiljetten.’ Waarom moeten
getallen in cijfers los geschreven worden en getallen in letters aan het woord vast?
Bij een samenstelling die uit twee delen bestaat, worden cijfer en woord aan elkaar
verbonden met een koppelteken, dus 80-jarige. Wat is de overweging om niet te
kiezen voor 5-eurobiljet?
❥ Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig, want het veronderstelt enige kennis
van grammaticale begrippen, zoals ‘samenstelling’ en ‘woordgroep’. Een
samenstelling, een verbinding van twee (of meer) woorden, schrijft men aan elkaar
vast, behalve als het eerste of tweede lid niet als een gewoon woord te noteren is;
dan komt er een streepje tussen. Het is dus tachtigjarige, maar 80-jarige (en ook
bijvoorbeeld x-waarde, £-teken, pro-vwo).
In de samenstellingen elfjuliviering en 11 juliviering is het gedeelte vóór viering
geen samenstelling maar een ‘woordgroep’, oftewel een groep woorden waar
gewoonlijk een spatie tussen staat. Zo is het dus elf juli, een verregende juli en
Koninklijk Concertgebouworkest.
Bij langere samenstellingen zoals elfjuliviering schrijft men - al sinds de vorige
spellingherziening - standaard alles aan elkaar vast, of het eerste lid nu een
samenstelling of een woordgroep is: wegenwachtcentrale, oudemannenhuis en
elfjuliviering.
Bij 11 juli + viering doet zich een probleem voor. Je kunt die drie elementen
namelijk niet, zoals bij elfjuliviering, aan elkaar schrijven als 11juliviering. Maar hoe
moet het dan? Als we 11-juliviering zouden schrijven, zou 11 juli ten onrechte als
een samenstelling worden behandeld, net als 80-jarige. Nu kan men natuurlijk
zeggen dat dit alles veel te subtiel is en dat er nodeloos een onderscheid wordt
gemaakt tussen samenstelling en woordgroep, maar besluit je op die gronden tot
11-juliviering dan zou je dat ook moeten doen voor Koninklijk-Concertgebouworkest.
Die schrijfwijze zou betekenen dat het Concertgebouw koninklijk is en niet het orkest.
Kortom, het is altijd wat.
De zin ‘Ik heb 5 5 eurobiljetten’ oogt inderdaad niet mooi, maar is die ook
verwarrend? Wie over vijf eurobiljetten van 5 euro wil schrijven, kan beter het eerste
cijfer in 5 5 eurobiljetten door het woord vijf vervangen. De verwarring is op papier
overigens niet groter dan in de gesproken taal, want daar hoort niemand het streepje
in 5 5-eurobiljetten. Kortom, het lijkt hier toch te gaan om een non-issue.
Waarom zijn de woordafbrekingen veranderd?
Er zijn talloze wijzigingen in de afbrekingen. Een kleine steekproef leert: bios-coop
wordt bios-coop, atmos-feer wordt at-mo-sfeer, in-du-strie wordt in-dustrie, shutt-le
wordt shut-tle, Frank-rijk wordt Frankrijk en work-a-ho-lic wordt wor-ka-ho-lic. Waarom
wordt een woord dat uit twee delen bestaat niet meer gewoon afgebroken tussen
die twee delen in?
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❥ De woordafbrekingsregels zijn niet veranderd. Wel is na 1995 gebleken dat de
regels in de toenmalige leidraad zodanig onvolledig waren dat ze uitgebreid,
aangevuld en gepreciseerd of genuanceerd moesten worden. De uitwerking daarvan
in de technische handleiding is zo technisch van aard dat ze slechts in een heel
beperkte vorm opgenomen zijn in de leidraad-2005.
De gevallen die worden opgesomd in de vraag, vertonen alle hetzelfde probleem:
volgen we het woordbeeld zodat de herkomst van woorden makkelijker te
doorgronden is of volgen we alleen de uitspraak? Oftewel: spellen we Frank-rijk om
te laten zien dat het woord een samenstelling is, net zoals Oosten-rijk? Of moeten
we Fran-krijk schrijven voor degenen die het woord uitspreken als ‘Fran-krijk’? Ook
bij dat principe kan Oostenrijk als voorbeeld dienen, want de herkenbaarheid van
dat eerste deel, oost, is hier ondergeschikt gemaakt aan de uitspraak: Oos-tenrijk.
Overigens is Fran-krijk in de tweede druk van de woordenlijst toch weer Frank-rijk
geworden.
De splitsing shut-tle doet meer recht aan de Nederlandse uitspraak van een Engels
woord en repareert de inconsequentie in de woordenlijst-1995, die naast shutt-le
ook shut-tle-bus en shut-tle-trein geeft.
Dan bio-scoop. De werkgroep probeert met deze afbreking ruimte te geven aan
de regel die zegt dat dubbelspellingen zo veel mogelijk moeten worden vermeden.
Het gaat om gevallen uit 1995 waarin bio-sfeer staat tegenover bios-coop. De
bedoelde regel ziet liever dat die woorden op dezelfde plek worden afgebroken. Er
had ook gekozen kunnen worden voor de afbreking bios-feer, maar blijkbaar is de
werkgroep teruggeschrokken voor het al te veel aanpassen van de uitspraakregel,
en wilde ze met dat sfeer ook de verwantschap laten zien met atmo-sfeer, dat in
het verlengde hiervan dus ook is aangepast.

De Nederlandse Taalunie presenteerde in oktober het nieuwe Groene Boekje. V.l.n.r. Piet
van Sterkenburg (INL), de Surinaamse onderwijsminister Edwin Wolf, zijn Nederlandse
collega Maria van der Hoeven, Taalunie-functionaris Johan Van Hoorde en Maarten van
den Toorn (voorzitter Werkgroep Spelling).
Foto: Inge van Mill

Binnen de Werkgroep Spelling wordt er over dit soort moeilijk te beoordelen
gevallen verschillend gedacht. Elk van de leden kon hier op verschillende
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tijdstippen zelfs anders over denken, omdat het gaat om een uiterst complexe
materie.
Waarom is de vervoeging van Engelse werkwoorden veranderd?
Tot 2005 ging de vervoeging van Engelse werkwoorden als browsen, housen en
leasen ‘gewoon’ op z'n Nederlands: ik browste, ik leasde/leaste. Om de stam te
vormen werd van het hele werkwoord -en afgehaald (een e of dubbele medeklinker
bleef alleen staan als dat voor de uitspraak noodzakelijk was: ik date, ik pass). Nu
moeten we ineens uitgaan van de stam van het Engelse werkwoord: browsete,
leasede/leasete en gehoused/gehouset met een niet-functionele extra e. Vanwaar
die verandering? Wordt het Engels bij alle Nederlandssprekenden bekend
verondersteld?
❥ In wezen is die vervoeging niet veranderd, maar de regels zijn verder uitgewerkt
dan in 1995. Er is voor gekozen om het principe van gelijkvormigheid voorrang te
geven. Dus lease in ik lease en leaseauto, zoals ski in ik ski en skiles. Daarmee
wordt lease de Nederlandse stam van het werkwoord en is het - hoe lelijk ook - ‘Zij
leasede een auto’ (bij een z-uitspraak) en ‘Zij leasete een auto’ (bij een s-uitspraak).
De keuze van de Werkgroep Spelling ten gunste van gelijkvormigheid is niet echt
onverstandig te noemen. Zij valt op door het element van ‘tijd rekken’: hoe langer
een Engels woord vreemd blijft, des te groter is de kans dat er een ander, Nederlands
woord voor wordt gevonden, zoals bij zo veel Engelse woorden het geval is geweest
(word processor werd tekstverwerker, screen werd scherm, etc). De huidige regel
biedt tijdelijk onderdak aan een vreemdeling die vreemdeling blijft, maar bereidt
toch ook voor op inburgering.

Uiteindelijk is de Spellingwet een wet zonder sancties, ook voor degenen
die werken bij de overheid of in het onderwijs.
Moeten wetten met een hoofdletter?
Er worden geen regels gegeven voor de schrijfwijzen van wetten. En de lijst biedt
ook al geen soelaas; grondwet en woningwet worden met een kleine letter
geschreven, maar Boterwet met een hoofdletter. Hoe zit het nu precies?
❥ Eigennamen schrijven we altijd met een hoofdletter, maar het is niet altijd
gemakkelijk om te bepalen of de naam van een wet een eigennaam is. Als er veel
over een wet te doen is (geweest), dan blijken veel mensen geneigd om de naam
van zo'n wet met hoofdletter te schrijven, dat geldt bijvoorbeeld voor Mammoetwet.
De makers van woordenlijsten of woordenboeken kijken in hun tekstbestanden
hoe wetten in de praktijk geschreven worden, en bepalen op grond daarvan dat je
bijvoorbeeld Mammoetwet (nu nog) het beste met een hoofdletter schrijft, maar
loodswet niet. De woordenboekmakers bepalen dus pas achteraf of het
eigennaamkarakter wordt erkend.
Wanneer worden fouten voor het eerst hersteld?
Volgens het Groene Boekje worden driedelige Engelse woorden
aaneengeschreven: lowbudgetfilm; niettemin geeft de lijst big bangtheorie. Chlamydia
wordt als meervoud opgevat, wattage is alleen een de-woord en pet wordt voluit
geschreven als polyethyleenereftalaat (waarbij er een t direct achter de n ontbreekt).
Wanneer verschijnen de eerste erratalijsten? (Want ik neem aan dat het hier om
fouten gaat.)
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❥ Ongetwijfeld zijn er fouten gemaakt, hoewel de werkgroep niet de indruk heeft
dat het er veel zijn. Maar elke fout is er natuurlijk een te veel. Er zal ongetwijfeld
een plaats komen waar de echte fouten precies worden vermeld. Overigens is het
ook goed om de toepassing van de term ‘fout’ wat te relativeren. Iemand die Big
Bangtheorie schrijft, kan daarmee groot ontzag uitdrukken voor de oerknal. Fout
wordt iets pas als men alles in de woordenlijst rigide denkt te moeten toepassen.
Uiteindelijk is de Spellingwet een wet zonder sancties, ook voor degenen die werken
bij de overheid of in het onderwijs.
Kwesties als het meervoud of het geslacht van een woord vallen buiten de opdracht
van de Werkgroep Spelling. Het is een zaak voor het Instituut voor Nederlandse
Lexicologie (INL), dat verantwoordelijk is voor alles wat met de concrete uitvoering
van de woordenlijst in het Groene Boekje samenhangt.
Stonden er echt zo veel fouten in het vorige Groene Boekje?
Er zouden volgens het mandaat van tien jaar geleden geen regels veranderen;
er zouden alleen nieuwe woorden worden toegevoegd en foute woorden zouden
verdwijnen. Betekent dat dat alle hiervoor besproken veranderingen in
woordafbreking, woordgeslacht, werkwoordspelling, enz. eigenlijk fouten waren in
het vorige Groene Boekje?
❥ De hierboven besproken veranderingen in de spelling van bepaalde woorden zijn
soms rechtzettingen van fouten in de woordenlijst-1995, soms het gevolg van het
feit dat bepaalde regels in 1995 onvoldoende genuanceerd of volledig waren. Die
regels zijn nu nader uitgewerkt. Soms waren er voor bepaalde kwesties - de
zogeheten grijze zone - zelfs helemaal geen regels. Voor die laatste zijn er nu
richtlijnen opgesteld die zo veel mogelijk analoog met het bestaande te werk gaan.
Daarbij moet worden opgemerkt dat de status van de richtlijnen ten aanzien van de
grijze zones formeel anders is dan de aanpassingen - aanvullingen en rechtzettingen
- die vallen onder het Spellingbesluit van tien jaar geleden. Die richtlijnen moeten
worden opgevat als adviezen; de andere wijzigingen vallen onder een wettelijke
regeling.
De antwoorden zijn afkomstig van Henk Verkuyl in nauwe samenwerking
met Frans Daems, en met hulp van Dirk Geeraerts en Dominiek Sandra,
allen lid van de Werkgroep Spelling.
De uitgebreide versie van deze antwoorden - en ook verwijzingen naar
meer informatie - vindt u op www.onzetaal.nl/2006/1/spelling.html.
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Bij wijze van zeggen
Riemer Reinsma

Roze balletten
De uitdrukking roze balletten is vertaald uit het Frans: ballets roses. Het Franse
bijvoeglijk naamwoord rose betekent hier ‘aangenaam, prettig’. De uitdrukking heeft
als betekenis: ‘seksuele orgiën met jonge meisjes, waaraan oudere heren - politici
en andere prominenten - zich overgeven’ (Robert, Dictionnaire de la langue
française). De Franse uitdrukking is, voorzover valt na te gaan, voor het eerst gebruikt
door François Mauriac, in zijn essaybundel Le Nouveau Bloc-Notes 1958-1960.
Ballet was een eufemisme, ooit ontstaan uit de behoefte de ware aard van de
gebeurtenissen te maskeren. De roze balletten waarop Mauriac doelde, hadden
plaats in 1959; een van de hoofdrolspelers daarin was de toenmalige
parlementsvoorzitter André Le Troquer.
De bekendste roze balletten zijn inmiddels niet meer die in Frankrijk, maar de
Belgische. In de jaren zeventig zouden er op verschillende adressen in Brussel en
Waals-Brabant seks- en drugsfeesten zijn geweest waarbij hoge heren als Paul
Vanden Boeynants (toen minister van Defensie) gesignaleerd waren. Ook zou er
een auto zijn waargenomen met een nummerplaat van het hof, hetgeen ook de
latere koning Albert II tot een verdachte zou maken. Maar harde bewijzen zijn er
nooit gekomen. Beweerd wordt dat duistere krachten ze hebben achterovergedrukt.
Naast roze balletten zijn er ook blauwe, waarbij het niet gaat om jonge meisjes
maar om jonge jongens. Over die blauwe balletten horen we eigenlijk niet zo veel.
Op internet dichtte iemand, kennelijk naar aanleiding van de seksuele escapades
van president Clinton:
Daar wankelt nu de grootste der democratieën
Bij ons kijkt niemand op van roos of blauw ballet.

Schrijver, staatsman en filosoof Cicero (106-43 v.Chr.) is waarschijnlijk de bedenker van de
uitdrukking alter ego.

Alter ego
De uitdrukking alter ego is voor het eerst aangetroffen bij de Romeinse schrijver
Marcus Tullius Cicero (106-43 v.Chr.), zij het niet in de vorm die wij kennen. Er zijn
drie (onbelangrijke) verschillen: bij Cicero staat de uitdrukking in de vierde naamval
en in omgekeerde volgorde (‘me alterum’) en de twee woorden zijn gescheiden door
een ander. In de bundel Ad familiares (boek 7, hoofdstuk 5) staat een brief van
Cicero aan Caesar, die als volgt begint: ‘Vide, quam mihi persuaserim te me esse
alterum’ (‘Zie eens hoe vast ik ervan overtuigd ben dat u mijn tweede ik bent’).
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Ook andere schrijvers en denkers zijn geopperd als bedenker van de uitdrukking.
In de derde eeuw n.Chr. schoof de Griekse schrijver Diogenes Laertius in zijn boek
Levens, lessen en uitspraken van beroemde filosofen zijn landgenoot Zeno (ca.
335-265 v.Chr.) naar voren. In een korte anekdote over Zeno staat: ‘Op de vraag
“Wat is een vriend?” was Zeno's antwoord: “Een tweede zelf”’ (in het Grieks luidde
het antwoord: ‘allos egoo’, ‘een ander ik’). Ook Plato wordt wel als auteur van de
uitdrukking genoemd, evenals Pythagoras. Maar van Pythagoras is geen werk
overgeleverd, en bij Plato is het niet te vinden. In Zeno's eigen werk trouwens
evenmin.
Hoe zit dit? Als we bedenken dat Cicero's tekst de oudste vindplaats is, én dat
die prachtig inspeelt op de voorafgaande context, lijkt Cicero de beste kanshebber;
bij Diogenes Laertius is er alleen maar sprake van een flinterdun, ultrakort verhaaltje.
In dat geval moeten we concluderen dat de uitdrukking alter ego niet uit het Grieks
vertaald is.
Tegenwoordig kan de uitdrukking verschillende betekenissen hebben. Meestal
is een alter ego een boezemvriend, maar ook echtelieden noemen elkaar vaak zo.
Acteurs gebruiken de uitdrukking soms voor een door hen gespeeld personage. En
heel vaak betekent het iets als ‘afsplitsing van iemands persoonlijkheid’ of
‘pseudoniem’.

Taaltest
Taaladviesdienst
Volgens de regels en de woordenlijst van het Groene Boekje van 2005.
A. Test uw spellingkennis
1.
a. dineetje
b. dinertje
c. dinétje
2.

a.
b.
c.

drieëneenhalf
drie en een half
drieënhalf

3.

a.
b.
c.

ge-msnd
ge-msn'd
ge-MSN'd

4.

a.
b.
c.

noordzeeharing
Noordzeeharing
Noordzee-haring

5.

a.
b.
c.

Statengeneraal
Staten-Generaal
Staten Generaal

6.

a.
b.
c.

writersblock
writers block
writer's block
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B. Vergroot uw woordenschat
1. inept
a. niet relevant
b. ongerijmd
c. ongeschikt
2. judashaar
a. lang haar
b. pruik
c. rood haar
3. mucosa
a.
b.
c.

malaria
slijmvlies
zwam

4. sodoku
a.
b.
c.

Japanse cijferpuzzel
Japans gedicht
rattenbeetziekte

C. Zoek de fouten
1. Onder de criticasters van de spellingherziening waren D'66-vicepremiers, 5
meivierders, ex-heaoërs, privépersonen, zwart-witdenkers en praktijken
niet-praktijkmensen.
2. Toch hebben de meeste, de Onze Taalmakers inclusief, zich inmiddels
neergelegd bij ten minste twee derde deel van de gere-innoveerde hoofdletter-,
tussen-n-en streepjesregels, én de daarbij behorende ad-hoc-inside-information.

D. Extra
De onderstaande woorden werden in de eerste Onze Taal (maart 1932) als
alternatieven voor germanismen bestempeld. Kunt u bedenken om welke inmiddels
volledig ingeburgerde woorden het ging?
a. bijslag
b. bijwagen
c. onbepaald
d. raadsheer
e. voorrede

De antwoorden vindt u op bladzijde 22 van dit nummer.
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‘Elke patiënt een eigen “talige” behandeling’
Taal in het werk [2]: de arts
Matthijs de Winter
Veel mensen verdienen hun brood met taal, denk aan schrijvers,
journalisten, taaldocenten, vertalers en redacteuren. Maar ook in
veel andere beroepen speelt taal op z'n minst een flinke bijrol. In
Onze Taal worden ze om de maand geportretteerd. Deze keer: de
arts.
‘Dokter, als ik hier druk, doet 't daar pijn.’ ‘Dokter, ik voel me rot, het gaat niet zo
lekker de laatste tijd.’ Huisarts Henk Thiadens uit Amersfoort krijgt ze dagelijks op
zijn spreekuur: patiënten met vage klachten. ‘“Wat zijn de klachten?” is de beste
openingszin die er is’, zegt Thiadens. ‘Laat de patiënt maar zijn of haar verhaal
vertellen.’ In de zogenoemde anamnese, het vraaggesprek tussen arts en patiënt,
gaat de arts op zoek naar de hulpvraag: Waarom komt deze meneer of mevrouw
naar mij toe? Wa t is hier aan de hand? Wat is er niet pluis? In een mini-interview
ondervraagt de arts de patiënt, een tactische rij van vragen die uiteindelijk de juiste
diagnose moet opleveren. Thiadens: ‘Taal is van levensbelang, want als je de
verkeerde woorden of zinnen gebruikt, dan begrijpt de patiënt er niks van, met alle
mogelijke desastreuze gevolgen van dien.’

Herhalen
In een gesprek met een patiënt is een dokter continu aan het uitleggen, geruststellen
en voorlichten. Er zijn verschillende manieren om te checken of de patiënt het nog
snapt. Thiadens: ‘Dingen herhalen doet soms kinderlijk aan; ik vraag de patiënt
vaak of ik het goed uitleg. En soms is het nuttig om het probleem op jezelf te
betrekken. Door te zeggen dat je zelf ook weleens last hebt van hoofdpijn kan de
patiënt over de drempel worden getrokken, zodat hij zelf gaat praten.’ Het herhalen
van vragen in andere bewoordingen is een ander middel. Thiadens: ‘Als je vraagt
of iemand depressief is, kan iemand dat ontkennen omdat hij of zij niet weet wat
depressief precies betekent. Via vragen als “Hebt u nergens meer zin in?” of “Bent
u somber?” kun je alsnog een antwoord krijgen.’
Veel leren artsen op dit gebied in de praktijk. Hans Grundmeijer, huisarts en
verbonden aan de opleiding huisartsgeneeskunde van het Amsterdamse Academisch
Medisch Centrum (AMC), ziet vaak dat studenten in het begin niet alles durven te
vragen. ‘Ze draaien om de kern heen. Als je al jaren een praktijk hebt, ben je veel
directer. Soms slaan studenten ook stappen over in het gesprek, waardoor de patiënt
de draad kwijtraakt. Kom je voor buikpijn bij de dokter, vraagt hij opeens hoe het
met je relatie gaat. Op zich een relevante vraag, maar die moet wel even ingeleid
worden.’
Beginnende artsen hebben de neiging om veel te veel en veel te snel vragen te
stellen. Grundmeijer: ‘Uit onderzoek blijkt dat een patiënt gemiddeld negentig
seconden nodig heeft om zijn verhaal te doen. Als je als arts negentig seconden je
mond kunt houden, heb je dus vrij snel een diagnose. Het probleem is echter dat
de meeste artsen al na tien seconden de patiënt onderbreken en de volgende vraag
stellen. Af en toe een stilte laten vallen is soms de beste communicatie die er is.’
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Dokterstaal
‘In het bijzijn van een patiënt zou ik dingen met een collega kunnen overleggen
zonder dat de patiënt ook maar één woord van het gesprek begrijpt’, zegt professor
Jan Bolk, internist in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). ‘Artsen
gebruiken veel Latijnse namen als ze onderling praten over delen van het lichaam;
een patiënt snapt daar geen hout van.’ In deze ‘dokterstaal’ kunnen artsen snel en
effectief communiceren, zowel mondeling als op papier. Artsen in ziekenhuizen
doen veel in overleg met collega's op andere afdelingen, en vaak is het noemen
van één term dan al voldoende. Bolk: ‘Deze taal kun je tegen een patiënt nooit
gebruiken. Het zijn twee verschillende registers; als ik met een patiënt praat, spreek
ik eigenlijk in een andere taal. Artsentaal is heel anders dan het dagelijks taalgebruik.’
Voor studenten geneeskunde is het soms lastig om deze manier van communiceren
onder de knie te krijgen. De aankomende artsen zijn in hun taal vaak te wollig, laten
zich te veel leiden door emotie en noemen irrelevante gegevens.
Dokterstaal moet je dus leren. Marja Blees, taalkundige, leert medische studenten
aan de Universiteit Leiden hoe ze effectief met collega's kunnen communiceren.
‘Artsen moeten eenduidig, efficiënt en feitelijk verslag kunnen doen over een patiënt;
aan babbelverhalen heeft een andere arts niks.’ Woordkeuze is hierbij erg belangrijk.
Een arts kan in een patiëntenverslag niet schrijven: ‘We moeten haar baarmoeder
eruit halen.’ Hij kiest voor de onder vakgenoten
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gebruikelijke taal en terminologie: ‘Een baarmoederextirpatie is geïndiceerd.’ Voor
artsen is het van belang dat ze snel, helder en transparant communiceren, zodat
er geen misverstanden ontstaan. Woorden die de zin vlot laten lopen maar weinig
betekenis hebben (zoals er, dus, zo, best wel en toch ook wel), zijn overbodig. Als
iets via de mond ingenomen wordt, dan hebben artsen het over ‘oraal’, en
bijvoorbeeld een wrat noemen ze ‘verruca’. Blees: ‘In het taalgebruik van anatomen
kun je niet zeggen dat een spier ergens aan vastzit, dat is te kleuterig. Ze hebben
het dan over de origo en de insertie van een spier. De vertaalslag die je voor
patiënten wel maakt, laat je in communicatie met andere artsen helemaal
achterwege.’

Internist prof. dr. Jan Bolk: ‘Artsentaal is heel anders dan het dagelijks taalgebruik.’
Foto: Alien Riedstra

Slechtnieuwsgesprekken
Leven en dood staan in de medische praktijk dicht bij elkaar. Specialisten en
huisartsen hebben voor patiënten soms pijnlijke mededelingen. In deze zogenoemde
slechtnieuwsgesprekken wordt elk woord op een goudschaaltje gewogen. ‘Het beste
is om direct ter zake te komen’, zegt Bolk. ‘Maar beginnen met “Ik heb heel slecht
nieuws” is wel heel erg met de deur in huis vallen. Ikzelf begin dit soort gesprekken
meestal met “Dit wordt een moeilijk gesprek” of “Ik heb een vervelende mededeling.”
De rest van de tijd kun je dan gebruiken om allerlei vragen van de patiënt te
beantwoorden. Mensen hebben toch vaak vragen als “Hoelang heb ik nog?” of “Ga
ik nu dood?”’ Ook voor artsen blijven dit lastige gesprekken. Jezelf verschuilen
achter vakjargon en ingewikkelde behandelmethoden is geen goed idee.
Grundmeijer: ‘Je moet nooit te lang uitweiden over wat er precies aan de hand is,
anders zakt de patiënt ter plekke door de grond. Ook het heel praktisch stap voor
stap uitleggen hoe de behandeling eruit gaat zien, schrikt enorm af. Het beste is
om zo kort en zakelijk mogelijk het nieuws neer te leggen en daarna waar nodig
toelichting te geven.’
Juist bij slechtnieuwsgesprekken zijn de taal en de woordkeuze uitermate van
belang; de patiënt moet goed begrijpen wat je zegt. Voor sommige mensen kan
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bijvoorbeeld het woord efficiënt al heel verwarrend zijn. Bolk: ‘Als je tegen een patiënt
zegt dat je het onderzoek zo efficiënt mogelijk gaat doen, dan moet je er rekening
mee houden dat hij niet begrijpt wat je bedoelt. In plaats daarvan kun je dan beter
uitleggen dat je het onderzoek zo goed mogelijk probeert te plannen of iets dergelijks.
Vaak kom je met een omschrijving wel bij de patiënt “binnen”, maar je moet altijd
alert zijn en in de gaten houden of de patiënt begrijpt wat je hebt gezegd.’

‘After-eightpil’
Met je plasje achter op de bagagedrager naar de praktijk, onderzoek op intieme
plekken - een bezoek aan de dokter kan best eng zijn. Spanning, schaamte en
stress leveren nogal eens vage omschrijvingen op. Daar komt bij dat patiënten
weliswaar steeds meer thuis raken in het potjeslatijn (onder meer via internet), maar
dat ze vaak de klok hebben horen luiden zonder te weten waar de klepel hangt. Zie
er dan maar eens achter te komen wat er precies aan scheelt. Grundmeijer: ‘Ik
kreeg laatst iemand op m'n spreekuur die last had van “jeuk tussen de stoelgang”.’
Soms hebben patiënten zelf woorden bedacht of verhaspelen ze bestaande medische
termen. Mensen vragen naar de ‘after-eightpil’ (morning-afterpil), hebben pijn aan
hun ‘fundament’ (kruis) of hebben last van ‘benardheid’ (benauwdheid, hoesten).
Door deze woorden over te nemen en te gebruiken in een gesprek kun je de patiënt
op z'n gemak stellen, vindt Thiadens. ‘Een patiënt van mij had hartkloppingen; hij
sprak zelf de hele tijd over “riebelingen”. Ik neem die term dan over en vraag in
volgende gesprekken hoe het gaat met de riebelingen. Je verplaatst je op die manier
in de belevingswereld van de patiënt, die voelt zich dan erkend.’
Een arts probeert op dezelfde golflengte te gaan zitten, zijn taal aan te passen
aan de patiënt. Maar wel met mate; een arts die té familiair is, begeeft zich op glad
ijs. Een patiënt wil toch altijd gerustgesteld worden, een jolige geneesheer komt niet
deskundig en professioneel over. In plaats van zorgen weg te nemen, zou te familiair
taalgebruik de patiënt juist ongerust kunnen maken: hij zal toch wel gestudéérd
hebben?

Dokterstaal
‘Collega, ik wil even iets overleggen. Patiënte is gravida twee, para één met een
amenorroeduur van ongeveer 7 weken. Bij echo is intra-uterien niets te zien en
wordt vrij vocht in het cavum Douglasi gezien met bij het rechterovarium een ectopic
mass. Op basis van de waarden van het ß-hcg denk ik differentiaaldiagnostisch het
meest aan een extra-uteriene graviditeit en zou ik graag zo snel mogelijk een
diagnostische laparoscopie onder algeheel verrichten. Mee eens?’
gravida hoeveelheid doorgemaakte zwangerschappen
para hoeveelheid gebaarde kinderen
amenorroeduur zwangerschapsduur
intra-uterien in de baarmoeder
cavum Douglasi de holte tussen baarmoeder en endeldarm
ovarium eierstok
ectopic mass massa die er niet hoort op die plaats
ß-hcg zwangerschapshormoon aantoonbaar in het bloed
extra-uteriene graviditeit buitenbaarmoederlijke zwangerschap, innesteling van
bevruchte eicel buiten baarmoeder
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diagnostische laparoscopie kijkoperatie via de buikwand
onder algeheel onder algehele narcose

Onze Taal. Jaargang 75

22

Illustractie: Hein de Kort

Thiadens: ‘Je hebt patiënten die praten in, zoals ik dat dan noem, Feyenoord-taal,
en patiënten die praten in professorentaal. Als arts moet je in beide talen een beetje
thuis zijn.’

‘Jeuk aan m'n doos’
‘Dokter, ik heb jeuk aan m'n doos.’ Hans Grundmeijer schrikt niet meer terug van
dit soort directe taal. In zijn praktijk in Diemen winden de patiënten niet altijd doekjes
om het probleem. Maar in hoeverre ga je daar als arts in mee? Een arts heeft maar
een beperkte vrijheid als het gaat om taalgebruik. Grundmeijer: ‘Als ik over “de
coïtus” begin, dan snappen mijn patiënten daar niets van. Zij praten altijd over
“neuken” en “wippen”, “kut” en “lul”. Je moet erg letten op je taalgebruik, want in die
popi-taal kom je als arts natuurlijk niet verder. Gebruik ik anus of poepgaatje? Zelf
kies ik in dit geval voor het laatste, omdat dit dichter bij het woordgebruik van mijn
patiënt ligt.’
Vakjargon en afkortingen zijn helemaal uit den boze. De dokterstaal, het
potjeslatijn, werkt alleen maar averechts. ‘Vroeger werden hiermee fouten
gemaskeerd of probeerde men indruk te maken, maar dat magische is er allang af’,
vindt Thiadens. ‘Bovendien kan het wantrouwen oproepen bij de patiënt: “Hij wil niet
zeggen wat er precies aan de hand is.”’
Omschrijvingen geven van begrippen, parafrases maken van zinnen, punten
herhalen - het zijn allemaal trucjes die de arts gebruikt om duidelijk over te komen
bij de patiënt. Alle lagen van de samenleving komen op bezoek bij de dokter, van
postkamermedewerker tot directeur. Toch blijft het soms lastig om met taal het
probleem op te lossen. Vooral bij allochtone patiënten die de Nederlandse taal nog
niet goed beheersen, is een anamnese soms problematisch. Grundmeijer: ‘Als ik
er met taal echt niet uit kom, dan heb ik een plaatjesboek. Dan kan de patiënt dingen
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aanwijzen.’ Elke patiënt vraagt om een eigen ‘talige’ behandeling. Grundmeijer: ‘Op
welk niveau je met de patiënt moet communiceren heb je al snel door. En dan
proberen snel een juiste diagnose te stellen, dat is een kunst hoor. Echte
geneeskunst.’

Antwoorden taaltest (zie pagina 19)
A. Spelling
1. b. dinertje
2. b./c. drie en een half/drieënhalf
3. b. ge-msn'd
4. a. noordzeeharing
5. b. Staten-Generaal
6. c. writer's block

B. Woordenschat
1. b. ongerijmd
2. c. rood haar
3. b. slijmvlies
4. c. rattenbeetziekte

C. Zoek de fouten
1. D66-vicepremiers
2. meesten, incluis

D. Extra
De ‘Raad van Deskundigen’ stelde voor aanhangwagen door bijwagen te
vervangen, looper (schaakspel) door raadsheer, onbestemd door onbepaald, vaag
of onzeker; toeslag moest vervangen worden door bijslag en voorwoord door
voorrede. De germanismen van toen hebben inmiddels bestaansrecht verworven.
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Internetum; instrumentum computatorium
Het Latijn in de 21ste eeuw
Marc Leijendekker
Het Latijn mag dan een dode taal zijn, het wordt toch nog wel degelijk
gebruikt. In het Vaticaan bijvoorbeeld. Helemaal probleemloos gaat
dat niet, want voor eigentijdse zaken als abortus, computers en
pacemakers heeft het Latijn geen woorden. Onlangs is daar iets aan
gedaan: er verscheen een heus modern Vaticaans woordenboek.
Hoe ziet dat eruit? En helpt het om het Latijn toch nog wat in leven
te houden?
De ‘latin lover’ is een begrip in Italië en ver daarbuiten, maar er is een wereld van
verschil tussen de jonge mannen die bij de Trevi-fontein aanpappen met blonde
meisjes uit Noord-Europa, en die andere ‘latin lovers’: de overwegend oude mannen
in het Vaticaan die hun liefde belijden voor een taal die volgens velen eigenlijk al
dood is.
De mannen van de Trevifontein kunnen zoals veel Latijnse mannen mooi en
uitvoerig praten over alles wat hun te binnen schiet. Maar de prelaten in het Vaticaan
kwamen tot voor kort letterlijk woorden te kort als ze elkaar iets wilden vertellen in
de taal die hen al zo lang verbindt, het Latijn. Een mooie film gezien? Tegen abortus?
Geld overmaken via de giro? Een pacemaker nodig? Het waren allemaal dingen
die niet gezegd konden worden omdat er geen woorden voor waren. En dat is een
enorm probleem als je het Latijn wilt blijven gebruiken als de universele taal van de
Katholieke Kerk.

Onbespreekbaar
Vroeger, in de Middeleeuwen, bestond dit probleem niet. Het Latijn paste zich op
natuurlijke wijze aan aan de behoefte van de gebruiker. De zinsbouw veranderde
als dat nodig was en nieuwe woorden vonden geruisloos hun plaats. Maar in de
Renaissance besloten de kerkelijke autoriteiten het Latijn te fixeren: er werd streng
vastgehouden aan het klassieke Latijn. In de eeuwen daarna veranderde er niet
veel. Daarom is er voor heel veel nieuwe zaken eigenlijk geen goede Latijnse term.
En als je iets niet kunt benoemen, bestaat het eigenlijk niet - althans, volgens de
taalfilosofen.
Voor de Katholieke Kerk, die het Latijn nog steeds gebruikte toen vrijwel alle
wetenschappers en dichters waren overgestapt op andere talen, leverde dat grote
problemen op. Fax? Fiets? Föhn? Het waren begrippen waarvoor geen woord was
in de dagelijkse gesprekken tussen priesters uit verschillende delen van de wereld
die in het Latijn met elkaar praatten. Ringweg? Rijschool? Ruitenwisser?
Onbespreekbaar, ook in het discours van de Katholieke Kerk, want bij
meningsverschillen over de interpretatie van alle officiële documenten van het
Vaticaan geldt immers nog altijd de Latijnse brontekst (die ‘editio typica’ wordt
genoemd) als scheidsrechter.
In een poging het Latijn bij de tijd te maken heeft een groep mannen in het
Vaticaan met engelengeduld lange lijsten gemaakt van ‘nieuwe’ woorden - ‘nieuw’
in het tijdsbesef van het Vaticaan, waar de klok meestal langzamer tikt dan elders
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in de wereld. Zoekend en pratend met andere latin lovers is geprobeerd voor die
nieuwe termen een Latijns equivalent te vinden.

Computator
Het resultaat van hun inspanningen is een dik woordenboek eigentijds Latijn, een
lijst van duizenden ‘nieuwe’ woorden, het Lexicon recentis Latinitatis. Het opstellen
hiervan was een enorm project, dat meer dan tien jaar heeft geduurd. Het
uitgangspunt was het vermijden van echt nieuwe woorden. In plaats daarvan
streefden de samenstellers van het woordenboek naar omschrijvingen met behulp
van bestaand Latijn. Dat beginsel was niet onomstreden: waarom zouden er geen
nieuwe Latijnse woorden kunnen worden verzonnen?
Een veelgebruikt voorbeeld in dit debat was het woord computer. Dat is direct
afgeleid van het Latijnse werkwoord computare, ‘rekenen’. Waarom zou er niet één,
met enige fantasie geconstrueerde term gebruikt kunnen worden, in plaats van het
lange instrumentum computatorium? Of waarom niet de betekenis van het al
bestaande Latijnse woord computator (‘rekenaar’) uitgebreid? Maar vanwege de
zuiverheid van de taal is er uiteindelijk toch voor gekozen zo weinig mogelijk nieuwe
woorden op te nemen, hoewel de introductie van woorden als hinduismus,
marihuana, mafia en margarinum onvermijdelijk bleek.
De nieuwe woorden zijn meestal op de een of andere manier te herleiden tot
bestaande Latijnse woorden. Dat geldt bijvoorbeeld voor biscapha (‘catama-
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ran’, van bi, ‘twee’ en scapha, ‘kleine schuit’), ridicularius (‘clown’, nieuwe betekenis
naast ‘grappenmaker’) en armentarius (‘cowboy’, nieuwe betekenis naast ‘koeherder,
veehoeder’). Maar vaak heeft men de voorkeur gegeven aan een omschrijving. Een
locomotief is een ‘currus tractorius’ (‘slepende wagen’) geworden, een minirok een
‘tunicula minima’ (‘klein tuniekje’) en een atoombom een ‘pyrobolus atomicus’ (van
pyra ‘brandstapel’ en bolus ‘worp’). En veel omschrijvingen hebben nóg meer
woorden nodig. Het simpele (Engelse) woord jeep is in het Latijn autocinetum locis
iniquis aptum (‘zelfbeweger geschikt voor moeilijke plaatsen’). Motorcross werd
certamen birotarum automatariarum campestre (‘wedstrijd van tweewielige
zelfbewegende apparaten in de vlakte’) en de vertaling van doping luidt usus
agonisticus medicamenti stupefactivi (‘wedstrijdgebruik van bedwelmende middelen’).
Een aantal andere nieuwe woorden staan in het kader hiernaast.

Vaticanum II
De vraag is nu of dit nieuwe woordenboek het Latijn nog zal kunnen redden, want
steeds minder priesters en prelaten beheersen de taal. Het Latijn komt steeds meer
onder druk te staan. Op de website van het Vaticaan (www.vatican.va) is geen Latijn
te vinden. Radio Vaticaan zendt volgens zijn website uit in dertig talen, maar het
Latijn is daar niet bij - het eveneens niet meer springlevende Esperanto wél. Het
afnemende belang van het Latijn is een ontwikkeling die begon in de jaren zestig
van de vorige eeuw. Een belangrijk keerpunt was het Tweede Vaticaans Concilie
(Vaticanum II), dat van 1962 tot 1965 in Rome is gehouden. Deze kerkvergadering
was door paus Johannes XXIII bijeengeroepen om te onderzoeken of de Katholieke
Kerk nog wel voldoende aansluiting had bij de moderne tijd. Een van de ingrijpendste
besluiten van het concilie was dat de mis voortaan ook zou kunnen worden
opgedragen in de landstaal, zodat de gelovigen zich beter bewust zouden worden
van wat er eigenlijk werd gezegd.

Illustratie: Matthias Giesen
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Modern latijn
Om de paar jaar publiceert het Vaticaan het Lexicon recentis Latinitatis, een vuistdik
woordenboek waarin moderne begrippen een Latijns equivalent krijgen. Een kleine
greep:
ignitabulum nicotianum aansteker
lens inserticia contactlens
exterioris paginae puella covergirl
pulsator drummer
tractatrix masseuse
potio agitata milkshake
tempus bipartitum parttime
carnis cremor paté
placenta compressa pizza
Russorum Caesar tsaar
pediludium voetbal
obscena observandi cupidus voyeur
vischium whisky
hora solaris zomertijd
opera clandestina zwartwerk
Onder invloed van dit besluit verloor het Latijn terrein in de Katholieke Kerk. Stukje
bij beetje werden de eisen die aan de kennis van priesters werden gesteld,
afgezwakt. Net zoals er een grote kloof gaapt tussen de vertaalvaardigheid van
gymnasiasten van nu en die van veertig jaar geleden, is er een enorm verschil
tussen de priesterstudent van vroeger en die van nu. Door de kortere studieduur is
een gedetailleerde kennis van het Latijn voor de meeste jonge priesters
eenvoudigweg niet haalbaar.

Latinitas
Deze afname van de kennis van het Latijn binnen de Katholieke Kerk was de
kerkelijke autoriteiten natuurlijk niet ontgaan. In 1976 besloot de toenmalige paus,
Paulus VI, dat er iets aan gedaan moest worden. Hij richtte de kerkelijke stichting
Latinitas op. Die kreeg als belangrijkste taken de studie van het Latijn te stimuleren
en het gebruik van het Latijn te bevorderen, onder meer door teksten in die taal uit
te geven. Vergeefse moeite, zo lijkt het, want in de wandelgangen van het Vaticaan
heeft het Latijn de strijd verloren van het Italiaans en het Engels; en als het daarmee
niet lukt om met elkaar te praten, dan gebeurt dat wel in het Spaans of het Frans.
Vroeger waren er bij het Secretariaat van Staat (het Ministerie van Algemene Zaken
van het Vaticaan) hele afdelingen belast met het vertalen van documenten in het
Latijn. Nu houden nog maar een paar prelaten zich daarmee bezig.

Latijn op internet
De stichting Latinitas geeft echter niet op, en de medewerkers zijn zeker niet de
enigen die zich inzetten voor het behoud en het revitaliseren van het Latijn. Internet
(‘internetum’) heeft het mogelijk gemaakt dat latinisten uit verschillende plaatsen
elkaar treffen op een virtueel forum op het world wide web (‘tela totius terrae’, oftewel
‘ttt’). Op het ttt zijn gepassioneerde pleidooien te lezen voor het Latijn. Je leert er
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helder door denken, stelt men, en het is de moedertaal van Europa. Bovendien
vormt het een link naar de klassieke Oudheid, een van de fundamenten van onze
beschaving. Maar er wordt ook gedebatteerd,
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over vragen als: Wat is het eigenlijke doel van pogingen om het Latijn in leven te
houden? Moet je streven naar een zo goed mogelijke beheersing van een door
velen als moeilijk ervaren taal die nergens meer wordt gesproken? Of moet het doel
juist zijn kennismaking met en overdracht van de antieke cultuur, waarvan Latijn
een onderdeel is, maar ook niet meer dan een onderdeel?
Het Vaticaan staat in deze discussie langs de zijlijn. Voor veel internet-latinisten
is het Latijn allereerst een verbinding met de klassieke cultuur, en veel minder met
het ‘rijke roomse leven’. Maar latin lovers, uit het Vaticaan of niet, kunnen op internet
wel hun hart ophalen en nieuwe ideeën opdoen. Wie het nieuws in het Latijn wil
horen, kan doorklikken naar Radio Bremen (www.radiobremen.de) of naar de Finse
site www.yleradio1.fi/nuntii. Voor computertermen kun je terecht op
www.obta.uw.edu.pl/~draco/docs/ voccomp.html, en de weersverwachting staat in
het Latijn op latin.wunderground.com.
De internetgemeenschap van latinisten en de liefhebbers van Latijn in het Vaticaan
die met enige regelmaat vertalingen van nieuwe woorden in het Latijn publiceren allemaal hopen ze de taal levend te houden. En allemaal hopen ze dat het
nieuwewoordenboek een ‘liber maxime divenditus’ wordt, een bestseller, zodat het
Latijn binnenkort zelfs bij de Trevi-fontein te horen is. ‘Vis autocinetum duabus sellis
instructum videre?’ klinkt immers een stuk intrigerender dan ‘Wil je mijn sportwagen
zien?’

Scriptorioli et auctores disneyani (‘striptekenaars’)
Latinisten hebben ook stripfiguren ingezet om de belangstelling voor Latijn levend
te houden. Suske en Wiske worden dan ‘Lucius et Lucia’, Popeye is ‘Popeius’,
Donald Duck wordt aangesproken als ‘Donaldus Anas’, en Mickey Mouse heet
‘Michael Musculus’ - en in Nederland hebben we natuurlijk ‘Jippus et Jannica’.
Dit artikel is een bewerking van de inleiding die Marc Leijendekker schreef
bij het Vaticaans woordenboekje (Athenaeum - Polak & Van Gennep,
2005), dat een selectie van de opvallendste termen uit het Lexicon recentis
Latinitatis bevat.

Het mooiste woord van...
Thomas Verbogt
Mijn roman Verkeerde sneeuw verscheen in 1994. Toen ik eind 1993 aan het boek
begon, had ik drie dingen: een in een droom aangereikte zin, waarvan ik toen dacht
dat het de slotzin zou zijn, het beeld van een fascinerende en angstaanjagende
jonge vrouw, én ik had de titel. De titel van een boek komt bij mij meestal laat. Het
kost me vaak moeite er een te bedenken. Verkeerde sneeuw kreeg ik echter cadeau.
Op een winterse dag stond ik in de trein. Die stopte ergens in een schemerig
landschap tussen Utrecht en Amsterdam en de conducteur liet weten dat er enige
vertraging was ‘doordat de rails nat zijn’. Ik had nog nooit van dit ongemak gehoord.
Ik schoot in de lach. Naast me stond een vrouw die zei dat ze een paar dagen
geleden in Londen was en op Victoria Station de trein wilde nemen. Daar werd
omgeroepen dat het treinverkeer hinder ondervond van ‘verkeerde sneeuw’.
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Ik had de titel. Dat niet alleen. Ik had de sfeer van het boek. De titel die zomaar
mijn leven binnen kwam dwarrelen, gaf de betekenis van het nog te schrijven boek
een glans die me opgewonden stemde.
Wat mij betreft een zuiver voorbeeld van innerlijke tegenspraak: verkeerde sneeuw.
Ik heb het niet over rampen en ook niet over lastige en desastreuze consequenties,
ik zeg dat sneeuw nóóit verkeerd kan zijn. Ik houd van sneeuw, ik houd van het
zachte woord sneeuw. Waarom? Vanwege de eerste keer dat ik opstond, de
gordijnen opende en naar een stille, witte wereld keek. Mijn eerste herinnering aan
geluk. Daarom.
Ik weet niet hoe oud ik was, maar ik dacht: bijna alles wat is gebeurd, is nu voorbij.
Als de sneeuw verdwenen is (en het mag nog heel lang duren voor het zover is),
begint er een nieuwe tijd. Daarom is het licht anders en daarom heeft wat ik van de
wereld zie, een andere kleur. Daarom lijkt het alsof er alleen nog gefluisterd wordt.
Daarom lopen de mensen behoedzaam en zien ze er onhandig en vrolijk uit.
Sneeuw is een belofte. Als ik het woord lees of opschrijf, tintelt die belofte.
In een vroeg gedicht van Remco Campert lees ik:
Winter nadert.
Ik voel het aan de lucht
en aan de woorden die ik schrijf.
Alles wordt klaarder (...)
Die klaarheid bedoel ik. Winter gaat vooraf aan sneeuw. In het woord winter sneeuwt
het al, we zien die sneeuw nog niet, maar verheugen ons er wel op.
Een onbekende Chinese dichter schreef ‘Vroege sneeuw’. Een mooiere titel is
nauwelijks denkbaar. Slauerhoff vertaalde het:
Ik hoor je soms heesch fluisteren.
Om 't bed staat de stilte, de nacht.
De bamboeboschjes kraken zacht,
Buiten in het verdere duister,
Want het gaat sneeuwen in den nacht,
Morgen is de wereld wit,
Wordt het winter.
Onze liefde... waarom huiver je?
Die geheimzinnigheid, die veiligheid, de nieuwe wereld en de kinderlijke verbazing
daarover, ja, de intimiteit van sneeuw. Gewoon uit de hemel op ons neergedaald.
Thomas Verbogt (1952) schrijft romans, verhalen, toneelstukken en
columns. Eind 2004 verscheen van hem de verhalenbundel Zo gaan die
dingen.
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Woordenboek van de poëzie
Bwa-pl
Guus Middag
Een vader gaat uit fietsen met zijn kleine zoontje. Zoontje in het zitje voorop. De
tocht voert door een bos. Het is ‘een druipend bos’, dus het zal wel net geregend
hebben, of nog steeds lichtjes regenen; misschien hangt er dichte mist, dat kan ook.
In die atmosfeer van hoge luchtvochtigheid komen vader en zoon dan bij open water.
Zo begint het gedicht, van Willem Jan Otten, in zijn bundel Eindaugustuswind (1998):
Wij bereikten
na een tocht door een druipend bos
het Randmeer.
Het Randmeer, met hoofdletter, is geen bestaande naam. Vermoedelijk is, gelet op
de woonplaats van de dichter (Naarden), hier het Gooimeer bedoeld: de smalle
strook water, maar met meer-achtige breedte, tussen de voormalige Zuiderzeekustlijn
en de dijk van de nieuwe Flevopolder. Bij het Randmeer gaat nu iets gebeuren,
maar het is nog niet helemaal duidelijk wat:
Het was alsof een slapende haar ogen opende en ons kende.
Het Randmeer, in al zijn kennelijk nog soezende uitgestrektheid, wordt hier
voorgesteld als een slapende vrouw, die nu ontwaakt en een blik van herkenning
zendt naar vader en zoon Otten. Het staat nergens, maar vermoedelijk is het nog
vroeg in de ochtend. Dan zie je wel vaker vaders fietsen met hun weer eens veel
te vroeg wakker geworden en niet meer in slaap te krijgen jonge kinderen. Dat tijdstip
zou het druipen van de bomen kunnen verklaren: ochtendmist, zeker op deze plek,
dicht bij een groot open water. En die mist zou dan weer het beeld van het
ontwakende Randmeer kunnen verhelderen: het optrekken van flarden nevel, het
wegdrijven van een mistbank, het langzaam opengaan van het zicht over het meer
kan een dichter doen denken aan iemand die wakker wordt en de ogen opslaat.

Het Gooimeer.

Wat gaat er nu gebeuren? Voorlopig niet veel. Vader en zoon zijn vermoedelijk
gestopt en kijken uit over het water:
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Jij zat voorop.
Ik legde mijn hand
op de warme kokosnoot van je schedel.
Het licht keek ver je ogen in.
Het is alsof iets zich bekend wil maken, maar wat? Het ochtendlicht? De geest van
mist? Een randmeernimf? Er staat iets te beginnen, er hangt iets in de lucht, we
proeven de sfeer van inwijding en openbaring:
Ik zei: dit nu is water.
Mooie scène. Vader, naast zijn fiets, zoon in fietsstoel, klein warm
kokosnootschedeltje, nattige ochtend, bezonken stemming, uitzicht op een grote
plas - dat is het moment waarop de vader besluit zijn zoon watervoorlichting te
geven. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. En je kunt er maar beter voor
zorgen dat je het meteen goed doet. Dus na de regel ‘Ik zei: dit nu is water’ volgen
de regels:
Wa-ter.
Wa-ter.
Wa-ter zei ik nog een keer.
Herhaling is de moeder van alle wijsheid. Aan vader Otten heeft het niet gelegen,
maar nu? We houden onze adem in. De omstandigheden zijn ideaal voor zo'n eerste
waterles, maar wat gaat er uit de kokosnoot van het kleine kereltje komen? De
spanning loopt hoog op.
En jij zei: bwa-pl.
Je zei het nog een keer.
En dan is wel duidelijk dat de zoon het woord nog niet helemaal kan nazeggen. Hij
kijkt over het Randmeer, het licht strijkt eroverheen, het schijnt diep zijn ogen in, en
het enige wat hij uitbrengt is ‘bwa-pl’ en nog een keer ‘bwa-pl’. Ik verbeeld me dat
de vader dan in de lach schiet, maar ik weet het niet zeker. Een in eerste aanleg
serieus didactisch moment wordt door het malle woord ‘bwa-pl’ (hij had ook ‘bloeb
bloeb’ kunnen zeggen) om zeep geholpen. Weg gewijde stemming, weg goede
bedoeling.
Het was zeker, zoontje van mij,
dat wij hetzelfde niet begrepen.
En daarmee is het gedicht afgelopen. Het heeft de vorm van een aardige anekdote,
weinig bijzonder, zoals die in elke familie wel rondgaat: vertedering over de fout, of
het onbegrip, van de kleine beginnende taalspreker. Is het nog meer dan dat?
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Aardig is in ieder geval de slotregel, waaruit blijkt dat de vader, misschien wel aan
het denken gezet door de ongearticuleerde uitspraak van zijn zoon, zelf eigenlijk
ook niet meer zo goed weet wat water precies is, en hoe je dat zou kunnen uitleggen
aan een niet-begrijpende zoon, en wat er überhaupt te begrijpen zou zijn aan water.

Inwijding
Door dat gedeelde onbegrip blijft het alledaagse fietstochtvers iets mysterieus
houden. Er hangt vanaf het begin ook de sfeer van een serieuze inwijding omheen:
voor de eerste keer met papa naar het water. Vergelijk de eerste keer sneeuw zien
en voelen, de eerste keer op het ijs staan, de eerste keer zwemmen. Allemaal
oerinwijdingen. In het gedicht valt ook het klassieke schema van de loutering te
onderkennen: door een donker en nat bos gaan en dan beloond worden met een
nieuw inzicht, of een nieuw vergezicht. Of het traditionele patroon van een
openbaring: wij dolen maar onwetend rond, en dan gaat op een stil moment een
hogere instantie tot ons spreken, een stem uit den hoge, die ons voorzegt hoe de
dingen heten en in elkaar steken, ook al begrijpen we er nog niet veel van.
Het staat er allemaal niet, maar zoiets hangt hier geloof ik wel om de woorden
heen. Vergelijk ook het scenario van de schepping, met een oermoeder (het water),
een oervader (de schepper, de naamgever) en een zojuist in het licht getreden
nieuwe mens. Of het ritueel van de doop: symbolisch water, een nieuwe naam,
opgenomen worden in een groter geheel. Met al dat water dient zich op de
achtergrond dan ook vanzelf het bijbelse scheppingsverhaal aan. Genesis 1:1-2:
‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig,
en duisternis was op de afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.’ Bereshit
betekent ‘in den beginne’ en tohoe wa bohoe ‘woest en ledig’; dan is bwa-pl
misschien wel oudtestamentisch voor de wateren waarover de Geest Gods zweeft.
Volgens de naslagwerken is het woord water via allerlei oud-exotische watar- en
weter- en vatn- en wato-varianten en bijvormen en omwegen te herleiden tot een
oud Indo-Europees woord uódōr, vergelijk ook het Griekse hudoor. In zekere zin
drinken we nu dus nog steeds het water dat in het paradijs ook al gedronken werd.
Intussen is er niets wat ons belet om nog even te blijven geloven in een tweede
oertaal, nog niet eerder op schrift gesteld, onlangs pas aan het licht gekomen,
gesproken aan de randen van de randmeren, in zeer kleine taalgemeenschappen,
waarin enkele hoogst merkwaardige, etymologisch niet goed te verklaren
variantvormen zijn opgedoken.
Noteren wij een van deze randmerismen in het Woordenboek van de poëzie:
‘bwa-pl (niet te verwarren met slatel, de naam die de dochter van dichter Jan Kuijper
aan water gaf toen ze klein was; zie Jan Kuijper, Denkbeelden, 1991, nummer 539),
onbegrijpelijk water’.

Oproep: woorden voor nieuwe spellingwijzer
Taaladviesdienst
In de loop van dit jaar zal de Spellingwijzer Onze Taal worden herzien. De regels
zullen grotendeels worden aangepast aan het nieuwe Groene Boekje, waarschijnlijk
met een beperkt aantal (apart gemarkeerde) afwijkende keuzes. En minstens zo
belangrijk: de woordenlijst wordt geactualiseerd.
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Voor dat laatste doen we graag een beroep op de lezers van Onze Taal. Zijn er
woorden die u tot nu toe in de Spellingwijzer hebt gemist? Of zijn er (categorieën)
woorden die niet in het Groene Boekje of Van Dale staan, maar die u graag in een
naslagwerk zou willen kunnen opzoeken? Laat het ons dan weten, bij voorkeur via
e-mail: spellingwijzer@onzetaal.nl. (Per post kan ook: Redactie Spellingwijzer, p/a
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag.)
Het gaat ons nadrukkelijk om woorden die een spellingprobleem hebben. Ook
ontbrekende namen zijn welkom: zowel aardrijkskundige namen als bekende
eigennamen. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.
Het streven is de nieuwe Spellingwijzer in augustus te laten verschijnen, als de
nieuwe spelling officieel wordt ingevoerd.
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Het onderzoek
Het ideale woordenboek
Marc van Oostendorp
In de dertiende druk van de grote Van Dale (uit 1999) worden 85 soorten noten
genoemd, van ‘aardaker’ tot ‘zeepnoot’. Wie alle definities van die nootsoorten op
een rijtje zet, merkt dat ze nogal willekeurig zijn. Zo wordt van de pistache wél
vermeld dat hij gegeten kan worden, terwijl die informatie bij de aardnoot ontbreekt.
Bij de walnoot wordt opgemerkt dat hij soms zwart is, terwijl over het uiterlijk van
de hazelnoot helemaal niets gezegd wordt.

Taalwetenschapper Oele Koornwinder met het schilderij dat prijkt op het omslag van zijn
proefschrift: de werkelijkheid opgedeeld in stukjes.
Foto: Frank Fahrner

Die inconsistenties in het woordenboek waren tot voor kort onvermijdelijk. Zo'n
boek is een enorm weefsel, waarvan de man achter het getouw onmogelijk alle
honderdduizenden draden afzonderlijk in het oog kan houden. Pas sinds kort, sinds
de komst van de computer, kunnen we automatisch heel snel het hele woordenboek
doorzoeken op alle woorden waarin noot voorkomt, zowel trefwoorden als woorden
die in de definities staan. Pas zo wordt het mogelijk om woorden met een verwante
betekenis ook daadwerkelijk bij elkaar te zetten en te vergelijken.
Uitgevers van woordenboeken als Van Dale hebben daarom belangstelling voor
de mogelijkheden die nieuwe technieken bieden. Eind jaren negentig bood Van
Dale de Universiteit Utrecht een door de uitgever te betalen promotieplaats aan.
Enkele jaren mocht de toen net afgestudeerde neerlandicus Oele Koornwinder
onderzoek doen naar de mogelijkheden om de computer in te zetten bij het
verbeteren van het woordenboek. Op het resultaat van dat onderzoek promoveerde
hij onlangs aan de Universiteit Utrecht.
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In stukjes
Koornwinder onderzocht de woordbouw, de manier waarop woorden in kleine
samenstellende delen kunnen worden opgehakt: reanimatie bestaat uit de stukjes
re (dat we ook terugvinden in bijvoorbeeld reïntegreren), anim (dat bijvoorbeeld
terugkomt in geanimeerd) en atie (dat we terugvinden in demonstratie). Juist met
dit soort ontledingen kun je gemakkelijk woorden met een verwante betekenis
opsporen. Koornwinder: ‘Van Dale gebruikte al methoden om automatisch woorden
in stukjes te delen, maar die waren minder geschikt voor bijvoorbeeld woorden van
buitenlandse oorsprong. Ze hadden iemand nodig die een database zou maken
met alle woorddelen van het Nederlands.’
Een andere toepassing van zo'n database is de automatische correctie van fouten.
Koornwinder: ‘We weten dat vrijwel alle woorden met de uitgang -ing een meervoud
hebben op -en: verenigingen, bewegingen, enz. Als je dat weet, kun je in één keer
het woordenboek doorzoeken om te kijken of er ergens per vergissing het meervoud
-s is gegeven.’
De eerste jaren werkte Koornwinder bij de uitgever op kantoor. Daarna kreeg hij
een kamer op de universiteit. Zo leerde hij twee werelden kennen: ‘Een uitgeverij
is een bedrijf; alles is gericht op efficiëntie en het halen van deadlines. De database
die ik maakte, werd al meteen ingezet voor een programma dat woorden uitspreekt
op de cd-rom van Van Dale, en ook voor een nieuwe editie van Van Dale hedendaags
Nederlands - het kleine broertje van de grote Van Dale. In een dergelijk bedrijf werk
je veel samen, bijvoorbeeld met de mensen die zo'n nieuw woordenboek maken.
Op de universiteit werkt iedereen meer voor zichzelf en aan fundamenteler
onderzoek. Er zijn geen klanten die op je resultaten zitten te wachten, en de
deadlines zijn daardoor ook minder strikt. Uiteindelijk heeft de wetenschappelijke
kritiek me wel geprikkeld om mijn gedachten preciezer op te schrijven.’

Tien pagina's
Wanneer gaat Van Dale Koornwinders proefschrift gebruiken? ‘Omdat ze in 2005
weinig tijd hadden vanwege de introductie van de nieuwe spelling en het verschijnen
van een nieuwe druk, hebben ze er nog niet precies naar kunnen kijken. Maar ze
gaan er zeker iets mee doen.’ Met behulp van Koornwinders methode kan Van Dale
een stapje dichter komen bij het ‘ideale woordenboek’, waarin de definities duidelijk
en precies zijn. ‘Maar helemaal sluitend zal een woordenboekdefinitie nooit zijn,
want dan heb je voor elk woord zeker tien pagina's nodig. Daar heeft niemand wat
aan.’
Inmiddels werkt Koornwinder voor het Amsterdamse bedrijfje GridLine, dat zich
ook richt op dit soort taaltechnologie. Hij bouwt onder andere aan een programma
dat uit een grote verzameling gespecialiseerde teksten automatisch alle vaktermen
filtert, bijvoorbeeld om daar een woordenboek van te maken. En ooit keert hij
misschien toch ook terug naar de wetenschap: ‘Ik ben bij verschillende
subsidieaanvragen in Utrecht betrokken.’
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Hom of kuit
Weg met negerzoen?
Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.
De Stichting Eer en Herstel Betalingen Slachtoffers van Slavernij in Suriname heeft
een fabrikant van de lekkernij negerzoenen gevraagd deze aanduiding voortaan
niet meer te bezigen. Heeft de stichting gelijk?

Voorstander
Ja, een prominent onderdeel van de samenstelling is neger. Dat wordt door zwarten
zelf als een geringschattende term of zelfs als scheldwoord ervaren. Of andere
mensen dat niet zo voelen en neger neutraal of zelfs liefdevol in de mond nemen,
doet niet ter zake. Alleen de benoemden zelf kunnen en mogen hierover oordelen.
Omdat het eerste deel van negerzoen een bevolkingsgroep negatief bestempelt, is
het hele woord ongewenst.
Dat voorvoegsel neger- is trouwens niet het enige bezwaarlijke aan negerzoen.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat je op je vingers kunt natellen dat alternatieven
als bruinbekje of afrozoen geen echte verbeteringen zijn. Negerzoen slaat op de
onvermijdelijke bruine vlekken die consumptie met zich meebrengt. Het woord is
een toespeling op de gedachte dat het zoenen met een zwarte sporen na zou laten,
een soort racistische smetvrees dus.

Tegenstander
Nee, negerzoen moet blijven bestaan. Allereerst omdat iets verbieden altijd een
zwaktebod is van wie niet tegen een open samenleving kan. Dezelfde fijngevoelige
stichting stelde nog maar drie jaar geleden een boekverbranding voor. Bovendien
valt niet te verwachten dat het verbod leidt tot een verbetering in de maatschappelijke
positie van zwarten.
Maar een belangrijker argument is dat neger alleen een onderdeeltje is in de
samenstelling. Wie erin toestemt om neger uit het gewone taalgebruik te schrappen,
hoeft dat nog niet met negerzoen te doen. We zien namelijk wel meer dat
samenstellingen vrijmoedig worden gebruikt terwijl er elementen in zitten die los als
onbetamelijk gelden, denk aan bijvoorbeeld ouwehoeren. Daar komt bij dat
lekkernijen geen mensen zijn en discriminatie nu eenmaal het maken van een
ongeoorloofd onderscheid tussen ménsen is. Gelukkig maar; wie zich bekent als
liefhebber van Arnhemse meisjes, hoeft dus geen aanklacht van een jaloerse
Weesper mop te vrezen.
Ten slotte kunnen we negerzoen welbeschouwd ook inzetten om neger van zijn
vermaledijde negatieve gevoelswaarde te ontdoen, te beginnen bij de zoetekauwen.
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Moet het woord negerzoen verdwijnen?

Wat vindt u ervan? Moet het woord negerzoen verdwijnen?
Geef voor 6 februari uw mening op onze website: www.onzetaal.nl/homofkuit.
Of stuur een briefkaart met ‘Het woord negerzoen moet verdwijnen’ of ‘Het
woord negerzoen moet niet verdwijnen’ naar de redactie van Onze Taal,
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Heeft het jaarlijks vlak voor kerst gehouden Groot Dictee der Nederlandse taal
bestaansrecht? Die vraag legden wij u voor in de decemberaflevering van deze
rubriek. Het was niet bepaald een kwestie waar veel taalliefhebbers zich druk over
wilden maken. Slechts 243 lezers brachten hun stem uit.
Wel zijn de verhoudingen duidelijk: men vindt het dictee in overgrote meerderheid
(203 stemmen, wat neerkomt op 83,5%) een goede zaak. Een kleine minderheid
van 40 (16,5%) is het daar helemaal niet mee eens.
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Tamtam
Redactie Onze Taal
Media boycotten nieuwe spelling
Verschillende Nederlandse media hebben op 17 december aangekondigd de nieuwe
spellingregels die op 1 augustus 2006 van kracht worden niet te gaan gebruiken.
Ze riepen de verantwoordelijke ministers op de wijzigingen terug te draaien. De
nieuwe spelling vinden ze ‘onnodig onduidelijk’ en ‘lelijk’. Aan de boycotactie doen
de Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad, Elsevier, de NOS, HP/De Tijd, Vrij
Nederland, De Groene Amsterdammer en Planet Internet mee.
De kritiek richtte zich onder meer op woorden als middeleeuwen (straks zonder
hoofdletter) en Bevrijdingsdag (straks met hoofdletter). ‘Er zullen allicht regels voor
zijn, maar wie kan die in godsnaam onthouden?’, aldus Suzanne Weusten,
adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. De krant denkt er zelfs voorzichtig over
om de spelling van vóór 1995 weer te gaan gebruiken. Volgens Bas van Kleef,
eindredacteur van de Volkskrant, sloot die het best aan bij het taalgevoel van de
lezer.
Onderwijsminister Maria van der Hoeven liet weten niets aan de nieuwe spelling
te willen veranderen. Ze wees erop dat de wijzigingen juist het gevolg zijn van de
kritiek op de vorige spellinghervorming. Ze is bang dat de verwarring door de boycot
alleen maar zal toenemen. Haar Vlaamse collega Frank Vandenbroucke sluit zich
daarbij aan.
De Telegraaf en alle Vlaamse kranten neigden er op het moment van schrijven
van dit stuk sterk naar wél de officiële regels te hanteren. Onze Taal zal de spelling
van de Spellingwijzer Onze Taal blijven gebruiken. De Spellingwijzer volgt in principe
de officiële regels, maar wijkt daarvan af als deze in de praktijk onwerkbaar blijken.
In augustus 2006 komt er een nieuwe editie van dit naslagwerk uit (zie ook blz. 29).
Bronnen: de Volkskrant; Elsevier; NOS.nl; Taalunieversum.org; De
Telegraaf

Roep om eenvoudige overheidstaal.
Minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing wil gaan onderzoeken of het mogelijk
is een vereenvoudigde versie van de grondwet op te stellen. Hij zegde dit toe, na
een voorstel van PvdA-Tweede-Kamerlid Niesco Dubbelboer, die vindt dat de
grondwet nu te weinig leeft bij de bevolking. Kort daarna hield GroenLinks in de
nota Heerlijk, helder Hollands een vergelijkbaar pleidooi. GroenLinks wil niet alleen
een begrijpelijke versie van de grondwet, maar ook een verplichting tot eenvoudige
overheidstaal. Een taalpolitie zou er vervolgens op moeten toezien dat de overheid
inderdaad niet al te moeilijk schrijft en praat. (Nu.nl, nota Heerlijk, helder Hollands)

Antiterreurcampagne alleen in Nederlands.
Het Rotterdamse openbaarvervoerbedrijf RET blijkt een beetje in zijn maag te zitten
met de antiterreurcampagne ‘Alle ogen helpen’, die onlangs van start ging om
reizigers attent te maken op verdachte personen, ongewone situaties en onbeheerde
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bagage. De campagne is volledig Nederlandstalig, omdat het huidige beleid van de
gemeente Rotterdam dat zo voorschrijft. Voorlichting in bijvoorbeeld het Turks en
Arabisch is daar sinds februari 2003 taboe. De RET erkent dat het zinvol zou zijn
als ook buitenlandse reizigers gevraagd wordt een oogje in het zeil houden. Gezien
het internationale karakter van Rotterdam wordt alsnog nagedacht over voorlichting
in het Engels. (Algemeen Dagblad)

‘Meer Nederlands op radio en tv.’
Er moet meer aandacht komen voor Nederlandstalige muziek op de publieke radioen tv-zenders, vindt CDA-Kamerlid Joop Atsma. Vooral voor zangers van het
levenslied, zoals Frans Bauer en Marianne Weber, zou meer tijd moeten worden
ingeruimd. Atsma heeft plannen voor een initiatiefwet van die strekking, gestoeld
op het Franse model. In Frankrijk zijn radiozenders verplicht 40% van de tijd Frans
werk te draaien. Voorlopig denkt Atsma aan een verplichting van 25 tot 30%
Nederlandstalige muziek op een of meer publieke radio- en tv-zenders. (Nederlands
Dagblad)

Machiavelliprijs voor Van Vollenhoven.
De jury van de Machiavelliprijs ‘voor opmerkelijke publieke communicatie’ heeft
2005 ‘het jaar van de mislukte politieke communicatie’ genoemd vanwege het
debacle van de Europese Grondwet. De jury zocht naar een prijswinnaar buiten de
Haagse politieke kringen, en vond die in de persoon van Pieter van Vollenhoven,
voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid. Hij werd onder meer geprezen
voor de manier waarop hij de media inzet om zijn doelen te bereiken. (Stichting
Machiavelli)

Nederlands rukt op in Frankrijk.
Het aantal inschrijvingen voor het vak Nederlands is in het noorden van Frankrijk
nu al voor het vijfde jaar op rij gestegen. In het schooljaar 2005-2006 hebben exact
6800 jongeren op de lagere en de middelbare school ervoor gekozen om Nederlands
als tweede of - wat meestal gebeurt - als derde taal te leren. Veel Noord-Franse
jongeren hopen met hun basiskennis van het Nederlands werk te vinden in het
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relatief florerende en nabijgelegen Vlaanderen - maar ook in de eigen regio vragen
bedrijven vaak om kennis van het Nederlands. (Taalschrift)

Kan negerzoen nog?
Koekfabrikant Van der Breggen in Tilburg, die de negerzoenen van Buys maakt,
gaat de gevoeligheid van de naam negerzoen onderzoeken. Dit naar aanleiding
van een brief van de Stichting Eer en Herstel Betalingen Slachtoffers van Slavernij
in Suriname, die stelt dat de naam discriminerend is. (Kassa.nl; zie ook bladzijde
31 van dit nummer)
Koppelingen naar de originele berichten staan op www.onzetaal.nl/tamtam.
Let wel: internetkoppelingen verouderen snel. Op onze website staat
iedere dag vers taalnieuws.
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Inzicht
Raymond Noë
‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland en België. 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.

Spellingaanpassing
De presentatie van de jongste wijzigingen in de spellingregels op 13 oktober vorig
jaar heeft een flinke stroom publicaties tot gevolg gehad. Ten eerste natuurlijk het
nieuwe Groene Boekje, uitgegeven door de Sdu, met daarin behalve de
geactualiseerde woordenlijst (bijna honderdduizend woorden waaronder zesduizend
nieuwe, inclusief vijfhonderd Surinaams-Nederlandse) ook de herziene leidraad,
waarin de spellingregels worden uitgelegd. Het Groene Boekje is ook te koop op
cd-rom, maar alleen in combinatie met de papieren versie.
De Sdu publiceerde verder ook nog een herziene editie van Het groene
woordenboek, dat ooit werd gepresenteerd als een kruising tussen het Groene
Boekje en een woordenboek - hoewel het met die trefwoorden plus
betekenisomschrijving eigenlijk gewoon een woordenboek is, temeer daar er geen
speciale aandacht is voor de spellingregels.
Het Groene Boekje kreeg concurrentie van de Spellinggids van Het Spectrum,
die eenzelfde opzet heeft: woordenlijst plus leidraad, zij het dat die leidraad veel
beknopter is; een ander verschil is de aanwezigheid van geografische namen in de
woordenlijst. Het Spectrum levert ook een cd-rom mee, waarmee de
Word-spellingcontrole geüpdatet kan worden.
Een derde spellinggids, ten slotte, is de Praktijkgids spelling van Van Dale
Lexicografie. Deze bevat zo'n 30.000 trefwoorden en een vrij uitgebreide uitleg van
de regels, plus vijfendertig taaltips van de Taaladviesdienst van Onze Taal. Er kan
gezocht worden op klank (oberzjien verwijst naar aubergine), en waar nodig is
uitspraakinformatie opgenomen. De bijgeleverde cd-rom bevat de gehele inhoud
van de Praktijkgids spelling.
Naast deze woordenlijsten verschenen er ook twee publicaties die specifiek ingaan
op de (nieuwe) regels. Ten eerste Spelling 2005 van Johan De Schryver, dat kort
alle wijzigingen opsomt en uitlegt, en voorts de Snelspelgids van de Taaladviesdienst
van het Genootschap Onze Taal. Dit compacte boekje behandelt in kort bestek alle
oude en nieuwe regels. Zie de aanbieding op blz. 27.
• Woordenlijst Nederlandse taal is een uitgave van Uitgeverij Lannoo en Sdu
Uitgevers en kost € 19,95 (incl. cd-rom € 29,95) (gebonden, 1056 blz.). ISBN 90 12
10590 0
• Het groene woordenboek van André Abeling is een uitgave van Uitgeverij Lannoo
en Sdu Uitgevers en kost € 24,99 (gebonden, 895 blz.). ISBN 90 12 10857 8
• Prisma spellinggids van Het Spectrum kost € 14,90 (gebonden, 670 blz.). ISBN
90 71206 68 8
• Praktijkgids spelling kost € 19,90 (gebonden, ca. 340 blz.). ISBN 90 6648 982
0

Onze Taal. Jaargang 75

• Spelling 2005. De veranderingen is een uitgave van Goudriaan talenservice en
kost € 6,- (excl. porto) (geniet, 68 blz.). Bestellingen: goudriaan.
talenservice@telenet.be. ISBN 90 902 0039 8
• Snelspelgids. Basisregels en veranderingen 2005 is een uitgave van Sdu
Uitgevers en kost € 6,95 (ingenaaid, 64 blz.). ISBN 90 12 10548 X

Spellingwel en -wee
Ter gelegenheid van de spellingaanpassing van oktober vorig jaar publiceerde
uitgeverij Het Spectrum het boekje Spellingcarrousel, geschreven door
spellingdeskundige Wim Daniëls. Hierin komen in korte hoofdstukjes allerlei
spellingonderwerpen aan bod, zoals de jongste wijzigingen, de mening van bekende
schrijvers, fonetische spelling, sms-spelling, ‘de spellinggeschiedenis van het
Nederlands in vogelvlucht’ en de spelling van persoonsnamen.

Spellingcarrousel. Hoogte- en dieptepunten uit de spellinggeschiedenis
van het Nederlands is een uitgave van Het Spectrum en kost € 2,50
(gelijmd, 102 blz.). ISBN 90 274 1920 5

Molennamen
Molens waren ooit net zo gewoon als benzinestations, vandaar dat de molen en de
molenaar hun sporen hebben achtergelaten in het Nederlandse
achternamenarsenaal. Amateur-genealoog Jan Spendel inventariseerde in zijn boek
Molen en molenaar in familienamen zo'n achthonderd achternamen die op het
molenbedrijf zijn terug te voeren, van Achmiller tot Zuidmulder. Alle namen worden
verklaard, en bij vijftig ervan gaat Spendel wat uitvoeriger in op de herkomst. Het
boek bevat verder nog een overzicht van plaatsnamen die met molens te maken
hebben, een lijst van uitdrukkingen en gezegden die uit het molenbedrijf afkomstig
zijn, plus een vrij lange verhandeling over de geschiedenis van de molen, waarin
ook alle verschillende molentypes besproken worden.

Molen en molenaar in familienamen is een uitgave van Gopher en kost
€ 15,- (gelijmd, 176 blz.). Het boek is te bestellen bij de uitgever. Tel. 030
- 290 53 20; website: www.gopher.nl. ISBN 90 5179 250 6
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Nederengels
Spreken Nederlanders goed Engels of niet? In ieder geval niet zo goed als ze soms
wel denken, aldus Maarten H. Rijkens. Tijdens zijn werkzame leven maakte hij maar
al te vaak mee dat Nederlandse zaken- en bewindslieden bij hun internationale, in
het Engels gevoerde contacten de plank idiomatisch gezien nogal missloegen, en
op een gegeven moment is hij die uitglijders gaan noteren. De verzameling die hij
door de jaren heen opbouwde, is nu gepubliceerd in het boekje I always get my sin.
Behalve heel veel gestoethaspel à la ‘May I thank your cock for the lovely dinner?’
bevat het boekje ook nog Charivarius' lange gedicht ‘The Chaos’, dat de vele
valkuilen van de Engelse uitspraak behandelt.

I always get my sin. Het bizarre Engels van Nederlanders is een uitgave
van BZZTôH en kost € 10,- (gelijmd, 128 blz.). ISBN 90 453 0280 2
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Gelders

Het Gelders was tot voor kort het enige grotere Nederlandse dialect dat een eigen
woordenboek ontbeerde. Aangespoord door het feit dat ook in het Gelderse de
streektaal aan eigenheid verliest en zich aanpast aan de standaardtaal, is besloten
de woordenschat ervan vast te leggen in een woordenboek - of eigenlijk twee: een
voor de Veluwe en een voor het rivierengebied. De opzet van deze woordenboeken
is vergelijkbaar met die van de andere grote dialectwoordenboeken: per deel wordt
een bepaald aspect van de leefwereld van de mens behandeld. De beide eerste
delen zijn gewijd aan ‘het huis’, en geven van ieder woord de verschillende varianten
die er in Gelderland voor gebruikt worden. De boeken zijn geïllustreerd met foto's
en dialectkaarten.

Woordenboek van de Gelderse dialecten. Rivierengebied. Het huis van
Charlotte Giesbers en Woordenboek van de Gelderse dialecten. Veluwe.
Het huis van Harrie Scholtmeijer zijn uitgaves van uitgeverij Matrijs en
kosten € 19,95 per deel (ingenaaid, 256 resp. 360 blz.). ISBN 90 5345
281 8 / 90 5345 282 6

Spelling voor kinderen

De Basisspellinggids van Van Dale Lexicografie en de educatieve uitgeverij Zwijsen
is gericht op kinderen vanaf tien jaar. De gids bevat een leidraad waarin een
uitgebreide uitleg van de spellingregels wordt gegeven, gevolgd door een woordenlijst
van 22.000 woorden. Deze gebruikersvriendelijke lijst geeft behalve de juiste
schrijfwijze ook informatie over het meervoud, de verkleinvorm, woordgeslacht en
afbreekplaatsen, en over de vervoeging van werkwoorden. In de woordenlijst zijn
zo'n driehonderd kaderteksten opgenomen waarin taalkundige begrippen als
‘sisklank’, ‘voorvoegsel’ en ‘letterwoord’ worden uitgelegd. Zoals de laatste jaren
gebruikelijk in de publicaties van Van Dale kan ook gezocht worden via de uitspraak
van een woord: baby vind je ook door bij beebie te kijken. Bij het boek wordt ook
een cd-rom geleverd, met daarop een elektronische versie van de spellinggids.

Van Dale basisspellinggids van Betty Cranshoff en Johan Zuidema kost
€ 14,95 (gebonden, 510 blz.). ISBN 90 6648 440 3
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Vertaaltheorie
Willy Vandeweghe is hoogleraar Nederlands aan het departement Vertaalkunde
van de Hogeschool Gent. Zijn boek Duoteksten is ontstaan uit een college ‘Inleiding
tot de vertaalwetenschap’, en gaat in op uiteenlopende opvattingen over het
interpretatie- en beslissingsproces waar je als vertaler mee te maken hebt.
Tegelijkertijd ambieert Vandeweghe ook te laten zien hoe leuk vertalen kan zijn.
Onderwerpen die in het boek aan bod komen, zijn, onder veel meer: bron- en
doeltaalgericht vertalen, tekstsoorten, equivalentie, ondertitelen en
computervertalingen.

Duoteksten. Inleiding tot vertaling en vertaalstudie is een uitgave van
Academia Press en kost € 15,- (ingenaaid, 217 blz.). ISBN 90 382 0849
9

Taalkunde on demand
Amsterdam University Press is een nieuwe reeks begonnen, de Amsterdam
Academic Archiveserie (AAA), waarin belangrijke vakliteratuur die niet meer in de
handel is, via zogenoemde printing-on-demandtechnieken (die het mogelijk maken
om losse exemplaren van een boek te drukken) toch leverbaar wordt gehouden. In
de reeks zijn ook een aantal taalkundige werken opgenomen: Gaps and Dummies
van Hans Bennis, Language Contact and Bilingualism van René Appel en Pieter
Muysken, en On Latin Adverbs van Harm Pinkster. Meer informatie: www.aup.nl.

Verhapselingen
In zijn nieuwste boek Aarsrivalen, scheldkarbonades en terminale baden schrijft
Ewoud Sanders over min of meer onbewuste versprekingen en verhaspelingen die
ontstaan als we een woord ten onrechte met een ander woord associëren, zoals in
advocado, eensgezinswoning en miniscuul. Het zijn vaak amusante veranderingen,
die het woord een extra dimensie (of ‘dementie’) geven. Sanders verzamelde enige
honderden van dit soort woorden en verdeelde die over thematische hoofdstukken.
Bij iedere verhaspeling legt hij uit hoe die heeft kunnen ontstaan, en welk ander
woord de verhaspeling veroorzaakt heeft.

Aarsrivalen, scheldkarbonades en terminale baden is een uitgave van
Prometheus/NRC Handelsblad en kost € 7,50 (gelijmd, 123 blz.). ISBN
90 446 0824 X

Nedersaksisch
Het Nedersaksisch (dat wordt gesproken in de provincies Groningen, Drenthe,
Overijssel en Gelderland) is in Nederland officieel erkend als streektaal, en dat
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betekent dat er ook beleid gevoerd wordt ten aanzien van de taal. Daarvoor is het
van belang te weten hoeveel mensen het Nedersaksisch gebruiken en beheersen.
In opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen deed Henk Bloemhoff hier onderzoek
naar, en de uitkomsten zijn gepubliceerd in Taaltelling Nedersaksisch. De
belangrijkste conclusies: tweederde van de bewoners in het Nedersaksisch
taalgebied beheerst de taal, maar onder jongeren en hoger opgeleiden ligt dit cijfer
lager.

Ta altelling Nedersaksisch. Een enquête naar het gebruik en de
beheersing van het Nedersaksisch in Nederland is een uitgave van de
Stichting Stellingwarver Schrieversronte en kost € 9,- (ingenaaid, 108
blz.). Het boek kan besteld worden bij de uitgever: Willinge Prinsstraat
10, 8421 PE Oldeberkoop. ISBN 90 6466 132 4

Uitstervende talen
In 2000 verscheen Vanishing voices, van de antropoloog Daniel Nettle en de
taalkundige Suzanne Romaine, over het uitsterven van talen. De schrijvers gaan in
dit boek uitvoerig in op bedreigde en uitgestorven talen en beschrijven wat er nog
meer verloren gaat - cultuur, kennis - als een taal uitsterft. Bovendien leggen ze een
verband tussen de afname van de taalvariatie in de wereld en de afname van de
biodiversiteit. Wie de taalvariatie wil behouden, moet volgens de schrijvers het
mondiale ecosysteem beschermen - en dan vooral bedreigde natuurgebieden als
het regenwoud. Het boek is nu in het Nederlands vertaald door Peter Diderich.

Uitstervende talen is een uitgave van Atlas en kost € 29,90 (gelijmd, 308
blz.). ISBN 90 450 1053 4

Sleutelwoorden
Creativiteit, duurzaamheid, evaluatie, kennis, mediation, monitoring, risico en synergie
zijn woorden die veelvuldig worden gebruikt in het politieke en culturele debat, maar
het is nogal moeilijk om die woorden van een dekkende definitie te voorzien omdat
er zo veel aspecten aan zitten (en omdat ze vaak voor iedereen weer net wat anders
betekenen).
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In Sleutelwoorden (oorspronkelijke Duitse titel: Glossar der Gegenwart) worden
deze en vijfendertig andere actuele termen onder de loep genomen en grondig
geanalyseerd, en wordt er ingegaan op de historische, culturele, maatschappelijke
en politieke aspecten van die woorden. Het boek is in het Nederlands vertaald door
Michel van Nieuwstadt.

Sleutelwoorden. De actualiteit in 44 begrippen is een uitgave van SUN
en kost € 24,50 (ingenaaid, 348 blz.). ISBN 90 8506 077 X

Bijbelse woorden
Het Nederlands kent veel woorden en uitdrukkingen die uit de bijbel afkomstig zijn.
Vaak is die oorsprong wel bekend, zoals bij ‘arm als Job’, maar woorden als
muggenziften, aanfluiting en verbloemen worden allang niet meer als ‘bijbels’
herkend. In het Bijbels lexicon (eerste druk 2000) worden bekende én onbekende
woorden en uitdrukkingen verklaard. Het boek is nu naar aanleiding van de Nieuwe
Bijbelvertaling (2004) geheel herzien en geactualiseerd.

Bijbels lexicon. Woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands
van nu van Karina van Dalen-Oskam en Marijke Mooijaart wordt
uitgegeven door Bert Bakker en kost € 19,90 (gelijmd, 445 blz.). ISBN 90
351 2864 8

Etymologisch woordenboek
Tijdens het congres van Onze Taal op 12 november vorig jaar werd het tweede deel
(F-Ka) van het vierdelige Etymologisch woordenboek van het Nederlands
gepresenteerd. Dit boekwerk - waarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten zijn
verwerkt - beschrijft de oorsprong en ontwikkeling van 14.500 min of meer gangbare
woorden. De lemma's zijn voorzien van bronaanduidingen, en beschrijven ook
verwante woordvormen in buitenlandse talen. Zie ook de aanbieding op blz. 27.
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Etymologisch woordenboek van het Nederlands (F-Ka) van dr. Marlies
Philippa, dr. Frans Debrabandere en dr. Arend Quak is een uitgave van
Amsterdam University Press en kost € 55,- (gebonden, met stofomslag,
659 blz.). ISBN 90 5356 746 1

Titulatuur
In 1995 verscheen de Titulatuurgids, een handzaam naslagwerkje over vorstelijke,
adellijke, ambtelijke, academische en burgerlijke adresserings-, aanhef- en
aanspreekvormen. Dit boek is eind vorig jaar opnieuw uitgegeven onder de titel
Titels, graden & titulatuur. Deze nieuwe editie is geheel herzien en waar nodig
geactualiseerd: zo wordt er aandacht besteed aan de bachelor- en mastergraden
en zijn er aanwijzingen opgenomen voor het aanschrijven van stellen van gelijke
sekse.

Titels, graden & titulatuur van G.H.A. Monod de Froideville en E.A.S.
Crena de longh-den Beer Poortugael is een uitgave van Sdu Uitgevers
en kost € 19,95 (gebonden, 174 blz.). ISBN 90 12 10921 3

Spreekwoorden verklaard
In 2003 verscheen Al regent het varkens... van Heidi Aalbrecht, waarin de herkomst
van Nederlandse spreekwoorden en uitdrukkingen werd verklaard. Eind vorig jaar
werd de opvolger gepubliceerd: Parels voor de zwijnen, dat een soortgelijke opzet
heeft en tweehonderd nieuwe uitdrukkingen verklaart. Dus: op wat voor stokje zit
alle gekheid, wat betekent elfendertigst en waarom precies neem je nou dat korreltje
zout bij bepaalde zaken?

Parels voor de zwijnen is een uitgave van BZZTôH en kost € 13,50
(gelijmd, 160 blz.). ISBN 90 453 0260 8

Vader der slavistiek
Nicolaas van Wijk (1880-1941), van oorsprong neerlandicus en in die hoedanigheid
schrijver van het vermaarde Franck's Etymologisch woordenboek van het
Nederlandsch, was in 1913 de eerste Nederlandse hoogleraar Balto-Slavische talen
en wordt algemeen gezien als de grondlegger van de Nederlandse slavistiek. Hij
genoot bij zijn leven in binnen- en buitenland een grote reputatie, en was de schrijver
van een enorm en zeer gevarieerd oeuvre. In Vader van de slavistiek beschrijft
slavist Jan Paul Hinrichs het leven en werk van Van Wijk. Hij heeft zich hierbij
noodgedwongen vooral gericht op diens academische en publieke leven, want over
het privé-leven van Van Wijk (wiens roem door Karel van het Reve wel werd
vergeleken met die van Van Wijks tijdgenoten Lorentz en Huizinga) is maar weinig
bekend.
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Vader van de slavistiek. Leven en werk van Nicolaas van Wijk 1880-1941
is een uitgave van Bas Lubberhuizen en kost €24,90 (gelijmd, 381 blz.).
ISBN 90 593 7120 8

Engels voor Nederlandssprekenden
Engels lijkt wel wat op het Nederlands, en bij het leren ervan kan het een groot
voordeel zijn als je die overeenkomsten opmerkt. Maar het kan ook een nadeel zijn
zodra je overeenkomsten vermoedt die er niet zijn; zo betekent eventually niet
‘eventueel’ maar ‘uiteindelijk’. In het boek Wanted! behandelen de universitair
docenten Jan Cumps en Herlinda Vekemans van de universiteit van Leuven een
groot aantal idiomatische ‘valse vrienden’ (woorden die iets anders betekenen dan
je zou vermoeden) en grammaticale voetangels en klemmen die het Engels juist
lastiger maken. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de uitspraakperikelen van
Nederlandstaligen die Engels spreken.

Wanted! Taaltips Engels is een uitgave van Acco en kost € 18,- (ingenaaid,
142 blz.). ISBN 90 334 5950 7

Anéla juniorendag
Op woensdag 8 februari vindt de 16de Juniorendag plaats van de Anéla (Nederlandse
Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap), dit jaar aan de Universiteit Utrecht.
Het programma omvat een plenaire lezing, gevolgd door lezingen en
posterpresentaties door junioren: studenten, aio's en promovendi die onderzoek
doen op het terrein van taalgebruik, taalverwerving of taalonderwijs. Ook wordt er
een prijs uitgereikt voor de beste scriptie op het gebied van de toegepaste
taalwetenschap. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden kan tot 27 januari via
de website www.anela.nl/juniorendag. html.
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl
Folder waterbedrijf
Had u net geleerd dat u op z'n jan-boerenfluitjes moest schrijven, nu mag
dat niet meer, want er is een streep gezet door het liggend streepje: op
z'n janboerenfluitjes dus voortaan.

Noordhollands Dagblad
Multivocale glazen vanaf € 199 per paar.
Advertentie optiek
EE - Een 46-jarige man uit Kollum is zaterdagavond met een personenauto
in de sloot naast de Skieppereed in Ee beland. Hij was met zijn auto van
de weg geraakt en met zijn neus in de sloot tot stilstand gekomen.

Nieuwe Dokkumer Courant
Levensmiddelenfabrikant Nestlé heeft dinsdag opdracht gegeven
miljoenen liters mogelijk verontreinigde babymelk uit de schapen
te halen.
E-mailnieuwsbrief van de Volkskrant
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Seedorf bleef kalm, opende de kluis en overhandigde de inhoud daarvan.
Naar verluidt 100.000 euro in contanten. De overvallers verlieten daarop
schrijlings het huis.
www.tiscali.nl
ACHTERGROND
Kamp staat pal voor kruisraket

de Volkskrant
De Nederlandse Obesitas Vereniging houdt in revalidatiecentrum
Koordeleij aan de Dr. van Buchemlaan in Tilburg (naast het St.
Elisabeth-ziekenhuis) zwemcursussen voor zeer dikke mensen. Er
is nog ruimte voor extra cursisten.

Stadsnieuws Tilburg
U mag jaarlijks maximaal 12 procent van uw brutosalaris sparen voor
verlof. (...) Voor werknemers die op 31 december 2005 55 jaar of ouder
zijn, maar nog geen 56 jaar, geldt het jaarmaximum van 12 procent niet.

Aaneen
AKO literatuurprijs gewonnen door: Jan Siebelink
Kniezen op een bed
violen .................................19,90
Advertentie in Loosduinse krant
Bordje bij Albert Heijn

Wijn botst met Kamer over ‘drank’
Dagblad de Limburger
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Congres ‘Taal in beweging: verval of verrijking?’
Het Nederlands verandert waar je bij staat. Luister eens naar de Randstedelijke
jeugd van tegenwoordig, en daarna naar een radiospreker van veertig jaar
geleden. Je gelooft je oren niet. Wat moeten we van zulke ontwikkelingen
vinden? Laten we het bij de constatering dat taal ‘nu eenmaal verandert’ of
trekken we ten strijde tegen ongewenste uitwassen?
Over deze vragen ging het tijdens het 25ste congres van Onze Taal, dat 12
november vorig jaar plaatsvond in de Jaarbeurs in Utrecht.
Voor een uitverkochte zaal (ruim 1500 bezoekers) lieten zes deskundigen
hun licht schijnen op het onderwerp. Verder werden er heel oude en heel
nieuwe teksten voorgedragen, trad de Vlaamse zanggroep Laïs op en voerden
twee taalkundigen een verhit debat. Bovendien ontving Freek de Jonge de
Groenman-taalprijs en aanvaardde prinses Laurentien het
beschermvrouwschap van Onze Taal (zie ook het decembernummer van vorig
jaar).
Op de volgende bladzijden vindt u de door de redactie ingekorte en bewerkte
teksten van de voordrachten, een interview met prinses Laurentien, en meer.

Presentator Jacobine Geel opent het congres.
Foto: Bart Versteeg

Verkeerd in goede staat?
Een pleidooi voor nultolerantie
Herbert Blankesteijn - journalist
Terwijl cultuurhistorici zich inzetten voor het behoud van waardevolle
objecten, doen taalkundigen niets om het Nederlands te beschermen.
Met die tolerantie moet het maar eens afgelopen zijn, vindt Herbert
Blankesteijn, want het Nederlands heeft het moeilijk. ‘Goed is goed
en fout is fout, en juist taalkundigen zouden zich daar eens wat
drukker om moeten maken.’
Als de oostwitrussische agrariër in deze gefingeerde dicteetekst door U Edele heden
ten dage was geboekstaafd volgens midden-twintigste-eeuwse spellingconventies
en aldus was terhand gesteld aan de gesoigneerde journaalpresentator, zou alleen

Onze Taal. Jaargang 75

al het gekunstelde aardrijkskundige adjectief een vijfvoudig foutenfestival
verwezenlijken.

Dat oostwitrussische heb ik ooit zo leren spellen, en als ik het goed heb begrepen
moet ik volgens het nieuwe Groene Boekje over een halfjaar Oost-Wit-Russische
schrijven. Vijf fouten in één woord. En als ik het mis heb, illustreert dat alleen maar
beter wat ik wil zeggen, namelijk dat er geen touw meer aan vast te knopen valt als
je om de haverklap de regels verandert, in dit geval de regels van de spelling.

Taalunie-meppen
Ik ben niet van plan hier een potje te gaan Taaluniemeppen, ik wil hier verkondigen
dat het goed is om regels te hebben, en om - als je ze hebt - dan ook duidelijk de
begrippen ‘goed’ en ‘fout’ te hanteren en te verdedigen. Ik wil betogen dat
bijvoorbeeld taalwetenschappers moeten ophouden met afstandelijk registreren en
dat ze moeten helpen de taal mooi te houden.
Regels voor de spelling zijn goed, in de eerste plaats omdat ze voorkomen dat
je wordt afgeleid van de inhoud. Als een woord de ene keer zus wordt gespeld en
de andere keer zo, ga je je als lezer afvragen of je het goed hebt gezien, of er wel
hetzelfde wordt
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bedoeld. Je bladert terug en je bent de draad kwijt. Het stoort. Ik heb veel gelezen
in van die oude scheepsjournaals, en daarin worden woorden telkens anders
geschreven. Dan ga je vanzelf begrijpen dat op een gegeven moment de behoefte
aan standaardisatie opkwam.

Sekshandel realiseren?
Regels zijn niet alleen goed als het om spelling gaat. Liggen is iets anders dan
leggen, kennen is iets anders dan kunnen. Als een spreker zulke dingen door elkaar
haalt, volgt een tijdelijke kortsluiting in het brein van de luisteraar, en een snel herstel
langs de lijnen van: ‘Oh wacht, hij moet dát bedoelen, hij zal wel niet zoveel onderwijs
hebben gehad, maar daar ga ik hem natuurlijk niet op beoordelen...’, en je bent de
draad van het verhaal kwijt.
En wat dacht u van constructies als nooit niet en nooit geen? Ik hoef u niet uit te
leggen dat wie zo'n uitdrukking bezigt, zonder het zich te beseffen het
tegenovergestelde zegt van wat hij bedoelt. Nooit niet en nooit geen zullen in de
context waarin ze worden gebruikt lang niet altijd echte misverstanden opleveren,
maar wat als iemand die zoiets zegt even later een andere dubbele ontkenning
gebruikt? Hoe weet je wat hij dán bedoelt?
In de vorige alinea is u vast wel opgevallen dat ik het had over ‘zich beseffen’. U
dacht toen waarschijnlijk: die Blankesteijn moet nodig zo'n betoog houden en dan
zelf zo'n fout maken. Ik weet zeker dat dat u afleidde. Misschien hebt u het zelfs
spottend voorgelezen aan uw huisgenoot.
Deze kwestie brengt me op een ander vermakelijk en duidelijk geval: het gebruik
van realiseren waar zich realiseren wordt bedoeld. Ik citeer twee voorbeeldzinnen
uit een stukje over dit onderwerp van de taalkundige Jan Stroop, gepubliceerd in
de Volkskrant van 18 april 2005:
- We moeten realiseren dat de zogenaamde succeslanden nog decennia lang
hulp nodig hebben.
(website Evert Vermeer Stichting)
- We moeten realiseren dat er een wereldwijd probleem is van prostitutie en
sekshandel.
(website OneMen)
Bij deze voorbeelden wordt het echt moeilijk om op tijd te realiseren dat het
tegenovergestelde wordt bedoeld van wat er feitelijk staat.

Milde toon
Het stukje van Jan Stroop heeft de milde toon die ik ken van taalwetenschappers:
er is een verandering aan het optreden, ik beschrijf het, het zij zo. Het meest
strijdbare wat hij te melden had, was dat de minister van Onderwijs bij deze vorm
van taalvernieuwing liever niet voorop moest lopen, wat ze destijds namelijk wel
deed.
Met die tolerantie moet het maar eens afgelopen zijn, vind ik. Als iemand onzin
uitkraamt, kun je dat toch gewoon zeggen? Als zich beseffen in opkomst is, en
realiseren wordt gebruikt in plaats van zich realiseren, is mijn interpretatie niet zozeer
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dat de taal verandert, als wel dat goed opgeleide mensen in invloedrijke functies
niet weten waar ze het over hebben. Goed is goed en fout is fout, en juist
taalkundigen zouden zich daar eens wat drukker om moeten maken.

‘Naar iemand toe-gebeuren’
Dat is allemaal goed en wel, zo hoor ik u denken, maar als je krampachtig vasthoudt
aan de bestaande regels kan er nooit meer een nieuw woord of een nieuwe
uitdrukking de taal binnenkomen. Nou, dat ligt er maar aan. Er is op zichzelf niets
tegen de komst van bruikbare woorden die door immigranten zijn meegenomen. Je
kunt het lastig over de ramadan hebben zonder het woord te gebruiken. Elke keer
‘de islamitische vastenmaand’ is ook zo wat. Maar een weldenkend mens is tegen
het gedachteloos gebruik van Engelse woorden waar prima Nederlandse woorden
beschikbaar zijn. Bedrijf heeft de voorkeur boven ‘kumpenie’, en opleuken is nog
net iets beter dan ‘pimpen’.

En er is ook een groot verschil tussen aan de ene kant het creëren van leuke nieuwe
woorden als regelneef en doemdenken, en aan de andere kant de verdomming die
spreekt uit het ‘naar iemand toe-gebeuren’. Nóg kun je vriendelijk zijn ‘tegen’ iemand,
wrok koesteren ‘jegens’ iemand, je coöperatief opstellen ‘tegenover’ iemand, maar
als dit soort nuances niet aan je besteed zijn, maakt naar (hem) toe elk voorzetsel
overbodig. Het is of je alleen nog maar aardappelpuree serveert, het is of je elk
schroefje het hout in jaagt met een voorhamer.

Vandalisme
Wetenschappers kunnen kwaliteitsbewakers zijn. Toen de taliban in 2001 dreigden
de boeddhabeelden van Bamiyan te vernielen, veertig meter hoge kunstwerken van
tweeduizend jaar oud, waren er genoeg cultuurhistorici te vinden die het zinvol
vonden te protesteren. Ik denk niet dat er veel waren die dachten: ach, de
cultuurgeschiedenis neemt zijn loop, laten we dit eens waardevrij gaan beschrijven.
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Herbert Blankesteijn: ‘Veranderingen in taalgebruik beginnen maar al te vaak bij mensen
die de taal niet beheersen, bijvoorbeeld Johan Cruijff.’
Foto: Bart Versteeg

Dit was een daad van vandalisme, het werk van bijzonder domme mensen, en
de cultuurhistorici
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durfden het te zeggen. De overeenkomst met veel veranderingen in de taal is
treffend. Mensen die niet weten wat ze doen, mollen een uitdrukking. Toen ik klein
was, kon je het hebben over de ‘op een na laatste’. Mensen die deze constructie
niet kenden of begrepen, maakten er de ‘een na laatste’ van. Dat is intussen
geaccepteerd, maar ik kan het nog altijd niet uit mijn strot krijgen.

Binnenkort verschijnt de eerste bijbel in sms-taal.

‘Zo fit als een hoentje’, las ik laatst een paar keer, terwijl ik alleen bekend was
met de frísheid van een hoentje. En: ‘mond-op-mondreclame’ (een vermenging van
mond-tot-mondreclame en mond-op-mondbeademing). Veel van dit soort
voorbeelden zijn niet lang geleden verzameld door Ewoud Sanders in die prachtige
serie over ‘woordinfectie’ in NRC Handelsblad en gebundeld in het boekje
Aarsrivalen. Ik moet zeggen dat ik bewondering heb voor de berusting waarmee hij
al die ‘pendalen’, ‘papagaaien’ en ‘dagvaardigingen’ heeft geïnventariseerd, maar
ik heb meer de neiging agressief te worden, en ik vind eigenlijk dat hij dat ook zou
moeten zijn. Elk van die voorbeelden kan, als je niet uitkijkt, hetzelfde overkomen
als episch centrum voor epicentrum en homopathie voor homeopathie, die zo vaak
fout worden geschreven dat ze in ruime kring niet meer als zodanig worden herkend.

Niet eerlijk
Als dat ontwikkeling van de taal is, dan moet je toch vaststellen dat het overwegend
de sukkels zijn die de taal laten evolueren. Het is een feit: veranderingen in
taalgebruik beginnen maar al te vaak bij mensen die de taal niet beheersen,
bijvoorbeeld Johan Cruijff. Dat is denk ik ook de wortel van de wrevel die
taalliefhebbers als u en ik voelen bij dit soort ontwikkelingen: mensen die er niks
van kunnen, die hun best niet hebben gedaan op school, krijgen nog hun zin ook.
Hún foute varianten worden goed, stomweg doordat de dommen in de meerderheid
zijn. Waardoor u en ik ze op den duur nog geacht worden na te volgen ook.
Het lijkt niet eerlijk. En het ís ook niet eerlijk, dus wég met dat relativisme. Goed
is goed en slecht is slecht. Doe eens mee in plaats van langs de zijlijn te staan. De
taal heeft het al lastig genoeg.
Tien jaar geleden schreef ik in Onze Taal over taalgebruik op internet. Ik
voorspelde toen:
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Het is waarschijnlijk dat de taal het moeilijk gaat krijgen. Onder andere doordat de
rol van redacties en uitgevers zal verminderen. Er is geen kwaliteitscontrole meer.
Iedereen met een internetaansluiting kan op eigen houtje eigen werk publiceren op
internet. Het kan nu al, ik doe geen voorspelling, dit gebeurt al op grote schaal. En
als u weet dat internetgebruikers niet alleen diagonaal lezen maar ook diagonaal
schrijven, dan begrijpt u hoe laat het is.
De objectieve taalwetenschapper denkt: wát nou ‘de taal krijgt het moeilijk’? Er
is nog steeds taal, er zal altijd taal zijn en er gebeurt van alles, dus het is
interessanter dan ooit. Als ík nu om me heen kijk, denk ik dat ik de effecten destijds
nog heb onderschat.

Koeterwaals
Toen ik opgroeide, in de jaren zestig en zeventig, kon het gedrukte woord niet op
grote schaal verspreid worden zonder dat er een corrector naar gekeken had.
Zetfouten hebben natuurlijk altijd bestaan, maar echt slecht Nederlands in openbare
uitingen was zeldzaam. Alles wat ik als kind las, was correct geschreven. Veel lezen
betekende dat je het vermogen verloor slecht Nederlands te bezigen.
Vandaag kan iedereen een tekst publiceren zelfs zonder dat de grammatica of
spellingchecker eroverheen is geweest, want of je dat ding aanzet, maak je zelf uit.
De meeste mensen doen dat blijkbaar niet. Iedereen kan straffeloos kromme taal
produceren en verspreiden. En dat betekent weer dat kinderen, nu ze lezend en
lerend over internet surfen, niet meer automatisch de juiste taal krijgen toegediend.
Op school kijken en luisteren ze glazig naar wat de leraar op taalgebied beweert,
want wat die staat te vertellen is volkomen in strijd met wat ze dagelijks online
ervaren, en het wordt dus niet serieus genomen. In de forums en chatkamertjes van
internet, op msn en in sms'jes zijn taalregels irrelevant, want iedereen hanteert er
zijn eigen regeltjes, tenminste diegenen met voldoende benul om überhaupt
rudimenten van regels in acht te nemen. De eerste scholieren zijn al gesignaleerd
die zeggen niet anders te kunnen schrijven dan in sms-taal. De eerste Engelse
bijbel in dit koeterwaals is al verschenen; de Nederlandse versie volgt.

Dode letters
Regels voor de taal dienen om elkaar goed te begrijpen, maar ook om de onzen
van de hunnen te onderscheiden. Zeeuwen van Groningers, katholieken van
gereformeerden, gabbers van kakkers en ga zo maar door. Het Algemeen Beschaafd
Nederlands heeft deze groepen in taalkundig opzicht dichter bij elkaar gebracht.
Internet maakt de vorming mogelijk van ontelbare subculturen, niet aan geografie
gebonden maar aan leeftijd of aan een of andere interesse, met eigen ongeschreven
regels voor geschreven taal, die tot de gesproken taal kunnen doordringen.
Ik vraag me in ernst af of de Nederlandse grammatica en spelling over laten we
zeggen vijfentwintig jaar meer zullen zijn dan dode letters, want beproefde middelen
om de bijbehorende taal te handhaven zijn aan het verdwijnen. Behalve aan de
corrector bij de drukpers denk ik ook aan het uitsterven van boegbeelden van de

Onze Taal. Jaargang 75

taal als Frits Thors, Frits van Turenhout en Frits Spits, en aan de ouderwetse
kommaneukende leraar Nederlands.

Slecht denken
Hier en daar zie ik wel een lichtpuntje. NRC Handelsblad-columnist J.L. Heldring
hamerde er in zijn stukken over taal altijd op dat slecht schrijven een gevolg is van
slecht denken. Ik denk dat hij gelijk heeft. Meer in het algemeen kun je zeggen dat
slecht formuleren voortvloeit uit slecht denken. Maar ik draai het om. Wie nú nog
goed formuleert, wie onder de huidige omstandigheden de middelbare school ver-
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laat mét het vermogen een fatsoenlijke brief te schrijven of een redelijk gesprek te
voeren, die moet wel heel wat in zijn mars hebben. Selectie van sollicitanten wordt
zo een stuk makkelijker.
De regels naleven loont ook op internet. Een mooi bericht daarover heb ik twee
jaar geleden gelezen in The New York Times. Het ging over de veilingwebsite eBay,
waar mensen hun eigen spullen te koop aanbieden via zelf opgestelde advertenties.
Het gebeurt nogal eens dat mensen in hun advertentie een spelfout maken, en het
bijvoorbeeld hebben over een ‘labtop’ in plaats van een laptop. Omdat er maar
weinig mensen zijn die daarnaar zoeken, zullen de aanbieders maar weinig klanten
krijgen. En dan werkt de wet van vraag en aanbod: als je fout spelt, krijg je niet de
beste prijs. Vervolgens heb je mensen die dat

Mensen met hart voor de taal, vooral diegenen die ervoor hebben
doorgeleerd, moeten meehelpen de regels te handhaven, zodat de domme
veranderingen buiten de deur worden gehouden.
doorkrijgen en een leuk centje bijverdienen door veelvoorkomende spelfouten in te
tikken, de artikelen die ze vinden voor een spotprijs op te kopen, deze onmiddellijk
correct gespeld weer aan te bieden en hiermee een leuke winst te maken.
De moraal: gebrek aan taalbeheersing kan geld kosten; hier wordt bijvoorbeeld
goed kunnen spellen beloond in harde dollars. Prachtig verhaal.

Natuurlijke premie
Bij zoekmachines werkt de natuurlijke premie op correct schrijven natuurlijk ook. Je
vindt meer informatie als je de juiste zoekwoorden intikt in bijvoorbeeld Google:
Spelling
Jan Peter Balkenende

Treffers in Google
302.000

JanPeter Balkenende

446

Jan Peter Balkende

2010

Jan Peter Balkenenende

4

Wie goed spelt, vindt meer bruikbare resultaten dan wie slecht spelt. Een
nivellerend effect is wel dat Google erg goed raadt wat je zou kunnen bedoelen. Tik
‘Jan Peter Balkenenende’ in, en Google vraagt: ‘Bedoelde u: Jan Peter Balkenende’?
Dat helpt sukkels toch de juiste informatie te vinden, en dat leert ze hopelijk waaróver
ze eigenlijk inlichtingen zoeken. En hieruit volgt trouwens een toepassing van Google
en andere zoekmachines die u misschien al kent: je kunt zo'n website gebruiken
als spellingchecker, ervan uitgaande dat de meest voorkomende spelling van
bijvoorbeeld een naam wel de juiste zal zijn. Vaak is dat zo, maar ook weer niet
altijd.

‘Verkeerd in goede staat’ komt maar liefst 68.000 keer voor op internet.
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Ik weet niet hoe het met u zit, maar als ik een gebruikte auto zoek en er wordt
van gezegd: ‘verkeerd in goede staat’ (ruim 68.000 keer op internet, volgens Google),
dan denk ik: die auto kán niet deugen. Maar onder lezers van advertenties hoor ik
al bij een minderheid, vrees ik. Sterker nog: ook onder schrijvers van dit soort teksten
behoor ik tot een minderheid. De juiste spelling vind je op internet 61.000 keer.

Nultolerantie
Ik vrees dat de geletterden hun greep op de taal verliezen en dat de semi-analfabeten
in de toekomst de dienst gaan uitmaken. Regels uitvaardigen voor welk aspect van
de taal dan ook zal net zo zinloos zijn als het was vóór de uitvinding van de
boekdrukkunst. Eigenlijk geloof ik dat dat punt al is bereikt.
Tegen beter weten in hoop ik dat er nog wat aan te doen valt. Wat daarvoor in
ieder geval nodig is, is nultolerantie. Regels zijn regels en die moeten worden
nageleefd. Taalvernieuwing is daarmee niet in strijd; er valt onderscheid te maken
tussen domme en interessante veranderingen in het Nederlands. Mensen met hart
voor de taal, vooral diegenen die ervoor hebben doorgeleerd - leraren,
taalwetenschappers, schrijvers, journalisten - moeten meehelpen de regels te
handhaven, zodat de domme veranderingen buiten de deur worden gehouden.

En het handhaven van de regels betekent wat mij betreft óók dat de regels zelf niet
te pas en te onpas moeten worden veranderd. Wat dat betreft is het waarschijnlijk
nog het beste - ik zeg het met frisse tegenzin - als de laatste anderhalve
spellingwijziging niet ongedaan wordt gemaakt.
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Andere mensen, andere taal
De geschiedenis van het Algemeen Beschaafd Nederlands
Joop van der Horst

Het Nederlands verandert snel, en volgens velen niet altijd ten goede.
Hier en daar klinkt heimwee naar de strakke ABN-norm van zo'n
vijftig jaar geleden. Toen was tenminste duidelijk hoe beschaafd
taalgebruik moet klinken. Historisch taalkundige Joop van der Horst
schetst de ontwikkeling van het ABN en gaat na hoe reëel dat
verlangen naar vroeger is.
Tijdens een van de eerste colleges die ik als aankomend student volgde, bijna
veertig jaar geleden, legde de docent, de betreurde B.C. Damsteegt, ons uit wat
ABN, Algemeen Beschaafd Nederlands, is. Wat hij daar precies over zei, weet ik
eigenlijk niet meer. Wel weet ik dat hij er in hooguit drie minuten mee klaar was.
Een duidelijke zaak. En het klonk ongeveer zoals alle daar aanwezigen spraken wat er trouwens niet veel waren. Het was 1968.
Precies tien jaar later, in 1978, gaf ik zelf voor het eerst college. In Amsterdam,
aan de Universiteit van Amsterdam. Tien jaren waarin er veel veranderd was. Onder
andere dat het aantal studenten vertienvoudigd was. En nu moest ík uitleggen wat
ABN is. Dat lukte me niet. Huizenhoge discussies laaiden op. Dat kwam ook wel
doordat ik, desgevraagd, had gezegd dat naar schatting de helft van de aanwezigen
geen ABN sprak. Dat was een vriendelijke verbloeming van het feit dat de meesten
zwaar Amsterdams spraken. ‘Hoezo zou dat geen ABN zijn?’ ‘Wie bepaalt er eigenlijk
wat ABN is?’ Enfin, daar zijn we toen niet helemaal uit gekomen.
Hoe deed Damsteegt dat toch?, vroeg ik me af. En waarom lukt het mij niet?
Aanvankelijk dacht ik: dat komt doordat ik nog maar een beginnende docent ben,
een broekie. En dat zal ongetwijfeld meegeteld hebben. Maar de ware oorzaak,
denk ik nu, was iets heel anders. Daarover gaat deze bijdrage.

Spectaculaire ontwikkeling
Het thema van dit congres, ‘Taal in beweging: verval of verrijking?’, komt niet uit de
lucht vallen. Veel mensen hebben de indruk, sommigen zelfs de sterke indruk, dat
het niet goed gaat met onze taal. Met name de niet-taalkundigen. En als die dan
eens hun bekommernis uitspreken, bij de taalkundigen, de mensen van het vak,
dan vangen ze meestal bot. Het antwoord is bijna altijd: ‘Niets aan de hand, een
levende taal verandert nu eenmaal; nee, er zijn volstrekt geen aanwijzingen dat het
Nederlands aftakelt.’
Maar overtuigd zijn de meeste mensen niet. Als je om je heen kijkt, en als je
luistert naar radio of televisie, of op een school rondkijkt, zou je toch zweren dat er
wel degelijk grote veranderingen aan de gang zijn. Ik moet u bekennen dat ik me
ook niet zo overtuigd voel door het antwoord van de meesten van mijn vakgenoten.
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Wat ze zeggen klopt wel, maar het heeft slechts betrekking op een deel van de
feiten. Er is zoveel meer.
Om te beginnen helpt het al een stuk als u weet dat het ABN maar net honderd
jaar bestaat. Overeenstemming over de norm, en dan met name de norm voor de
juiste uitspraak, is er pas sinds het laatste kwart van de negentiende eeuw. Overigens
net als in het Engels en net als in het Duits: ook daar is er pas sinds eind negentiende
eeuw een duidelijke norm voor de uitspraak. Rond 1895 krijgt die norm bij ons een
naam: Algemeen Beschaafd Nederlands.
Vervolgens maakt dat Algemeen Beschaafde Nederlands in de twintigste eeuw
een spectaculaire ontwikkeling door: twee keer is er namelijk een geweldige
ommezwaai.

Begin vorige eeuw waren ABN-sprekers mensen met een dienstbode.
Foto: Bernard Eilers. Collectie Gemeentearchief Amsterdam
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Joop van der Horst: ‘Ik denk dat er véél verandert. Véél meer dan u van de meeste
taalkundigen te horen krijgt.’

Het chique ABN (1900-1920)
Laten we beginnen bij het begin: fase één. Rond 1900 is het aantal mensen dat
ABN spreekt klein. Onthutsend klein. Deskundigen schatten twee à drie procent
van de bevolking, de maatschappelijke toplaag. We weten ongeveer waar deze
mensen woonden: vooral in de Hollandse steden. De huizen staan er soms nog, al
is er tegenwoordig meestal een advocatenkantoor in gevestigd. En we weten ook
hoe ze leefden, dankzij het mooie boek van Ileen Montijn, Leven op stand.
Hun ABN functioneerde in deze eerste fase als onderscheidingsmiddel: door hun
taal onderscheidden deze mensen zich van de rest. En ze wilden zich ook
onderscheiden. Ik noem dit de fase van het chique ABN.

Het burgerlijke ABN (1920-1970)
Dat chique ABN duurde niet lang. Tot ongeveer 1920. Er voltrekken zich in de
twintigste eeuw namelijk grote politieke, sociale en demografische veranderingen,
met vérstrekkende gevolgen voor de taal. In enkele decennia verandert er in het
leven van de meeste mensen meer dan in vele eeuwen daarvoor. Van het vele wat
hier te noemen valt, vermeld ik slechts de leerplicht, het algemeen kiesrecht, dat
meer mensen meer onderwijs gaan volgen, en dat er vanaf 1920 radio is en eerder
al telefoon. De mensen worden mobieler. En ze zien al gauw dat de toegangspoort
tot sociale vooruitgang gelegen is in ABN spreken. De middenstander, de geschoolde
arbeider, de ontwikkelde dialectspreker, kortom de sociale middenlaag gaat ABN
spreken. Niet van de ene dag op de andere, maar stapje voor stapje. Dat gebeurt
in de periode 1920-1970.
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Het aantal sprekers van het ABN, of toch mensen die het waar nodig kúnnen
spreken, neemt daarmee sterk toe, van de luttele procenten rond 1900 naar
misschien wel veertig à vijftig procent in 1970.
De functie van het ABN is daarmee ook helemaal anders geworden. Aanvankelijk
was het een onderscheidingsmiddel van de hogere standen, vervolgens een middel
voor sociale vooruitgang. Eerst netjes praten, en dan krijg je ook wel een groot huis,
een auto, een dienstbode. Dat was geen illusie; het heeft voor velen ook echt zo
gewerkt. Generatie na generatie klom op, op de maatschappelijke ladder.
Ik noem deze periode de fase van het burgerlijke ABN. En die loopt, pakweg, van
1920 tot 1970. De norm werd in de loop van deze periode steeds strakker
aangehaald. De normatieve boekjes, zeg maar de Charivariussen en de Jan
Renkema's, werden in de loop van de twintigste eeuw steeds dikker, de normen
werden steeds strenger. En misschien wel het meest opmerkelijke: de norm werd
hoegenaamd niet betwist; er was nauwelijks discussie over. Er was een eenduidige
norm.

C.B. van Haeringen
De man die deze ontwikkeling, denk ik, het best en het diepst doorzien heeft, is C.B.
van Haeringen. Hij voorspelde al in een artikel uit 1924 dat de norm bijna vanzelf
wel strenger móést worden, en hij heeft gelijk gekregen. Maar ook al in 1924 kijkt
Van Haeringen nog een stap verder vooruit: ‘Het zal aardig zijn om af te wachten
of al die veranderingen in staatkundige en maatschappelike verhoudingen, die wij
met de loper “democraties” aanduiden, ook in de beschaafde spreeknorm zich zullen
aftekenen.’ Waar dat allemaal toe kan leiden, valt anno 1924 nog niet te overzien.
De opkomst van het burgerlijke ABN is natuurlijk ook een uitvloeisel van
democratisering. Maar Van Haeringen geeft in 1924 al een voorzetje dat deze
democratisering uiteindelijk niet zal halt houden bij de circa veertig procent sociale
middenlaag.

Het democratische ABN (1970-nu)
En dat is inderdaad wat we zien gebeuren vanaf ongeveer 1970: een verder
voortgaande democratisering van de samenleving, en van het onderwijs. Ook neemt
de welvaart toe, en de mobiliteit. En de mondigheid.
Maar de verdere opmars van het ABN hapert. Zo succesvol als het ABN tot 1970
was geweest - steeds meer sprekers, een steeds eenduidiger norm - zo mi-

Misschien is het aantal sprekers van het ABN vergeleken met 1950 niet
eens erg afgenomen. Alleen, die andere zestig procent, die vroeger zweeg
in het openbare leven, zwijgt niet langer.

serabel gaat het ermee na 1970. De eenduidige norm is weg, of eigenlijk: er zijn nu
verschillende normen naast elkaar. Misschien is het aantal sprekers van het ABN
vergeleken met 1950 niet eens erg afgenomen. Alleen, die andere zestig procent,
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die vroeger zweeg in het openbare leven, zwijgt niet langer. Die kun je nu ook
dagelijks op tv horen, in de scholen en in de
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universiteiten. Onze taal is minder veranderd dan u denkt. In veel sterkere mate is
het personeel van radio en televisie veranderd, gemiddeld.

De democratisering van begin jaren zeventig was ook hóórbaar: de eenduidige ABN-norm
verdween.

Ook het onderwijspersoneel veranderde, en het universitaire personeel, en de
politici. Veel beroepsgroepen zijn in de tweede helft van de twintigste eeuw drastisch
gewijzigd qua sociale signatuur. De leraren bijvoorbeeld zijn, gemiddeld, vooral
achteruitgegaan, enorm achteruitgegaan zelfs, in maatschappelijk prestige.
Beursspeculant daarentegen is tegenwoordig een maatschappelijk aanvaard beroep.
Honderd jaar geleden werd zo iemand in beschaafde kringen geweerd. En als
beroepsgroepen zo anders bevolkt zijn, dan krijg je ook helemaal andere
‘toonaangevende kringen’.
Vergeet u bij dit alles niet dat de strakke ABN-norm van 1950 destijds maar
gehoord werd bij een minderheid. Over de rest van de samenleving hadden we het
niet. Vandaag de dag is ook die rest serieus aanwezig; die laat zich niet meer
wegcijferen. Democratisering is hoorbaar.
Ik noem deze periode fase drie, de fase van het democratische ABN. Dat is de
periode waar wij nu in leven. Het is een nogal gevarieerd ABN, als je het zo zou
willen blijven noemen.

De functie van het ABN
En hoe staat het nu met de functie van het ABN? In periode één, die van het chique
ABN, werd het ABN door een kleine bovenlaag gebruikt als middel om zich te
onderscheiden. In periode twee, de periode van het burgerlijke ABN, ging het ABN
dienen als middel tot sociale vooruitgang.

En nu? Sociale vooruitgang? Sociaal hogerop komen? Er valt in Nederland niet veel
meer sociaal hogerop te komen. Wie kan en wil, ís allang hoger opgeklommen.
Gaan uw kinderen het verder schoppen dan u? Dat is in veel gevallen niet zo simpel.
Ja, als je vader landarbeider was, of je moeder werkte in een katoenfabriek, of als
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dienstbode, dan valt er sociaal wat te klimmen. Maar wat doe je als je beide ouders
een universitaire studie hebben gedaan of een hbo-opleiding? Voor veel jongeren
geldt nu dat het al een mooi ding zou zijn als ze het sociale niveau van hun ouders
zouden kunnen handhaven. Het massale sociale klimmen is nu wel achter de rug.
Er zullen nog wel individuele klimmers zijn, maar daar staan tegenwoordig evenveel
dalers tegenover.
Weet u waar je het echte sociale klimmen nog kunt zien? Bij onze allochtonen.
Dertig jaar geleden kwamen ze vanaf het straatarme platteland van Marokko, nou
ja, meestal uit de bergen. Dan woonden ze met z'n zessen op een zolderkamertje.
Nu hebben ze een bloeiende islamitische groentewinkel, of een ‘Gouden Schaar’,
of een slagerij zonder varkensvlees. De kinderen gaan al naar de middelbare school.
De kleinkinderen zullen naar de universiteit gaan of het hoger beroepsonderwijs.
Nee, niet allemaal natuurlijk. Alleen wie kan en wil. Maar dat is overal zo, en altijd
zo geweest. Maar ze doen het. Petje af. En onder moeilijkere omstandigheden dan
uw en mijn grootouders.
Als er nu bij de autochtonen dus feitelijk weinig meer sociaal te klimmen valt, en
in het beste geval het sociaal niveau van het ouderlijk huis gehandhaafd kan worden
(wat dikwijls niet zal lukken), dan verliest het ABN zijn functie van instrument voor
sociale vooruitgang.
Wie nu het ABN van 1950 terugwenst, of cultiveert, die cultiveert een museumstuk.
Het is fraai, maar het werkt niet meer.

Heimwee
Het heimwee naar de ABN-norm van een halve eeuw geleden kan ik wel
meebeleven. Uiteraard, ik ben zelf door leeftijd en achtergrond een duidelijke
representant van fase twee, het burgerlijke ABN. Ik kom uit die wereld. Mijn vader
had enkel middelbare school, mijn moeder alleen lagere school, en een typediploma,
én steno. Alle kinderen gingen naar de middelbare school, allemaal ook naar de
universiteit of het hbo. En reken maar dat er netjes gesproken moest worden bij ons
thuis. Het heimwee komt me bekend voor.
Maar je moet ermee oppassen. Ik denk dat er véél verandert. Véél meer dan u
van de meeste taalkundigen te horen krijgt. Het is afscheid nemen van een
taalcultuur. Een taalcultuur die ook mij dierbaar was. Maar het was wel iets van het
midden van de twintigste eeuw. Het is niet meer iets van nu. Je kunt niet één facet
uit 1950 terugwensen (een heldere strakke ABN-uitspraak), en al de rest, waar het
mee samenhing, niet. Dan zou je driekwart van onze middelbare scholieren naar
huis moeten sturen: ga maar werken in de zaak van je vader, en vooral: je mond
houden. Heimwee naar de ABN-norm van 1950 is, hoe menselijk ook, óf dom, óf
onthutsend reactionair.
Elke tijd zal zijn eigen taalcultuur ontwikkelen. En wie in de overgang zit, heeft het
daar moeilijk mee. Maar het nieuwe is niet noodzakelijk slechter. Ik denk dat bij de
congresvraag (verval of verrijking?) de meest voor de hand liggende optie vergeten
is, namelijk: geen van beide. Maar er verandert wel enorm veel. De nieuwe taalcultuur
is grondig anders. Hoe anders, dat wordt nog maar weinig beseft. En die nieuwe
taalcultuur ís allang aangebroken, al heeft nog niet iedereen het in de gaten. Minder
klassieke achtergrond, veel minder, minder kerk en bijbel, minder academisch, maar
anderzijds: speelser, vrijmoediger, opener, spannender, kleurrijker, internationaler.
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‘Het is een grappige accent weet je’
Het opvallende prestige van de Marokkaanse tongval
Margreet Dorleijn en Jacomine Nortier
Goed opgeleide, in Nederland geboren jongeren van Marokkaanse
afkomst houden bewust hun Marokkaanse accent in stand.
Opmerkelijk genoeg kiezen ook oorspronkelijk Turkse en zelfs
Nederlandse jongeren voor zo'n Marokkaans getinte uitspraak. Hoe
zit dat? En zal dit verschijnsel het Nederlands veranderen?
Aan het woord is een vrouw die geboren en getogen is in Marokko, en die daarna
naar Nederland is gekomen:
Ja, 's nu mijn kinderen ook geboren in Nederland, vijf, kan hun ook
Marokkaans spreken, kan niet vergeten, máár: meer Nederland(s), maar
ik vind goed, dat hun hier leven, hun hier werk leren op school, en gaat
naar eh probleem of naar eh ik vind eh dat (...)
Er valt veel op aan het Nederlands van deze zogeheten eerste-generatie-allochtoon,
maar wij beperken ons hier tot de uitspraak. Opvallend zijn haar tongpunt-r en de
moeilijkheden die ze heeft met klinkercombinaties als ui, ou, ee en oo. Zo zegt ze
‘gebeuren’ in plaats van ‘geboren’. Haar g en z klinken heel scherp en ze slikt de
stomme e weleens in. Gezellig klinkt dan als ‘gzellig’. (Dit en alle overige fragmenten
zijn te beluisteren op www.onzetaal.nl/2006/23/marokkaans.html.)

Jacomine Nortier (links) en Margreet Dorleijn: ‘Marokkanen worden stoer gevonden, en
blijkbaar ligt het dan voor de hand om een Marokkaans accent na te doen.’
Foto: Bart Versteeg

Het volgende citaat is van een in Nederland geboren meisje uit een Marokkaanse
familie:
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(... ) ook voor de jongeren dat het heel belangrijk is dat je vloeiend
Nederlands praat en zo, maar voor die ouderen, ik bedoel die dan nog
Nederlands moeten leren, ik denk dat dat niet echt gaat lukken of zo. Mijn
ouders hebben het echt geprobeerd, die wilden echt Nederlands gaan
leren en zo, maar 't ging er gewoon niet in omdat ze veel te oud zijn. Ik
denk ehm ja dan kan je wel gebrekkig Nederlands tegen je kind gaan
praten maar dat is ook onzin (...)
Deze tweede-generatie-allochtoon heeft helemaal geen problemen met de klinkers,
maar ook bij haar zijn de g, s, z, t en d scherp, haast nog meer dan bij de vrouw
van hiervoor. Verder heeft ook zij sterk de neiging om de stomme e in te slikken.
Hoe kan dat? Waarom spreekt ze niet accentloos Nederlands? Dat moet toch
kunnen, ze is toch hier geboren en heeft een vwo-schoolloopbaan achter de rug?
Het antwoord is: ze wil niet over één kam worden geschoren met autochtone
Nederlanders. Door zo te praten maakt ze duidelijk tot welke groep ze behoort, en
uit onderzoek dat wij deden, blijkt dat zij bepaald niet de enige Marokkaanse
tweede-generatie-allochtoon is voor wie dit geldt.

Etnolect
Zo'n manier van praten waarmee je duidelijk maakt tot welke etnische groep je
behoort, noemen we een ‘etnolect’. Bekende voorbeelden van etnolecten zijn het
Italiaans-Amerikaans dat vaak in maffiafilms gebezigd wordt en, dichter bij huis, het
Nederlands met een Surinaams accent. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat
iedere etnische groep van enige omvang op die manier de eigen identiteit benadrukt.
Maar is dat wel zo?
Nederland heeft vele etnische groeperingen: Grieken, Afghanen, Iraniërs,
Kaapverdianen, enzovoort. Een groep die het meest vergelijkbaar is met de
Marokkanen zijn de Turken. Daar zijn verschillende rede-
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nen voor. De omvang van deze groepen is ongeveer gelijk, ze vormden in dezelfde
periode in Nederland een gemeenschap en ook in cultureel opzicht zijn ze
vergelijkbaar. Hebben de Turken nu ook zo'n duidelijk afgetekend etnolect?
Het volgende fragment is afkomstig van een Turkse man die als volwassene naar
Nederland gekomen is iemand van de eerste generatie dus.

Maar ik heb eerder voordat ik eh naar Ankara ging dus eh één jaar naar
gymnasium, ongeveer zeven maanden op een klein dorpje voor klas
gestaan dus voor eh (...)
Opvallend is de uitspraak van de r. Deze Turkse r klinkt alsof er een klein s'je achter
geplakt wordt. De Marokkaanse tongpunt-r klinkt daarentegen ongeveer zoals de
Nederlandse tongpunt-r, maar dan nog iets rollender. Ook de k van de Turkse
spreker wijkt af: deze wordt uitgesproken alsof er een j achter komt. Daarnaast is
het opmerkelijk dat de typisch Nederlandse lange aa en oo anders worden
uitgesproken: meer als a en o. Maanden klinkt als ‘manden’ en voor als ‘vor’. Verder
spreekt deze man de woorden uit - en we citeren nu Kees Beekmans in zijn column
in De Groene Amsterdammer van eind oktober 2005 - ‘alsof ze van porselein zijn
en breekbaar’.
Nu komt een Turkse jongen aan het woord die in Nederland geboren is:
(...) meer van weten. En Turks doen we meer op basisschoolniveau (dan)
wat ze in Turkije doen denk ik. Dat komt weer makkelijk op voor ons (...)
Ook dit fragment vertoont kenmerken van het Nederlands van de oudere generatie:
de typische uitspraak van de r en de k, en de lang maar niet gespannen uitgesproken
klinkers aa en oo.

Turks of Marokkaans?
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Illustratie: Matthijs Sluiter

Deze kenmerken zijn typisch voor wat je een Turks etnolect zou kunnen noemen.
Maar wordt dat ook als zodanig herkend? Nee, er zijn maar weinig mensen die een
voorbeeld kunnen geven van een typisch Turks accent, terwijl niemand moeite heeft
om kenmerken van het Surinaams- of Marokkaans-Nederlands te noemen. Dat
komt waarschijnlijk doordat er onder Turken van de tweede (en derde) generatie
veel variatie in uitspraak te horen is. Een heel grote groep spreekt bijvoorbeeld
volledig accentloos Nederlands. Maar ook hoorden we dit:
- Ik ben Abderrahman, ik ben zeventien jaar oud, ik zit op de Majellamavo, ik
kom uit Irak, we zijn met z'n achten thuis, dat was 't.
- Zeg 's even, 't moet wel - kom jij echt uit Irak?
- Nee.
- Nee, daarom. Waar kom jij vandaan?
- Uit Turkije.
- Uit Turkije. Maar ben jij hier geboren of in Turkije?
- Ja, hier geboren.
En dit:
Iedereen sloeg mij, nu sla ik iedereen!
In deze citaten van Turkse jongeren klinken duidelijk Marokkaanse kenmerken door:
de opvallend stemhebbende z, de s die soms heel scherp klinkt maar soms als sj,
de g die net een tikje schrapender is dan in het Nederlands vereist wordt, de
geprononceerde tongpunt-r en de ingeslikte stomme e. Beoordelaars van deze
fragmenten, zelf jongeren en in ieder geval inwoners van grote steden in de Randstad
en betrokken bij de multiculturele samenleving, meenden allemaal dat het in deze
laatste twee fragmenten om Marokkanen ging.

Algemeen allochtoons
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Wat er dus aan de hand lijkt te zijn, is dat zich in ieder geval in de Randstad een
soort ‘overkoepelend’ etnolect aan het ontwikkelen is dat gebaseerd is op het
Marokkaans-Nederlands. Wij ontdekten dat niet alleen Marokkaanse en Turkse,
maar ook Griekse en Afghaanse jongeren, en soms ook autochtoon Nederlandse
jongeren, zich van dit accent bedienen. Marok-
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kaanse jongeren dikken hun accent ook aan. Eén enkel etnolect wordt dus ook door
andere etnische groepen gebruikt om hun identiteit te markeren - het is niet zozeer
een specifiek etnische identiteit die wordt benadrukt, als wel ‘etniciteit’ in het
algemeen.
Ook in andere landen bestaat zo'n soort ‘algemeen allochtoons’. In Duitsland
ontwikkelt zich bijvoorbeeld een etnolect gebaseerd op het Turks-Duitse accent,
dat ook door andere etnische groepen gebruikt wordt, precies zoals het Marokkaanse
accent in de Randstad van Nederland.

Stoer
In welke omstandigheden, met wie en door wie dit accent precies in stelling wordt
gebracht, moet nog worden onderzocht. Wel zijn er bepaalde tendensen zichtbaar.
Zo dient het accent duidelijk om stoer te doen, maar ook om aan te geven dat je
deel uitmaakt van de groep. Toen rapper Ali B, die een Marokkaanse

Het lijkt erop dat de onderlinge solidariteit tussen allochtone groepen is
toegenomen, waardoor de oorspronkelijke etnische grenzen even minder
belangrijk zijn. En dat weerspiegelt zich in dat overkoepelende
allochtoonse accent.
achtergrond heeft, in Utrecht optrad voor een publiek dat ook overwegend
Marokkaans was, en dat zich misdroeg, dikte hij zijn licht Marokkaanse accent nog
wat aan, om zo de bezoekers beter te kunnen aanspreken.
Verder staat buiten kijf dat het accent alleen wordt gebruikt in informele contacten,
en nooit tegen volwassenen. Iemand die gaat solliciteren, zal niet gauw zeggen: ‘Ik
ben in Utregt nar sjgol ggan.’
Het algemeen-allochtoonse accent is dermate opvallend dat het tegenwoordig
ook gebruikt wordt als er duidelijk moet worden gemaakt dat iemand van allochtone
afkomst is - een rol die vroeger weggelegd was voor het Indisch-Nederlands of het
Surinaams-Nederlands. In de film Het schnitzelparadijs, die vorig jaar draaide, komen
Marokkaanse accenten voor die worden uitgesproken door Marokkanen, een Turk,
en een door een Nederlander gespeelde Serviër.

Zichtbaarder in de media
Waarom heeft nu juist het Marokkaanse accent deze rol van algemeen allochtoons
gekregen? Waarom werd het niet het Turks of het Servo-Kroatisch? Een antwoord
is te vinden in het volgende fragment (M betekent: een Marokkaanse spreker, N
een Nederlandse, A een Afghaanse en T een Turkse):
M: Het is algemeen bekend dat Marokkanen een beetje leuk, ja, een
beetje leuk accent hebben.
N: Is dat omdat er meer Marokkanen zijn dan Turken?
A: Nee.
N: Is dat zo? In Utrecht misschien wel.
T: Nee volgens mij niet, er zijn meer Turken!
N: Maken ze meer lawaai? Offe...
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T: Ja, Marokkanen zijn meer aanwezig.
M: Nee maar 't accent valt gewoon heel erg op. Ik gga naar sjgol, ik denk
van hallo! Dat merk je gewoon heel sterk.
Marokkanen worden spannend en stoer gevonden, en blijkbaar ligt het daarom meer
voor de hand om een Marokkaans accent na te doen dan andere accenten.
Bovendien zijn Marokkanen zichtbaarder in de media. Het gaat nooit over Turken
die overlast bezorgen, terwijl Samir A. en Mohammed B. volop in het nieuws zijn en Marokkaans zijn. Ook in de populaire muziekcultuur zijn Marokkanen volop
aanwezig, denk aan Ali B, Yes-R, THC en DHC. Er is nog een andere oorzaak
waardoor het Turks-Nederlands niet erg opvalt: Turken spreken onderling vaak
Turks, Marokkanen veel meer Nederlands. Daardoor heeft het
Marokkaans-Nederlands volop de gelegenheid gekregen om zich te ontwikkelen.
Wat bij dit alles waarschijnlijk ook een rol speelt, is de onderlinge solidariteit tussen
leden van verschillende etnische groepen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit dit fragment,
waarin een Afghaanse jongen aan het woord is:
(...) weer die kut-Marokkanen. Ik voel me ook een beetje aangesproken
als eh Marokkanen uitgescholden worden want ik ben ook een
buitenlander (...)
Wat de jongen hier zegt, kunnen we bij heel veel allochtonen beluisteren. Het lijkt
erop dat onder invloed van maatschappelijk-politieke ontwikkelingen de onderlinge
solidariteit tussen allochtone groepen is toegenomen, waardoor de oorspronkelijke
etnische grenzen even minder belangrijk zijn. En dat weerspiegelt zich in dat
overkoepelende allochtoonse accent.

Vluchtig?
Wat betekent deze dominantie van het Marokkaanse accent nu voor het Nederlands?
Zal dat hierdoor gaan veranderen? Wij denken dat dit wel zal meevallen.
Waarschijnlijk is het gewoon een vluchtig verschijnsel. Zo'n vijftien jaar geleden was
het razend populair om met een Surinaamse w (‘oewee’) te praten, maar dat is nu
verdwenen. Bovendien gebruiken niet-Marokkanen alleen in specifieke
omstandigheden een Marokkaans accent, en zeker niet in min of meer officiële
situaties.
En verder moeten we natuurlijk ook een slag om de arm houden. Ons onderzoek
had alleen betrekking op jongeren in stedelijke gebieden in het westen van het land.
Marokkanen in Tilburg hebben helemaal niet die harde g die in het westen nou juist
zo kenmerkend is. Verder is in de steden ruim vijftig procent van de schoolgaande
jeugd allochtoon, dus daar is sowieso veel meer sprake van beïnvloeding van en
door allochtone groepen.

De geciteerde fragmenten zijn te beluisteren op
www.onzetaal.nl/2006/23/marokkaans.html. Daar is ook verdere informatie
over het onderzoek te vinden.
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Waar gaat dat heen?
De toekomst van het Nederlands in Vlaanderen
Ruud Hendrickx - taaladviseur van de VRT

De belangrijkste taalontwikkeling in Vlaanderen is wel de opkomst
van de zogenoemde tussentaal: een informele omgangstaal ergens
tussen de dialecten en de standaardtaal in. Kan die verandering een
verrijking worden genoemd?
Goedenamiddag, dames en heren. Ja, dat hebt u goed gehoord: hier staat een Belg.
U hebt natuurlijk al gehoord dat hij met een wat zachtere g spreekt dan de
voorgaande sprekers, en als u goed geluisterd hebt, hebt u ook gehoord dat hij u
een goede ‘namiddag’ gewenst heeft.
Achter dat op het eerste gezicht onschuldige namiddag schuilt een hele
ontwikkeling over het denken over taal in Vlaanderen. Tien jaar geleden had een
Vlaamse spreker hier misschien bewust voor het noordelijke goedemiddag gekozen,
omdat hem jarenlang ingepeperd was dat namiddag alleen maar voor het laatste
deel van de middag gebruikt wordt. In Nederland tenminste. Nu staat hier een
Vlaming die bewust ‘goedenamiddag’ zegt, op z'n Belgisch.

Ruud Hendrickx: ‘In Vlaanderen is een eigen standaardtaal ontstaan.’
Foto: Bart Versteeg

Waar gaat dat heen? Zijn de Belzen opstandig geworden en zullen ze nu zelf
weleens bepalen wat Nederlands is en wat niet? Ik ben bang van wel. De
standaardtaal in België loopt steeds meer gelijk met de standaardtaal in Nederland
- dat blijkt uit onderzoek -, maar woorden en uitdrukkingen uit de
Belgisch-Nederlandse standaardtaal zullen daar steeds vaker in opduiken. Ik noem
dat taalverrijking.
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Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. De standaardtaal in Vlaanderen
dreigt een papieren variant van het Nederlands te worden. Die variant wordt wel
geschreven, maar gesproken wordt hij steeds minder, lijkt het wel. In de gesproken
taal is steeds vaker een variant te horen - ook uit de mond van sprekers van wie je
het niet verwacht - die de taalkundigen ‘tussentaal’ noemen, een soort informele
omgangstaal. Dat noem ik taalverarming.

Drie taallagen
Die tussentaal bevindt zich ergens in het continuüm tussen dialecten en standaardtaal
dat - net als in andere talen - bestaat in het Nederlands in Vlaanderen. Vlaamse
dialecten kunt u elke dag horen in een tv-programma als Man bijt hond. De
standaardtaal in Vlaanderen kunt u elke dag horen in het VRT-journaal. We zijn er
bij de VRT niet weinig trots op dat de standaardtaal in België ook weleens
‘VRT-Nederlands’ genoemd wordt.
Tussentaal is elke werkdag te horen in de VRT-serie Thuis. We zijn er bij de VRT
iets minder trots op dat taalkundigen het ook weleens over ‘soap-Vlaams’ hebben.
Dirk Geeraerts, hoofdredacteur van de grote Van Dale én lid van de stuurgroep
Taaladvies van de VRT, heeft de taalsituatie in Vlaanderen en Nederland vier jaar
geleden als volgt grafisch weergegeven:
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Verticaal wordt de afstand tussen de registers binnen één variant aangegeven,
horizontaal de afstand tussen de Belgische en de Nederlandse variant. De
standaardtaalregisters van de twee varianten liggen vrij dicht bij elkaar. Maar het
informelere soap-Vlaams staat verder af van het VRT-Nederlands dan de informele
Nederlandse variant van de standaardtaal.

Mogelijke ontwikkelingen
Waar gaat het heen met die drie registers? Over de dialecten wil ik kort zijn. Volgens
veel Vlamingen worden die dialecten bedreigd. Jongere generaties Vlamingen
brengen hun kinderen groot in de standaardtaal - of tenminste wat zij als
standaardtaal beschouwen -, waardoor die kinderen hooguit nog een passieve
kennis van hun streektaal hebben: ze begrijpen die misschien nog wel, maar spreken
ze zelf niet meer. Het kan niet anders of het dialect gaat achteruit.
De verhouding tussen tussentaal en standaardtaal is zeer gespannen. Vier jaar
geleden gaf Dirk Geeraerts al aan dat het in Vlaanderen alle kanten op kon. De
tussentaal kon opschuiven in de richting van de standaardtaal en zich net zoals in
Nederland ontwikkelen tot een informele variant die dicht bij de standaardtaal ligt.
Of de standaardtaal kon opschuiven in de richting van de tussentaal, waardoor de
afstand tussen de Belgische standaardtaal en de Nederlandse standaardtaal groter
zou worden. Of er zou helemaal niets veranderen en de afstand tussen de twee
registers zou hetzelfde blijven.
Je kunt er niet omheen: de tussentaal heeft bij veel Vlamingen een groot prestige,
vooral in het sociaal-economische centrum, in Brabant en Antwer-

Vrijwel niemand in België houdt nog vast aan het traditionele
overnamemodel, dat zegt dat alle heil van boven de Moerdijk komt.
pen. Waarschijnlijk komt dat doordat de gemiddelde Vlaming zichzelf nog altijd niet
als een standaardtaalspreker ziet. Hij vindt wel dat die standaardtaalnorm er moet
zijn, maar houdt zich er zelf niet aan, behalve misschien in de meest formele
omstandigheden. De gemiddelde Vlaming voelt zich nog het best als hij zichzelf
kan zijn in de tussentaal, op een flinke afstand van de standaardtaal. Zegt Dirk
Geeraerts, die daarnaar dus onderzoek verricht.

Brabants-Antwerps
Naar mijn gevoel staat vooral de Brabants-Antwerps getinte tussentaal bijzonder
sterk. Het soap-Vlaams is vaak een soort gekuist Antwerps, vreemd genoeg ook in
de mond van sprekers die niet uit Brabant of Antwerpen komen. Die
Brabants-Antwerps getinte tussentaal spreidt zich over heel Vlaanderen uit als
informele omgangstaal, ten koste van de lokale tussentalige varianten. Limburgs of
West-Vlaams getinte tussentaal wordt zeker niet door alle Vlamingen acceptabel
geacht op radio en televisie. Door die uniformering van de tussentaal dreigt er in
Vlaanderen zeker taalverarming.
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Tegelijk dreigt de tussentaal het hele continuüm van taalregisters op te slokken.
De dialecten verdwijnen ten koste van de tussentaal, maar ook de standaardtaal
staat onder druk. Vooral jongere Vlamingen gebruiken in alle omstandigheden
tussentaal, terwijl hun ouders nog het hele spectrum van dialect tot standaardtaal
hanteren. Sommigen van die jonge Vlamingen zien hun tussentaal als standaardtaal.
Maar nogmaals, het gaat hier om gesproken taal. Hoeveel er ook geklaagd wordt
over sms- en chattaal, steeds meer Vlamingen zijn vertrouwd met de Nederlandse
standaardtaal en zien die ook als hun cultuurtaal.

Belgisch-Nederlandse standaardtaal
De standaardisering van die cultuurtaal in Vlaanderen is begonnen door de
bestaande standaardtaal in Nederland over te nemen. Veertig jaar geleden richtte
het taalbeleid in Vlaanderen zich op Nederland: alles wat uit het noorden kwam,
was goed. Het was de tijd van Piet Paardekooper, Marc Galle en Maarten van Nierop
en hun ‘zeg-niet-zus-maar-zo’ -boekjes. ‘Zus’ was meestal wat in Vlaanderen gezegd
werd, ‘zo’ wat in Nederland gezegd werd.

Veertig jaar later beschouw ik dat taalbeleid deels als een gemiste kans. Het heeft
er inderdaad toe geleid dat Vlaanderen en Nederland naar elkaar toe gegroeid zijn.
Maar doordat de standaardtaal geheel noordelijk was, stond die ver van het bed
van de gemiddelde Vlaming en heeft hij die nooit als een deel van zichzelf gezien.
In de jaren tachtig bleek uit onderzoek van Guido Geerts dat de Vlaming wel vond
dat een standaardtaal belangrijk is, maar hij wilde vooral niet spreken zoals de
Nederlanders. De taalbeleidsmakers hebben dat signaal jammer genoeg niet
gehoord, of in elk geval niet ter harte genomen.
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De huidige Vlaamse beleidsmakers en taaladviseurs denken helemaal anders
over de norm. Ze zien
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dat er in Vlaanderen een eigen standaardtaal is ontstaan en erkennen de kenmerken
daarvan. Een Vlaming spreekt de Nederlandse standaardtaal anders uit dan een
Nederlander, en hij gebruikt steeds meer woorden en uitdrukkingen die in Nederland
niet bekend zijn. De VRT heeft een belangrijke rol in die ontwikkeling gespeeld. In
1998 heeft hij zijn beleid vastgelegd in het zogeheten Taalcharter. De omroep
verbindt er zich toe een verzorgde en aantrekkelijke standaardtaal te hanteren die
rekening houdt met het publiek, en dus als vanzelfsprekend ruimte laat voor
Belgisch-Nederlandse woorden en uitdrukkingen. Het standpunt van de VRT wordt
nu ruim aanvaard. Vrijwel niemand houdt nog vast aan het traditionele
overnamemodel, dat zegt dat alle heil van boven de Moerdijk komt.

Mooie toekomst
Tegenwoordig erkent ook de Nederlandse Taalunie dat er taalvariëteiten van het
Nederlands bestaan. In de taaladvisering hanteert de Taalunie nu officieel de termen
‘algemene standaardtaal’, ‘standaardtaal in België’ en - jawel - ‘standaardtaal in
Nederland’, voor Nederlandse woorden en uitdrukkingen die in België niet gebruikt
en misschien ook niet begrepen worden. Tegelijk erkent zij ook dat sommige woorden
zonder meer tot de standaardtaal in België gerekend moeten worden.
Naar mijn gevoel is die ontwikkeling een belangrijke stap. De Vlamingen zullen
er - dat hoop ik tenminste - het gevoel door krijgen dat de standaardtaal niet buiten
hen staat, maar dat de standaardtaal ook van hen is, dat zij die meebepalen.
Die ontwikkeling kan een taalverrijking voor het hele taalgebied betekenen. Nu
al dringen Belgische woorden door in de standaardtaal in Nederland. Tot voor kort
was fluisterasfalt nagenoeg onbekend in Nederland. Het komt nog niet zo vaak voor,
maar het woord staat wel zonder enige beperking in Van Dale, terwijl zoab
‘gedegradeerd’ is tot ‘in Nederland’.

De Vlaamse zanggroep Laïs trad op tijdens het congres.
Foto: Bart Versteeg

Op dat gebied zie ik een mooie toekomst voor de standaardtaal in Vlaanderen.
Nu moeten we er alleen nog voor zorgen dat ze weer greep krijgt op het domein
waar ze traditioneel in gebruikt wordt. We moeten jonge Vlamingen laten zien en
horen dat de tussentaal niet in alle omstandigheden gebruikt kan worden, dat er
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niets tegen is in de informele omgang, maar dat ze bijvoorbeeld niet geschikt is als
omroeptaal.

Kenmerken van de Vlaamse tussentaal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brabants-Antwerpse klinkers: ‘ruukwiend’, ‘blèèven’
slotmedeklinker ontbreekt: ‘da’, ‘wa’, ‘nie’, ‘goe’
de h ontbreekt: ‘elemaal’, ‘ebt’, ‘ge'ad’
verkeerd lidwoord: ‘de moment’, ‘het school’, ‘het stad’
lidwoord bij persoonsnamen: ‘de Jan’, ‘het Bert’
verbogen lidwoorden: ‘ne jongen’, ‘nene boek’, ‘e secondje’
verbogen voornaamwoorden: ‘mijnen boek’, ‘hare jas’, ‘onzen auto’, ‘dienen
hond’
verbogen bijvoeglijke naamwoorden: ‘hare nieuwen auto’, ‘nen dikken boek’
ekik in plaats van ik: ‘Da' wist ekik nie'.’
hem als onderwerp: ‘Morgen moet 'm gaan voetballen.’
het gebruik van gij: ‘Kom-de-gij ook?’
verkleinwoorden op -ke: ‘meiske’, ‘boekske’, ‘bloemeke’
gebiedende wijs met -t: ‘werkt nog goe’
van of voor i.p.v. om: ‘We probeerden van op tijd te komen’, ‘Hij vroeg voor te
gaan zwemmen.’
twee keer gaan: ‘We gaan gaan zwemmen.’
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125 jaar na Dik Trom
De groeiende invloed van jongerentaal
Wim Daniëls

Jongeren gebruiken een heel eigen taal, waar ouderen vaak niet zo
veel van snappen. Maar zo is het niet altijd geweest: jongerentaal is
een relatief nieuw verschijnsel. Van moppig tot doeko: de
geschiedenis van een belangrijke katalysator van taalverandering.
In een van de boeken van C.Joh. Kieviet zegt de zestienjarige Dik Trom over een
oude man die al weken ziek op bed ligt: ‘Arme ziel, dan zal het er wel weer niet
breed zitten, denk ik?’ Ik hoor het mijn zoon van zestien zo niet zeggen - niet eens
omdat het taalgebruik ouderwets aandoet, maar vooral omdat het zo volwassen
klinkt. Maar wat wil je: op het moment dat Dik dit zegt, in 1891, is hij al een paar
jaar aan het werk, en dus eigenlijk al geen jongere meer. In zijn tijd bestonden die
ook simpelweg niet: je had kinderen en volwassenen, geen jongeren. Er bestond
dus ook geen jongerentaal.

Knal

Wim Daniëls: ‘Echt doorbreken deed de jongerentaal eigenlijk pas vlak na de hippietijd.’
Foto: Bart Versteeg

Een van de eersten die in Nederland jongerentaal gebruikten, is het
romanpersonage Joop ter Heul, uit de gelijknamige reeks van Cissy van Marxveldt.
In het eerste deel, De H.B.S.-tijd van Joop ter Heul uit 1919, valt te lezen: ‘Kees
zegt, dat Pa bang is, dat ik een fuifnummer zal worden’ - wat me door dat
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‘fuifnummer’ eigenlijk nu nog heel modern in de oren klinkt. Verder wordt er
gesproken van ‘zielig’, ‘zalig’, ‘heusig’, ‘moppig’ en ‘leutig’.
Zielig en zalig waren in die tijd heel populaire woorden. Charivarius, de gevreesde
taalcriticus, heeft er in 1913 al een gedicht over geschreven, ‘Zielige zaligheid’, dat
zó begint:
Een bakvischje is coquet en lief, royaal en nooit inhalig.
Ze houdt alleen een beetje veel van ‘zielig’ en van ‘zalig’.
En hoe zit het dan met Joop ter Heuls mannelijke tijdgenoot Pietje Bell, de
hoofdpersoon uit de beroemde boekenserie van Chris van Abcoude? Anders dan
je van de ondeugende en eigengereide Pietje misschien zou verwachten, gebruikt
hij geen typische
Knal betekent hetzelfde als tegenwoordig cool. Het is een jongerenwoord
dat het heel lang heeft uitgehouden; ook nu nog hebben mensen het
soms over een ‘knalfeest’.
jongerentaal. Hij praat alleen een beetje nonchalant; hij slikt bijvoorbeeld klanken
in: ‘Vin j'm goed?’
Waar je wel veel jongerentaal vindt, is in het werk van de schrijver Doe Hans. Zijn
prachtige boek De knalclub van 3A, uit 1925, gaat over een fietsclub waarvan
eigenlijk alleen jongens lid mogen worden. Maar omdat de jongens er geen vierde
persoon bij kunnen vinden, vragen ze Elly Verhagen, bijgenaamd ‘Nachtegaaltje’.
Elly is zeer verheugd dat ze gevraagd wordt: ‘Knal zeg. Een knal-plan. Van wie is
dat knaldenkbeeld om mij d'r bij te vragen? Zeker van die knal-Max?’ - en zo wordt
er in het boek om de regel
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verder ‘geknald’. Knal betekent hetzelfde als tegenwoordig cool. Het is een
jongerenwoord dat het heel lang heeft uitgehouden; ook nu nog hebben mensen
het soms over een ‘knalfeest’.

Weekblad Hitweek (soms ook Witheek geheten): bakermat van jaren-zestigjongerentaal.

In De knalclub van 3A wordt dat knal alleen gebruikt door Nachtegaaltje. Dat is
merkwaardig, want het woord wordt in een schoolboek uit 1929 door de twee
Vlaamse auteurs onder de ‘jongenswoorden’ geschaard. Ze geven in hun boek ook
een overzichtje van meisjeswoorden, onder meer denderend, honneponnig en nog steeds - zielig en zalig.

Mieters
Na de Tweede Wereldoorlog verschijnt het eerste echte puberboek: The Catcher
in the Rye van J.D. Salinger (1951), dat ook nu nog erg modern aandoet. In het
Nederlands heeft het heel veel verschillende vertalingen gehad, onder meer onder
de titel Puber. De eerste zinnen daaruit:

Als je dan werkelijk zo benieuwd bent, dan wil je natuurlijk in de eerste
plaats weten waar ik geboren ben, wat ik zo al in mijn jeugd uitgespookt
heb, waar mijn ouders vandaan kwamen en wat ze uitvoerden voor ze
met mij opgescheept werden, en ga zo maar door; maar om je de waarheid
te zeggen voel ik daar niks voor. Ten eerste omdat het me geen sikkepit
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interesseert en ten tweede omdat mijn ouwelui een rolberoerte zouden
krijgen als ik iets persoonlijks over ze vertelde.
Zo'n losse toon was tot op dat moment nog nooit vertoond in de literatuur. We
hebben iets dergelijks ook in de poëzie gezien, bij de Vijftigers, die opeens de vaste
vorm die er voordien was, loslieten. Het is het soort vrijheid dat je nodig hebt om tot
jongerentaal te komen.
Jongerentaal uit de jaren vijftig is ook te vinden in Bij nader inzien, het prachtige
boek van J.J. Voskuil, verschenen in 1963 en handelend over de periode 1946-1953.
Daarin komen de woorden mieters en verdomd werkelijk heel erg veel voor: ‘Jezus,
jongens, jullie moeten toch wel verdomd onder de indruk zijn geweest.’ ‘Jij kunt zo
verdomd overtuigd doen.’ ‘“Mieters,” zei Maarten. Hij keek nog eens naar de tuin.
“Het uitzicht is verdomd mieters.”’ Het zijn vooral jongens die die woorden gebruiken,
maar er komt op een gegeven moment ook een meisje aan het woord dat ‘mieters’
zegt, maar let op wat er dan achter komt: ‘“Verdomd mieters,” zei ze binnensmonds.
Ze kreeg een kleur.’

‘Intervjoetjes’
In de jaren zestig komen de nozems en de provo's. Het was voor het eerst dat
groepen jongeren tegenover elkaar kwamen te staan. Bij de nozems had je de
pleiners en de dijkers; de pleiners hingen rond op het Amsterdamse Leidseplein,
de dijkers op de Nieuwendijk. De dijkers droegen puntschoenen, hun brommer was
een Zündapp, een Kreidler of een DKW, ze hielden van rock-'n-roll en hadden
vetkuiven. Pleiners luisterden naar jazz, hadden bordeelsluipers aan en reden op
een Puch of een Tomos. Ook in andere steden waren er zulke tegenstellingen tussen
‘gewone’ nozems en ‘artistiekelingen’. Later kwamen daar de provo's bij; hun naam
was een verkorting van provoceren. De provo's waren meestal iets ouder en meer
politiek gericht.
Alle jongerengroepen waren duidelijk gebiologeerd door de nieuwe muziek van
die tijd, of het nu rock-'nroll was of jazz, of de in opkomst zijnde beat. Er verschenen
ook muziektijdschriften, zoals vanaf 1965 Hitweek. De grote man van dat blad was
Willem de Ridder, die ook op talig gebied van groot belang was. Hij introduceerde
een soort fonetische spelling die typisch werd voor de subcultuur van de jaren zestig
(‘intervjoetjes’, ‘relaatsies’, ‘prodjoesen’), maakte woordgrappen van het type
‘spiegedelies’ (= ‘psychedelisch’) en bedacht nieuwe woorden als twieners, platelaar
(‘platenhandelaar’) en nederbiet.
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Moppig, leutig, fuifnummer: romanfiguur Joop ter Heul is een van de eerste
jongerentaalsprekers.

Eind jaren zestig is dan de tijd van de hippies. Deze langharige, kleurig geklede,
vredelievende en veelal hasj rokende jongeren hadden een heel eigen
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jargon, dat doorspekt was met woorden als (gewoon) te gek, weet je wel, ludiek,
birdie en freaken.

Doorbraak
Maar echt doorbreken deed de jongerentaal eigenlijk pas vlak na de hippietijd. Dat
had te maken met de verlenging van de leerplicht. Vanaf 1969 moest je niet meer
zes jaar naar school (tot en met de basisschooltijd), maar negen jaar. Pas toen werd
de middelbare school dus echt verplicht, en dat betekende een enorme impuls voor
de jongerentaal, want die kan zich alleen maar ontwikkelen als jongeren elke dag
met elkaar optrekken.
Maar er zijn meer gebeurtenissen die doorslaggevend zijn geweest voor de
doorbraak van jongerentaal. Op de eerste plaats is er een explosie gekomen van
muzieksoorten: soul, disco, en daarna rap en house. Iedereen sloot zich bij een
stroming aan. En bij die stromingen hoort niet alleen een muziekstijl, maar ook
bepaalde kleding en een eigen taal. Ook groeide de populariteit van sporten die
vooral door jongeren heel erg gewaardeerd worden, zoals beachvolleybal, surfen
en snowboarden.
In de jaren zeventig en tachtig kwam er bovendien een toestroom van mensen
uit andere landen. Hun kinderen hebben ervoor gezorgd dat we nu de zogenoemde
straattaal hebben, met uitdrukkingen als doekoe (‘geld’), no spang (‘maak je niet
druk’) en sma (‘meisje’). Het Surinaams vormt hiervan de basis. Overigens is die
straattaal vooral geconcentreerd in de grote steden, waar relatief veel allochtone
jongeren wonen. Ik kom zelf uit de Peel. Als je daar een lijstje met straattaal aan
jongeren voorlegt, dan weten ze deels echt niet waar je het over hebt.

Sms
Tot slot is er de technische ontwikkeling. Allereerst de mobiele telefoon, waarmee
je niet alleen kunt telefoneren, maar ook sms'en. Omdat zo'n tekstbericht maximaal
160 tekens kan bevatten, moet je het kort houden, vandaar dat even wordt
geschreven als ff en ik zie je als xje. Zelfs geen blijkt korter te kunnen: g1. Daar is
ook msn bij gekomen: chatten (schrijvend praten) via de computer. Bij msn gaat het
er niet om dat je heel korte woorden schrijft, maar dat je de taal versiert. Jongeren
doen dat fantastisch. Ze zetten bijvoorbeeld midden in een woord een paar
hoofdletters, de letter z is erg populair en alle woorden die op -en eindigen, gaan
ze met -uh schrijven. Mensen denken misschien dat alleen jongeren dat doen, maar
jongeren worden ouder en die nemen die msn-taal als vanzelfsprekend mee.
Ook de overige vormen van jongerentaal verspreiden zich behoorlijk snel. Neem
iemand als Nance, die vroeger het tv-programma Lingo presenteerde. Hoewel ze
zich geen jongere meer kan noemen, neemt ze heel gemakkelijk het woordje cool
in de mond. En onlangs liep ik in Leiden voor het station en hoorde ik een man van
een jaar of vijftig afscheid nemen via de mobiele telefoon met: ‘Ik ga je zien.’ Dat
betekent ‘tot ziens’ en was tot zeer onlangs iets wat je alleen in jongerentaal hoorde.

Opstellen
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Een tijdje geleden werd ik uitgenodigd door TV Gelderland om deel te nemen aan
een discussieprogramma over de verhouding tussen jongerentaal en taalverloedering.
Bij dat programma zaten ook twee leraressen, die een top-tien meegebracht hadden
van woorden die zij steeds meer tegenkomen in het schrijfwerk en de opstellen van
leerlingen. Op de eerste plaats stond het woordje ff, en ook nix en w8 kwamen in
het lijstje voor. De leraressen waren bevreesd voor een slechte invloed op de
spellingvaardigheid van hun leerlingen. Ik zei: ‘Waar maak je je druk om? De
Nederlandse Taalunie verandert zomaar ineens de spelling van minstens duizend
woorden. Als jongeren een handvol woorden op een andere manier gaan schrijven,
laat ze dat dan gewoon doen.’

Jongerentaal lijkt me echt geen bedreiging voor het Nederlands. Jongeren kunnen
dingen doen die wij niet prettig vinden, maar dat moeten we niet verwarren met een
andere manier van omgaan met taal. Mensen zijn misschien bang voor die nieuwe
jongerentaal omdat ze die associëren met jongeren die moreel zijn afgegleden,
maar laten we die twee dingen goed uit elkaar houden.

Jongerentaal in Van Dale
In oktober werd de nieuwe grote Van Dale gepresenteerd. Hoeveel jongerentaal
staat daarin? Dat is met de bijgeleverde cd-rom heel gemakkelijk na te gaan, als je
tenminste de juiste ‘labels’ weet in te tikken. Want sommige jongerenwoorden labelt
Van Dale als ‘jongerentaal’, andere als ‘jeugdtaal’, nog weer andere als ‘jongenstaal’
of ‘meisjestaal’, en dan is er ook nog het etiket ‘sms-taal’ en ‘chattaal’. In totaal zijn
het 115 woorden, echt een ratjetoe van hedendaagse en verouderde woorden,
zonder dat overigens bij de meeste verouderde woorden is aangegeven dat ze
verouderd zijn. En van sommige opgenomen woorden (zoals pienantie) valt te
betwijfelen of ze echt ooit exclusief tot de jongerentaal hebben behoord. Kennelijk
laat jongerentaal, per definitie een vluchtig verschijnsel, zich maar moeilijk vastleggen
in een woordenboek.
Een greep uit de woorden, geordend naar label, met tussen haakjes steeds het
aantal treffers.
Jongerentaal (10)
dakken ‘uit je dak gaan’
dissen ‘geen respect tonen voor iemand’
kopkluiven, snavelen ‘tongzoenen’
navelpluis ‘sufferd’

Jeugdtaal (93)
computernerd ‘enigszins wereldvreemde computerfreak’
gers ‘geweldig goed’
kakker ‘iemand die in collegestijl gekleed gaat’
kuitenflikker ‘sprong waarbij men in de lucht de voeten tegen elkaar klapt’
neootje ‘een jonge punk van een jaar of twaalf’
pienantie ‘penalty’
sjijk ‘chic’
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Jongenstaal (6)
kattenbak verbastering van catechisatie of catechismus
oliepoot ‘een nat been veroorzaakt doordat je net niet ver genoeg over de
sloot gesprongen bent’
stinkertje ‘een veter die je hebt aangestoken en die een beetje aan het smeulen
is’

Meisjestaal (4)
akeligheid ‘vervelende jongen’
dolletjes ‘zalig’
eng ‘griezelig’
wicht ‘meisje (met ongunstige bijklank)’

Sms-, chattaal (2)
asap ‘as soon as possible’
ff (betekenis volgens Van Dale: ‘effen’)
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Debat: ‘taalverandering is vaak taalverloedering’
Redactie Onze Taal
Tijdens het congres werd er ook op het podium gedebatteerd over
het congresthema. Twee taalkundigen traden met elkaar in het
strijdperk.
Aan het eind van de congresdag moest het pleit dan maar eens beslecht worden:
leidt taalverandering nu tot verval of juist tot verrijking? Twee taalkundigen (en vaste
medewerkers van Onze Taal) voerden een heftig debat over de juistheid van de
stelling ‘Taalverandering is soms taalverloedering’. René Appel, thrillerschrijver en
oud-hoogleraar Nederlands als tweede taal, verdedigde de stelling; Marc van
Oostendorp, taalkundig onderzoeker bij het Meertens Instituut, was tegen. Hieronder
hun pleidooien.

Voorafgaand aan het debat peilde de discussieleider, Onze Taal-redacteur Jaap
de Jong, de mening van de zaal. Een grote meerderheid vond dat het wel losloopt
met die verloedering; na afloop leek die meerderheid iets minder groot.
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De taalkundigen Marc van Oostendorp (links) en René Appel in debat: is taalverandering
vaak taalverloedering?
Foto's: Bart Versteeg

Voor
René Appel
Zoals elke natuurlijke taal is het Nederlands gedifferentieerd, rijkgeschakeerd en
veranderlijk. Binnen het totale verbale repertoire van het Nederlands neemt het
‘Algemeen Nederlands’ een speciale positie in. Het is een norm; het dient als
standaard. Volgens Van Dale betekent verloederen onder meer ‘slonzig worden,
verarmen’, en in die zin kan er ook sprake zijn van verloedering van het Algemeen
Nederlands. Denk bijvoorbeeld aan het algemeen gebruik van het woord neerzetten
in de volgende zinnetjes: ‘De atleet zette een prestatie neer’ (bedoeld is: ‘leverde’),
‘zette een record neer’ (‘verbeterde’), ‘zette de winnende tijd neer’ (‘liep’). Een ander,
door elke derderangs cabaretier al uitgekauwd voorbeeld is het overmatig gebruik
van naar (toe). Onlangs mocht ik zelfs noteren: ‘Hij legde de vinger naar de zere
plek.’
Soms komt er ook een vorm bij, zoals de zogenaamde Gooise r, die min of meer
gelijk is aan de Engelse r, en die je dus nauwelijks hoort. Ik vind die klank lelijk,
overigens net als neerzetten en foutief naar (toe). Nu zullen waarschijnlijk veel
mensen iets zeggen als: ‘Maar dat is subjectief; over taalverschillen mag je niet
spreken in termen van mooi of lelijk.’ Maar waarom zou dat niet mogen? Taal is een
cultuurproduct, en waarom zouden we over andere cultuurproducten, zoals
architectuur, wel esthetische oordelen mogen hebben en over het Algemeen
Nederlands niet?
De overmatige, soms bijna onbegrensde invloed van het Engels op het Algemeen
Nederlands is voor mij ook een vorm van taalverloedering, in de zin van verslonzing
en verarming van onze taal. Natuurlijk is het gebruik van sommige leenwoorden
onvermijdelijk. Het heeft geen zin om woorden als bungalow of allriskverzekering
te vervangen door Nederlandse equivalenten. Die vorm van purisme staat ver van
mij. Maar het is wel goed om regelmatig tegenwicht te bieden als de behoefte aan
verandering, inclusief de infiltratie van het Engels, doorslaat.
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Tegen
Marc van Oostendorp
Ik houd van de taal zoals ik houd van het leven. Sommige modes van vroeger
bevallen me meer dan hun moderne tegenhangers: ik draag liever zwarte leren
schoenen dan sneakers, ik kijk liever naar een toneelstuk dan naar tv, ik luister
liever naar Bach dan naar Baas B. Gaat mijn wereld teloor doordat veel andere
mensen andere keuzes maken? Ik geloof het niet: het aardige van onze tijd is juist
dat er zo veel mogelijkheden naast elkaar bestaan en dat niet iedereen op zwarte
schoenen loopt. Zo is het ook met de taal: er zijn mensen die anders praten dan ik,
en er zijn mensen die praten op een manier die ik verafschuw: managers
bijvoorbeeld, of voetbalverslaggevers. Maar ik laat door hen mijn leven niet bederven,
en het Nederlands zal ook hun malle fratsen wel overleven.
Veel tijdgenoten zijn drenkelingen van de taal; ze klampen zich vast aan ieder
modewoord dat toevallig voorbij komt drijven. Zo is het altijd geweest. Die mensen
zijn vaak toch heel aardige gesprekspartners, en ze zeggen op hun onbeholpen
manier soms heel verstandige dingen. Ik praat liever met hen dan dat ik me aan
hen erger. Ondertussen worden er met de Nederlandse taal in onze tijd ook zo veel
dingen gedaan die ik wél mooi vind: er zijn begaafde sprekers en knappe schrijvers,
er worden mooie en populaire liedjes gemaakt, en het internet wordt volgeschreven.
En alle variatie leidt niet tot noemenswaardige verwarring: ik daag mijn tegenstander
uit mij een spreker van het Nederlands voor te geleiden met wie ik mij niet kan
verstaan.
De taal is rijk, de taal is veelvormig en verandert voortdurend. Je kunt ervoor
kiezen om je dagen zuur en pessimistisch door te brengen, vol ergernis en vrees
over wat er allemaal mis zou kunnen gaan. Ik kies ervoor me liever elke dag te
verbazen en te verheugen over wat er allemaal mag en kan in onze taal. Net als in
het leven.

Taalquiz congres
Taaladviesdienst
Tijdens het Onze Taal-congres op 12 november vorig jaar konden de aanwezigen
weer meedoen aan de traditionele congresquiz van de Taaladviesdienst. Die bleek
deze keer behoorlijk pittig: niemand had minder dan twee fouten. Hieronder de
opgaven.
Het nieuwe Groene Boekje
1. Hoe zou het nieuwe Groene Boekje het volgende schrijven?
a. taalvragen-top-10
b. taalvragen-top 10
c. taalvragentop 10
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2. Monique [leasen] een BMW.
a. leasde
b. leasete
c. leaste
3. multiple + choice + vraag
a. multiplechoicevraag
b. multiple-choicevraag
c. multiple choice-vraag

Jongerentaal
4. Wat betekent moeilijk?
a. geweldig
b. makkelijk
c. stom
5. Wat betekent woellah?
a. ga weg
b. ik zal je krijgen
c. ik zweer het
6. Wat betekent faja?
a. erg, vervelend
b. lafaard
c. meisje

Etymologie
7. Waarvan komt le- in lelijk?
a. leed
b. leep
c. lillen
8. Wat betekent veeg in een veeg teken?
a. dodelijk
b. krachtig
c. onduidelijk

Grammatica
9. 60% van de deelnemers [slagen].
a. slaagt
b. slagen
10. Wat is juist?
a. het echtpaar en haar kind
b. het echtpaar en hun kind
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c.

het echtpaar en zijn kind

Taaladviesdienst
11. De Taaladviesdienst beantwoordt al twintig jaar taalvragen; de laatste jaren
zo'n 16.000 per jaar. Over welk van de volgende onderwerpen worden de
minste vragen gesteld?
a. enkelvoud of meervoud
b. tussen-n (zoals in paarde(n)bloem)
c. tussen-s (zoals in geluid(s)hinder)

De juiste antwoorden vindt u onderaan.
In totaal deden er 220 mensen mee aan de quiz. Voor de beste inzendingen waren
er tien (cadeau)abonnementen op Onze Taal beschikbaar. De volgende deelnemers
hebben hun prijs inmiddels ontvangen:
Alianne Conijn, Utrecht
Joachim Duijndam, Leiden
G. Gubbels, Horst
T.A.Y. de Jong, Schiedam
R. Lenferink, Rotterdam
CA. van Rij, Heerlen
A. van Sluijs, Utrecht
Liesbeth Vrieze, Ede
F. Wentholt, Den Haag
J.E. Woudstra, Leusden

Antwoorden taalquiz congres:
1c, 2b, 3a, 4a, 5c, 6a, 7a, 8a, 9a, 10b/c, 11b
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Soms streng, maar zelden puristisch
Bezoekers van het Onze Taal-congres over taalfouten
Frank Jansen
Is het doorsnee-Onze Taal-lid een gepensioneerde ingenieur die alle
vreemde woorden in de krant met rood aanstreept of een
gepassioneerde liefhebber die alles over taal wil weten? Die vraag
kunnen we nu voorzichtig beantwoorden, nu de deelnemers van het
laatste congres zich konden uitspreken over allerhande omstreden
taalkwesties, van groter als tot daar kan ik iets mee.
Hoe worden controversiële taalverschijnselen beoordeeld door de bezoekers van
een Onze Taal-congres over taalverandering? Dat vroeg Onze Taal-lid Frans Lisman
zich af, en het idee van een kleine enquête was geboren. Natuurlijk gaat het hier
om een bijzondere groep mensen. Niet iedere Nederlander, en zelfs niet elk lid van
Onze Taal, heeft zijn taal zo lief dat hij daarvoor op zijn vrije dag de herfststormen
trotseert.
Tijdens het congres kon elk van de 1500 bezoekers 's ochtends op een formulier
invullen of hij het eens dan wel oneens was met stellingen van het type ‘Groter als
is in de spreektaal acceptabel.’ De ingeleverde formulieren, 946 in getal, werden al
tijdens de middaglezingen verwerkt door een team van studenten.

Schandpaalaanpak
Zijn er systematische verschillen tussen de seksen, leeftijden en beroepen? Van
de invullers was 49% man en - dus - 51% vrouw. Een kleine minderheid van 9%
was jonger dan 30, 32% was tussen de 30 en 55 jaar oud, en 59% was ouder dan
55 jaar. Een grote minderheid van 40% was werkzaam (geweest) in een taalberoep,
voor de overige 60% gold dit niet.

Over het algemeen bleken de mannen duidelijk strenger dan de vrouwen. Verder
zijn de ouderen strenger dan de jongeren, en - verrassend misschien - mensen
zónder taalberoep strenger dan mensen mét een taalberoep. Uit het antwoord op
de vraag of het zou helpen als het genootschap openlijk taalzondaars op hun fouten
zou wijzen, blijkt dat een meerderheid wel wat ziet in zo'n schandpaalaanpak. En
daarbij doet zich nog een merkwaardig patroon voor. Vrouwen met een taalberoep
- eigenlijk een combinatie van twee mild oordelende groepen - zijn het meest
geporteerd voor een dergelijke straffe aanpak, terwijl alle inzenders zonder taalberoep
en de mannen met een taalberoep daar duidelijk minder voor voelen.

Instinker
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Nu over naar de taalkwesties. Dat de gemiddelde congresganger niet zo stevig in
zijn talige schoenen staat, blijkt uit de afkeuring door 44% van de mensen van de toch echt smetteloze - zin ‘Het bestuur vergadert om te beslissen over zijn
samenstelling.’ Toegegeven, het was een instinker, omdat er inderdaad vaak iets
met om aan de hand is (zoals in ‘Hij zocht zijn geluk in Brazilië om er een ellendige
dood te sterven’, dat een merkwaardige lezing heeft als je bedenkt dat om normaliter
‘met het doel om’ betekent). Net zo is er ook weleens wat aan de hand met de
verwijzing naar het bestuur: daarvoor wordt geregeld abusievelijk haar gebruikt. De
beantwoording van deze vraag was niet afhankelijk van sekse en ook niet van
beroep, maar leeftijd speelde wél een rol. Oudere geënquêteerden, en vooral die
van vóór de invoering van het mammoetonderwijs (in 1968), zagen vaker in dat de
zin wel degelijk goed was.

Zekerheden
Er zijn twee taalkwesties waar de congresgangers het voor meer dan 90% over
eens waren. De eerste was het nut van leenwoorden. Opmerkelijk genoeg voor een
gezelschap dat nog altijd lijdt onder een puristisch imago, vond maar liefst 93% het
niet bezwaarlijk om een woord uit een andere taal te halen als er voor een bepaald
begrip geen Nederlandse term bestaat. Het genootschap bestaat dus allang niet
meer uit verstokte taalpuristen, zoals weleens gedacht wordt. Aan de

De congresgangers reageren veel genuanceerder dan we hadden
verwacht.
andere kant kent men bijna unaniem geen genade voor hun hebben: dat mag je
niet zeggen, vindt 94%, en zoiets schrijven al helemaal niet (98%).
In spreektaal mag dus net even meer, blijkt uit de oordelen over hun hebben.
Betekent dat dat mensen ook tolerant zijn tegenover een afwijkende uitspraak? Als
het om van oorsprong vreemde woorden gaat

Onze Taal. Jaargang 75

59
misschien wel. De vernederlandste uitspraak van restaurant, met een t op het einde,
wordt in meerderheid (70%) goedgekeurd, en een vergelijkbaar percentage spreekt
zich uit voor de nep-Franse uitspraak van accessoires als [asseswaares], waarvan
sommigen blijven vinden dat de uitspraak [akseswaares] zou moeten luiden op
grond van de [ks] in accepteren, accelereren en dergelijke. Van de spellinguitspraak
van zestig als [zestig] (tegenover het taalhistorisch correcte [sestig]) waren de
inzenders minder gecharmeerd: 45% vindt deze z hier niet op zijn plaats. Bij deze
drie kwesties is er een duidelijk leeftijdseffect: hoe ouder, hoe strenger.

Illustratie: Hein de Kort

De andere klankverschijnselen riepen duidelijk meer weerzin op. Aan het gebruik
van de v in file en z in sabel kleeft voor 82% een hypercorrect en daardoor
non-standaard bijsmaakje. Ongeveer dezelfde mate van afkeuring treft de klemtoon
op de o in overleg en catalogus.
Ten slotte de grootste klassieker onder de taalkwesties: groter als. Dat mag nog
steeds niet volgens 80% van de inzenders, zelfs niet in de spreektaal.

‘Ik pas die schoen niet’
In deze enquête kwamen duidelijk meer vragen voor over spreektaal dan over
schrijftaal. Een van de vragen die wel over schrijftaal gingen, was eigenlijk een
spellingprobleem: mag in dezen ook wel zonder die n? Het blijkt bijna driekwart van
de inzenders weinig te kunnen schelen. Bij omdat en doordat tappen ze echter uit
een ander vaatje. In meerderheid (60%) zien ze het betekenisverschil tussen
oorzakelijk (doordat) en redengevend (omdat) verband in ieder geval in de schrijftaal
graag gehandhaafd. Dezelfde strenge houding zien we bij de uitdrukking zo optimaal
mogelijk: 59% van de bezoekers beseft dat in de betekenis van optimaal al zo...
mogelijk besloten zit, én meent dat een dergelijk pleonasme verwerpelijk is.
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Er waren ook enkele vragen over de naamvalsvorm van persoonlijke
voornaamwoorden. Die vorm hangt af van de functie die het voornaamwoord in de
zin heeft. Voor het onderwerp hebben we de vormen ik, jij, hij, enz., en voor de
andere functies mij, jou, hem, enz. Als je ‘Hij wordt voorgelezen’ acceptabel vindt,
betekent dat dat je de persoon aan wie een tekst wordt voorgelezen als het
onderwerp van de zin beschouwt, terwijl dat - volgens sommige grammatici - hem
zou moeten zijn, de derde naamval dus. Over deze kwestie zijn invullers opmerkelijk
mild: nog niet

De 25 kwesties
Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
• Groter als is in de spreektaal acceptabel.
• Dezen mag in bij dezen, in dezen en te dezen ook wel zonder n geschreven
worden.
• De constructie zo optimaal mogelijk is acceptabel.
• Hun hebben is in de spreektaal acceptabel.
• Hun hebben is in de schrijftaal acceptabel.
• Het is óf u hebt u vergist óf u heeft zich vergist.
• Omdat in plaats van doordat voor een oorzaak is ook in schrijftaal acceptabel.
• ‘De vrouw wiens tas ik droeg, viel.’ Wier is de juiste vorm hier.
• ‘Hij wordt voorgelezen.’ Hij in plaats van hem is hier acceptabel.
• De uitspraak van de s als z ([zabel], [zegment]) en van de f als v ([vilm], [vile])
is aanvaardbaar.
• Restaurant rijmt op krant.
• Zestig spreek je uit met een z.
• De klemtoon in óverleg is voor mij acceptabel.
• ‘Het bestuur vergadert om te beslissen over zijn samenstelling’ is een goede
zin.
• Buitenlandse woorden waarvoor wij geen volledig dekkend Nederlands
alternatief hebben, moeten wij accepteren. Bijvoorbeeld: sowieso, impact,
ambiance.
• ‘Mij past de schoen niet.’ Ik pas in plaats van mij past is hier acceptabel.
• Catalogus rijmt op toges.
• Accessoires wordt uitgesproken als [asseswaares].
• Het zou helpen als het genootschap presentators, journalisten en andere
publieke figuren die fouten maken ongevraagd en in het openbaar daarop wijst.
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Een project opstarten
Dan heb ik zoiets van
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de helft keurt de hij-constructie af. Maar ‘Ik pas die schoen niet’ (in plaats van ‘Mij
past die schoen niet’), een probleem dat in taalkundig opzicht op het voorgaande
lijkt, wordt anders gewaardeerd. Hier is de groep strenge afwijzers twee keer zo
groot als die van de goedkeurders.

‘Dan heb ik zoiets van...’
De ingewikkeldste kwestie van de enquête was waarschijnlijk ‘Het is óf u hebt u óf
u heeft zich vergist’, waaruit een strenge opvatting over grammatica spreekt: als
het onderwerp u (het eerste u) als tweede persoon gezien wordt, zouden én de
persoonsvorm hebt én het wederkerend voornaamwoord u in de tweede persoon
moeten staan. Wie in u een derde persoon ziet, en consequent wil zijn, moet heeft
en zich gebruiken. Hier is de groep strenge oordelaars twee keer zo groot als de
milderen. Een nog grotere meerderheid wil het onderscheid blijven maken tussen
de betrekkelijke voornaamwoorden wiens en wier: driekwart van de respondenten
vond dat wiens in ‘de vrouw wiens tas ik droeg’ vervangen moest worden door wier,
het woordje waarmee we van oudsher terugverwijzen naar een vrouw.

De geënquêteerden waren ten slotte ook tamelijk mild ten opzichte van modieuze
uitdrukkingen, zoals ik trek het niet en daar kan ik iets mee, met uitzondering van
dan heb ik zoiets van, dat voor 66% van de congresgangers onacceptabel is. Die
mildheid verbaast me een beetje, omdat die uitdrukkingen juist het favoriete
onderwerp zijn voor taalstukjesschrijvers als Jan Kuitenbrouwer, en geregeld
figureren in de rubriek ‘Taalergernissen’. Ook hier valt een leeftijdseffect te
constateren: hoe ouder, des te meer afkeuring.
Is het doorsnee-Onze Taal-lid een gepensioneerde ingenieur die alle vreemde
woorden in de krant met rood aanstreept of een gepassioneerde liefhebber die alles
over taal wil weten? Ik denk toch dat laatste. De congresgangers reageren veel
genuanceerder dan we hadden verwacht. Uit de scoreformulieren blijkt duidelijk dat
de gemiddelde invuller elk taalverschijnsel afzonderlijk beoordeelt, en niet alles
afkeurt. Jazeker, er is een verschijnsel dat we allemaal graag de nek zouden willen
omdraaien en dat is hun hebben, maar bij de andere taalkwesties is er duidelijk
meer evenwicht tussen de groepen voor- en tegenstanders. Wie zijn taal liefheeft,
spaart de roede.

Van salich man tot lekkere boy
Taal door de eeuwen heen
In de loop der eeuwen is het Nederlands flink veranderd. Is de taal
van onze verre voorouders daarmee onleesbaar geworden? En hoe
begrijpelijk is het Nederlands van nu nog? Op het congres werden
er ter vergelijking drie teksten voorgedragen uit verschillende
periodes, maar allemaal over een tijdloos thema: de liefde.
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Petra Laseur leest een 15de-eeuwse brief voor.
Foto: Bart Versteeg

Taal van de 15de eeuw
In zijn boek Der minnen loep uit 1412 kruipt Dirc Potter in de huid van een vrouw,
Hero, die wordt aanbeden door Leander. Jarenlang zwemt hij iedere nacht de
Hellespont over, de zeestraat tussen de Middellandse en de Zwarte Zee - allemaal
om Hero te ontmoeten.
Du alre liefste salich man,
Hoe moechstu wesen nu daer an,
(...)
Als ic dijns zwemmens hebbe
vernomen,
Dattu bis te comen ant lant,
So come ic lieflic alte hant
Bereyt mit drueghen blancken
laken,
Dijn zuete leden druuch te
maken:
Ic druck di vriendelic in minen
armen,
Dijn schone lijff te verwarmen:
(...)
Soe gaen wy op die camer schoon,
Ghechiert als een conincx troen.
Twe lieve minnentlike monde
Versamenen him wel menighe
stonde.
Al die ghenuechte, gunst ende
vrede,
Die ye wijff enen goeden man
dede,
Doe ic mit zueter lusten di.

Vertaling, van Olga van Marion:
Ach allerliefste,
Ik maak me toch zo veel zorgen,
(...)
Zodra ik denk dat je uitgezwommen bent
En je aan land bent gestapt,
Dan kom ik eraan
Vol liefde sta ik klaar met een
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droog, wit badlaken,
Om jouw lieve lijf droog te
maken:
Ik hou je teder in mijn armen,
Om je prachtige lijf te verwarmen:
(...)
Dan gaan we naar de mooiste
kamer,
Die met pracht en praal is versierd.
Onze twee geliefde monden
Houden we urenlang op elkaar.
Al het heerlijke genot en de rust,
Die vrouwen aan hun mannen
schenken,
Schenk ik vol liefde aan jou.

Voordracht op het congres: Petra Laseur
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Helen Gerretsen draagt voor uit brieven van een zeemansvrouw.
Foto: Bart Versteeg

Taal van de 18de eeuw
Harmanus Kikkert, stuurman bij de V.O.C., is al vier maanden aan het varen als zijn
hoogzwangere vrouw Aagje Luijtsen hem in maart 1780 in haar woonplaats Den
Burg (Texel) een van haar vele brieven schrijft.
Lieve schat, was u hier eens bij mijn en had ik u eens in mijn armen om u, mijn lieve
uijtverkooren schat, eens aan mijn hart te drukken en u, mijn stiel, te kussen en te
toonen mijn suijvere opregte liefde die ik voor u mijn lieve man heb, en God tot
getuijgen roep of het met valsheijd en oneer gepaard gaat, ik seijn daar in gerust
en souw daar op het moement op kunnen sterven. (...) Ik verbeeld u somtijds levindig
bij mij in mijn droom te hebben in mijn armen, en u dan soo liefheb dat ik mij self
van vreugde niet tot bedaren kan kreijgen. Als ik wakker zijn van droefheijd denk ik
dan: ‘Kon ik zijn kleeren of zijn lieve beenen eens maar kussen.’ Ik kan het somtijds
niet uijtstaan van verlangst. (...) Hoope lief dat God u mag gesond en behouden tot
in mijn armen toe sal bewaren. Ik dan wel voor u wil sterven, maar God die weet
als twee harten malkander teer beminnen, hoe een bitter scheijden het is, lief. Zijt
gegroet lieve ziel. Ik hoop u gesond zijt, lieve schat.
Uit: Kikkertje lief. Ingeleid en bezorgd door Perry Moree, 2002
Voordracht tijdens het congres: Helen Gerretsen, die een avondvullende
voorstelling verzorgt met voordrachten uit Kikkertje lief. Informatie: tel.
020 - 685 24 07, e-mail: gerrets1@xs4all.nl.
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(Straat)taal van de 21ste eeuw
Najat chat met haar vriendin Merve over haar nieuwe liefde.
- Hey Sgat? Hoe is het met je? Met mij wel lkkr hoor!! Meisju ik heb je kapot veel te
vertellen. I THINK I'M IN LOVE AGAIN! Jah en je wil niet wetu wie het is. Raad
maar?
- Uhhhhhhhhhh... Ahmet? Junoes? Firat?
- Nopes geen van allen het is die balhaar van een Unal weer. Wajo allitif hij maakt
mij egt zo para he, maar hij is ook zo sexy gewoon niet NORMAAL meer. Tfoe en
hij dieck kapot erg, vriend.
- What the muck!! Kijkt ie echt de hele tijd?

De Rotterdamse scholieren Najat en Merve chatten met elkaar.
Foto: Bart Versteeg

- Maar ff serieus, ik ben echt helemaal weg van hem, meisje gewoon te erg. Heel
de tijd zit ik naar hem te kijken. Hij is gewoon een LB!!! Een HEEEEEEEELE lekkere
boy... Luister dan, mijn iddi zit helemaal vol met hem, ik weet alles van hem. Vraag
me wat hij lekker vindt, hoe zijn moeder, vader, opa, oma heten, wat hij aan heeft
ALLES!!! Meisje, thuis heb ik een kapot grote bek, durf ik alles over hem te zeggen
en in mijn fantasieën ook tegen hem. Maar als ik hem echt zie komt er alleen maar
een zielige ‘hoi’ uit. O oh, wacht, wacht en weet je hoe hij me noemde? Zijn ‘chimeid’.
Jah vriend, ik heb lekker sjans. Amanagoidem, hij is gewoon echt een azien, mijn
habibi, haha.
- O mijn god!!! En? Is er al wat gebeurd?
- Ja man! Ik heb mezelf voor schande gezet bij hem, snel hè?! Kubra en ik lopen
op hem af om gewoon te chillu, lekker relaxt. We praten ff, vraagt ie uiteindelijk of
ik wat te doen heb? En weet je wat ik antwoord? Weet je wat deze ezel antwoordt?
Ik antwoord SENI SEVIYORUM ASKUM.
- WAAAAAT?! Heb je gezegd dat je van 'm houdt?
- Ja meisje, gewoon te erg. Ik natuurlijk helemaal rood, wajo te erg. Maar toch
was hij echt lief, want weet je wat ie zei? Hij zei: Kom hier en geef me een brasa!!
Haha, ik natuurlijk dood en blij, maar goed. Het is al laat en ga maar snel slapen,
des te sneller ik mijn boy weer zie. Morgen hoor je de rest. Love you, Najat.
Geschreven door Najat Ben Abdelkarim Voordracht op het congres: Najat
Ben Abdelkarim en Merve Kaya (Citycollege St. Franciscus in Rotterdam)
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‘Schrijven staat centraal in alles wat ik doe’
Interview met beschermvrouwe H.K.H. Prinses Laurentien der
Nederlanden
Jan Erik Grezel

Ze liep ooit stage als verslaggeefster bij de Haagsche Courant. Als
vrijwilligster gaf ze alfabetiseringslessen. Tegenwoordig is ze
zelfstandig communicatieadviseur in Brussel, o.a. voor het Wereld
Natuur Fonds. In Nederland geldt ze als het boegbeeld van de
alfabetisering. Prinses Laurentien, de nieuwe beschermvrouwe van
het Genootschap Onze Taal, over haar eigen taalwereld.
‘Jee bent een voorbeeld van wat tegenwoordig een “pragmatisch idealist” heet.’
Prins Constantijn, die tot dan toe aan de andere kant van de kamer onverstoorbaar
zat te werken, schiet desgevraagd even te hulp bij het karakteriseren van zijn vrouw.
‘Wat je wilt bereiken, moet binnen de gegeven grenzen ook haalbaar zijn.’ Prinses
Laurentien herkent zich daar wel in. ‘Ik ben actiegericht, ik wil problemen praktisch
oplossen.’
‘In 2004 heb ik de Stichting Lezen & Schrijven in het leven geroepen. Bij de
oprichting hebben we besloten dat we de stichting over vijf jaar weer opheffen. Dan
moet onze taak als aanjager zijn volbracht: blijvende aandacht voor analfabetisme
en laaggeletterdheid, en een meer structurele aanpak van het probleem. Onze
projecten staan in het teken van deze doelstellingen. Analfabeten behoren tot een
uitzonderlijke groep in de samenleving die niet vooraan staat en roept: “We hebben
een probleem, doe er wat aan!” Ze durven er juist niet voor uit te komen. Daarom
heb ik de stichting opgericht. Er moet allereerst meer openheid komen rond
analfabetisme en laaggeletterdheid. Het gaat hierbij om zo'n anderhalf miljoen
Nederlanders.’
Waar komt uw belangstelling voor deze mensen aan de onderkant van de
taalgemeenschap vandaan?
‘Toen ik in Berkeley journalistiek studeerde, kwam ik bij het maken van een
radioreportage in aanraking met een alfabetiseringsproject. De deelnemers hadden
een gedichtenbundel gemaakt: Painting our lives with words. Ik werd geraakt door
de heftige emoties die het leren lezen en schrijven bij deze voormalige analfabeten
losmaakte. Eigenlijk had ik er nooit zo bij stilgestaan - heel naïef misschien - dat er
volwassenen zijn die niet kunnen lezen en schrijven. Ik begon in te zien in welk
isolement deze mensen leven, hoe diep ze zich schamen.’
‘Toen ik jaren later in Brussel ging werken, wilde ik naast mijn baan graag
alfabetiseringswerk doen, het liefst in een gevangenis. Dat leek mij heel spannend.
Maar het lukte helaas niet doordat de mensen die zich net voor de cursus hadden
aangemeld, telkens weer werden vrijgelaten. Uiteindelijk ben ik toen bij een
buurtcentrum terechtgekomen om er één keer in de week een avond les te geven.
En daar kwam ik precies dezelfde emoties tegen als eerder in Amerika.’
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Verborgen
‘Analfabetisme gaat gepaard met enorme minderwaardigheidsgevoelens en angsten.
Mensen weten hun ongeletterdheid soms tientallen jaren - ik snap niet hoe verborgen te houden voor hun partner en hun kinderen. Ze zijn bijvoorbeeld bang
dat ze, als hun “handicap” aan het licht komt, verlaten worden door hun partner. Als
ze eenmaal over de drempel heen zijn en er wat aan gaan doen, dan hebben ze
vaak nog een moeilijke weg te gaan. Dat zwarte gat uit hun verleden, dat dragen
ze altijd bij zich. Ze halen nooit meer het niveau dat anderen hebben die van kinds
af kunnen lezen en schrijven. Maar als ze dan uiteindelijk zelf een
boodschappenlijstje kunnen maken of een gedichtje kunnen schrijven, maakt dat
sterke emoties los. Ik spreek in het kader van mijn activiteiten geregeld
ex-analfabeten. Sommigen barsten in huilen uit als ze mij zien; ik ben voor hen min
of meer het symbool van de erkenning van hun probleem.’
Ziet u analfabetisme vooral als een individueel of als een maatschappelijk
probleem?
‘Het blijft voor volwassenen een individuele keuze om er wat aan te doen. Maar
analfabetisme is wel degelijk ook een sociaal-economisch probleem. Grote groepen
mensen kunnen niet volwaardig meedoen en geen behoorlijke bijdrage leveren aan
de samenleving doordat ze niet of niet voldoende kunnen lezen en schrijven. Er
werd wel gedacht dat het belang van lezen en schrijven door de digitalisering van
de samenleving minder zou worden, maar het tegendeel is het geval. Ook een
vorkheftruckchauffeur moet tegenwoordig een computer kunnen bedienen en daarbij
spelen lezen en schrijven een grote rol. Er wordt te gemakkelijk verondersteld dat
iedereen dat kan. Neem het CWI, het Centrum voor Werk en Inkomen.
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Als mensen daar komen kijken of er nog vacatures zijn, worden ze naar een zuil
met beeldschermen verwezen. Mensen die niet goed kunnen lezen, hebben daar
niets aan. Nu is het CWI actief betrokken bij alfabetisering.’

Aanvalsplan
‘Als het op praktische maatregelen aankomt om hier wat aan te doen, vang je vaak
bot. Ga eens bij een groot bedrijf kijken. Als je een managementcursus voorstelt
voor vijftig topmanagers, vraagt niemand wat dat kost. Stel je voor om de
ongeletterdheid onder een brede laag werknemers aan te pakken, dan vindt iedereen
dat een goed idee, maar vervolgens komt de vraag: waar moeten we dat van
betalen?’
De Nederlandse overheid trekt wél geld uit - de komende vijf jaar ruim 20
miljoen euro - om laaggeletterdheid te bestrijden. De website van uw stichting
spreekt van een ‘Aanvalsplan 2005-2009’. Wat houdt dat in?
‘Dit “Aanvalsplan” is onlangs opgesteld door het Ministerie van OCW (Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap). De Stichting Lezen & Schrijven is nauw betrokken geweest
bij de totstandkoming van dit plan en is blij met het voornemen van de bewindslieden
om in te zetten op een brede aanpak. De bestrijding van ongeletterdheid begint bij
leesbevordering onder kinderen en jongeren, en loopt door tot in het
volwassenenonderwijs. Als je toekomstig analfabetisme wilt voorkomen, moet je al
bij jonge kinderen beginnen met het stimuleren van lezen. Kinderen zijn sponzen,
maar de volwassenen moeten zorgen voor een rijke taalomgeving waarin de kinderen
spelenderwijs taal kunnen opnemen. Waar het ouders vaak aan ontbreekt, is tijd
en aandacht. Ik merk zelf ook als moeder van jonge kinderen hoe belangrijk het is
dat je de rust vindt om bijvoorbeeld een verhaal voor te lezen.’
‘Bij vijftienjarigen is de benadering vooral: plezier beleven aan taal. Bij hen hoef
je niet aan te komen met “Jullie moeten meer lezen”, dat heeft geen enkel effect.
Voor die doelgroep hebben we onder andere het project Taalkr8!, waarmee we
langs vmbo-scholen gaan.’ (Zie het kader op de volgende bladzijde.)

Brandjes
In Nederland kent men u door al die activiteiten vooral als ‘de prinses van de
alfabetisering’. Maar u werkt het grootste deel van uw tijd als onafhankelijk
communicatieadviseur. Wat doet u precies?
‘Na mijn propedeuse geschiedenis in Groningen en het vervolg met de “bachelors”
in Engeland - het is al bijna twintig jaar geleden - had ik een paar maanden over. Ik
ben toen als stagiair bij de Haagsche Courant gaan werken, eerst op de
stadsredactie. Dat was natuurlijk het geijkte beginnerswerk van een verslaggever:
brandjes, openingen van bejaardentehuizen, demonstraties. Later kwam ik op de
binnen- en buitenlandredactie. Schrijven staat nog steeds centraal in alles wat ik
doe.’
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Prinses Laurentien: ‘Als je toekomstig analfabetisme wilt voorkomen, moet je al bij jonge
kinderen beginnen met het stimuleren van lezen.’
Foto: Bart Versteeg

‘Tegenwoordig houd ik me vooral bezig met “strategische communicatie” van
bedrijven en organisaties, zoals het Brusselse kantoor van het Wereld Natuur Fonds.
Daarbij draait het vaak om “de visie en boodschap goed overbrengen”, binnen een
instelling, maar ook naar buiten toe. Ik word door organisaties gevraagd om als
buitenstaander een kritische blik te werpen op hun manier van communiceren. De
opdrachten zijn heel verschillend van aard. Soms blijkt bijvoorbeeld dat interne
communicatieproblemen niet op het strategische vlak liggen, maar te maken hebben
met iets “eenvoudigs” als cultuurgebonden taalgebruik. Neem het internationale
taalverkeer via de computer; daarbij gaat vaak het een en ander mis. Een
Nederlander schrijft bijvoorbeeld in een berichtje: “I want you to...” Dat klinkt niet
vriendelijk, het is te kort door de bocht. Een Fin of een Fransman verwoordt zoiets
heel anders. Het moet de Nederlander duidelijk worden dat je met “I would really
appreciate if you could...” eerder gedaan krijgt wat je graag wilt.’
‘Een onderdeel van mijn werk is ook dat ik ondernemingen duidelijk maak hoe ze
met hun verantwoordelijkheid voor de samenleving kunnen omgaan - bijvoorbeeld
op het gebied van verantwoord reclame maken.’

‘Gekronkelde uitdrukkingen’

In wat voor taalwereld leeft u zelf?
‘In het professionele werk is het voor 95% Engels. Soms ook Frans, en relatief
weinig Nederlands. Nederlands is natuurlijk mijn moedertaal, maar toen ik 15 was,
ging ik naar een Franse middelbare school. De eerste twee maanden begreep ik
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niets, maar toen kwam het er ineens allemaal uit, alsof ik het onbewust ergens had
opgeslagen. Hier in Brussel leven we tweetalig, de omgeving is Frans. Eloise, onze
dochter van vier, gaat naar een Franse school, maar thuis spreken we Nederlands.
Soms wijst ze me terecht als ik er in een Nederlandse omgeving een Frans woord
door-
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heen gooi. Heel grappig om te zien hoe ze die twee talen gescheiden wil houden.’
Wat is uw zwakste kant in taalgebruik?
‘Vorige week had ik het er nog over met de directeur van de Stichting Lezen &
Schrijven. Zij zei dat ik soms rare uitdrukkingen in het Nederlands gebruik. Dat
blijken dan letterlijke vertalingen uit het Engels. In de eerste versie van mijn speech
voor het afgelopen Onze Taal-congres had ik het bijvoorbeeld over “gekronkelde
uitdrukkingen”, een regelrechte vertaling van twisted expressions. Ik bedoelde
natuurlijk “kromme uitdrukkingen”. Sommige meelezers dachten nota bene dat ik
dat bewust had gedaan, omdat het zo'n mooi voorbeeld is van woorden die zichzelf
beschrijven. Mijn man lacht soms ook hartelijk om dat soort fouten.’
Ziet u, net als een deel van de leden van Onze Taal, het Engels als een groot
gevaar?
‘Zoals ik ook tijdens mijn speech voor het congres zei, zie ik onzorgvuldig
taalgebruik in het algemeen als verval. Ik kan me flink ergeren aan slordig taalgebruik
- in woordkeus, in spelling. Slordig taalgebruik kan tot slordig denken leiden, heel
somber gesteld. Ik vind dat dat vaak doorschemert in brieven die worden geschreven;
daar spreekt gebrek aan zorg en aandacht uit. Wij moeten zuiver taalgebruik dus
weer als prioriteit gaan beschouwen.’

‘Draaieresje’
Maar het genootschap bestaat uit zeer verschillende taalliefhebbers, van de
traditionele puristen aan de ene kant, tot de liberale of anarchistische
taalgebruikers aan de andere kant. Waar staat u zelf?

Prinses Laurentien spreekt het Onze Taal-congres toe.
Foto: Bart Versteeg

‘Enerzijds ben ik zeker wel een soort taalpurist omdat ik zuiver taalgebruik
belangrijk vind - niet om het zuivere taalgebruik op zichzelf, maar omdat ik zie wat
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voor problemen er ontstaan als taal wordt veronachtzaamd. Ik ben taalliberaal als
ik naar jongerentaal kijk. Ik zie bijvoorbeeld die msn-taal - waar ouderen vaak niets
van begrijpen - niet als verval of verloedering. Jongeren bedienen zich van hun
eigen code, en doen dat vaak heel creatief. Maar ze moeten wel beseffen dat ze in
veel situaties de algemene taal dienen te gebruiken. Het wordt een probleem als
jongeren niet meer in staat zijn die verschillen tussen de eigen groepstaal en de
algemene taal te onderkennen, of erger nog: die algemene taal niet meer machtig
zijn.’
Hoort u weleens iets uit de mond van uw kinderen wat u onacceptabel vindt?
‘Eloise kreeg ineens de gewoonte om soms achter zinnen “joh” te zeggen. Om
dat tegen te gaan hebben mijn man en ik daar een soort spelletje van gemaakt.
Maar als ze over een paar jaar thuiskomt met de opvolgers van gaaf, cool en vet,
dan houd ik dat echt niet tegen.’
In uw toespraak noemde u voorbeelden van kinderbeeldspraak, zoals ‘witte
waterdruppels’, waarmee uw dochter sneeuw aanduidt. Legt u daar een lijstje
van aan?
‘We proberen het wel een beetje bij te houden. Deze week had ze ook weer zoiets.
Ze heeft een speelgoeddoosje waarop een danseresje ronddraait. Dat noemt ze
haar “draaieresje”. En ze gebruikt een mooie contaminatie van voorlezen en vertellen:
“Mamie, ga je me voortellen?”’
Wat kan het genootschap van u als beschermvrouwe verwachten?
‘Ik laat het graag aan het genootschap over om aan te geven wat het van mij
verwacht!’

Het geesteskind van prinses Laurentien: stichting lezen & schrijven
In 2004 nam prinses Laurentien het initiatief tot de oprichting van de Stichting Lezen
& Schrijven. Deze organisatie wil de aandacht vestigen op het probleem van
analfabetisme en laaggeletterdheid in Nederland en er concreet iets aan doen. Zo
begon in september 2004 de SIRE-campagne ‘Wie dit niet kan lezen, is niet gek.’
De stichting fungeerde als klankbord in de ontwikkeling van de campagne. In ons
land zijn ongeveer 1,5 miljoen mensen ‘functioneel analfabeet’. Dat wil zeggen dat
zij niet goed kunnen meedraaien in de samenleving doordat ze veel moeite hebben
met lezen en schrijven. ‘Bij media-aandacht, zoals rond alfabetiseringsdag op 8
september, zien we altijd een sterke stijging van de belangstelling, bijvoorbeeld via
de landelijke, door de overheid opgezette bellijn waar mensen informatie kunnen
krijgen over alfabetiseringscursussen. Maar het is zeker nog niet genoeg.’
De stichting is actief met allerlei projecten, zoals Taalkr8!, dat op jongeren gericht
is. Taalkr8! bestaat uit taalevenementen op vmbo-scholen, die tot doel hebben het
belang van lezen en schrijven op een aansprekende manier onder de aandacht te
brengen bij scholieren. ‘Het gebeurt voor en door jongeren. Wat we op die scholen
doen, zijn bijvoorbeeld rapsessies, gedichten schrijven en een krant maken. Dat
spreekt jongeren echt aan. Het belangrijkste is dat jongeren plezier aan taal beleven.’
Meer informatie: www.lezenenschrijven.nl
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Reacties
Nieuwe spelling [1]: tussen-n- regeling
Prof. dr. W.H.M. Mattens, emeritus hoogleraar Nederlandse taalkunde
en taalbeheersing - Lommel, België
‘Deze opstand komt tien jaar te laat’, zegt collega Henk Verkuyl, lid van de Werkgroep
Spelling in de Volkskrant van 19 december 2005, naar aanleiding van de commotie
rond de jongste spellingherziening. En hij vervolgt: ‘Toen [in 1995 - red.] is ook de
hopeloze regel met die tussen-n er gekomen, maar dat was politieke koehandel.
Dat wilden de Belgen zo geregeld hebben en in ruil daarvoor mocht, onder druk van
het hof, het woord Koninginnedag zijn hoofdletter behouden.’
Verkuyl dient te weten dat de Werkgroep Spelling in 1988 collega Maarten van
den Toorn en mij verzocht heeft een notitie te schrijven over de zogenoemde
tussenklanken. Van den Toorn heeft om hem moverende redenen niet aan dat
verzoek kunnen voldoen. De huidige regeling van de schrijfwijze van het eerste lid
in samenstellingen - ik vermijd doelbewust het begrip ‘tussenklank’ - is hoofdzakelijk
gebaseerd op de door mij geschreven notitie ‘De spelling van de tussenklanken’
(zie De nieuwe taalgids 83 (1990), blz. 540-552). Mijn voorstellen zijn het resultaat
van een grondige studie van de formele én semantische structuur van de
samenstelling en de afleiding.
Helaas heb ik in mijn artikel ‘De jongste spellingswijzigingen: een beknotting van
de creatieve vrijheid van de taalgebruiker’ (in Cahiers van het P.J. Meertens-Instituut
10 (1998), blz. 106-126), moeten constateren dat er in de spelling van 1995
onaanvaardbare uitzonderingen op de door mij geformuleerde principes zijn gemaakt,
onder meer de zogenoemde paardebloem-regel en de taalkundig gezien absurde
regel voor woorden met een meervoud op -s én -n. De eerste uitzondering is in de
jongste voorstellen geschrapt, de tweede kan niet vlug genoeg dat voorbeeld volgen.

Nieuwe spelling [2]: ideeëloos
Prof.dr. W.H.M. Mattens, emeritus hoogleraar Nederlandse taalkunde
en taalbeheersing - Lommel, België
In het Groene Boekje van 1995 was ideeënloos de enige uitzondering op de regel
die zei dat afleidingen op -loos, zoals besluiteloos, machteloos, smakeloos en
zorgeloos, nooit een tussen-n krijgen. Met de jongste spellingherziening wordt die
‘dwaling’ rechtgezet, zodat het nu ideeëloos is.
Maar hiermee gaat het Groene Boekje toch de mist in. Woorden op -loos zijn
doorgaans samenstellingen, zoals blijkt uit meisjesloos (meisjes + loos) en waterloos
(water + loos). Er zijn ook woorden op -loos die zich op de grens van samenstelling
en afleiding bevinden, zoals hulpeloos, werkloos en werkeloos. In zulke gevallen
kan -loos een variant hebben, namelijk de verlengde vorm -eloos. Maar die variant
komt nooit voor na een woord dat eindigt op een klinker of een korte tweeklank.
Eindigt een woord wél op een klinker of een korte tweeklank, dan is alleen de vorm
op -loos mogelijk.
Wat betekent dit alles voor idee-? Wat mogelijk is, is ideeloos (grensgeval tussen
samenstelling en afleiding) of de samenstelling ideeënloos. Ideeëloos is onmogelijk,
omdat de e geen tussenklank van idee (ideeë-) kan zijn bij -loos en de vorm -eloos
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na een klinker niet kan voorkomen. De morfologisch juiste structuur is idee + loos
(ideeloos) of ideeën + loos (ideeënloos).
De terechte afwijzing van ideeëloos door alle taalgebruikers wordt ingegeven
door hun intuïtieve inzicht in de taalsystematiek.

Nieuwe spelling [3]: spelfouten in nieuwe Groene Boekje
Rien Wisse - Breda
De Taalunie is het spoor bijster. Dat blijkt al meteen in het voorwoord van het nieuwe
Groene Boekje. Daar staan namelijk spelfouten in, als je datzelfde boekje als
uitgangspunt neemt. Al op de eerste bladzijde lezen we: ‘Aan die behoefte is nu
tegemoet gekomen.’ Volgens de lijst moet dat tegemoetgekomen zijn. Op de
volgende bladzijde staat: ‘De gebruiker van de Woordenlijst heeft bij de herziening
voorop gestaan.’ Diezelfde lijst spelt echter vooropgestaan. Ook lezen we: ‘Er is
zoveel mogelijk rekening gehouden met de commentaren op de vorige editie.’ Maar
in de leidraad van het boekje staat - o ironie - vetgedrukt en grijs gearceerd: ‘We
spellen een woord of woorddeel zo veel mogelijk op dezelfde wijze.’ Zo veel mogelijk,
inderdaad. Dus wat doen wij met het nieuwe Groene Boekje? Toedeledokie!

Naschrift redactie
Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer publiceerde de Taalunie
een erratalijst, waarin o.a. deze fouten zijn hersteld (zie ook blz. 76).

Nieuwe spelling [4]: appel en appèl
M. Slump - Rotterdam
Waardeloos, die nieuwe spellingregels! Vooral het verlies van de è in appèl (waardoor
we terugkeren naar de situatie van voor 1995, toen het accent grave in dit woord
ook niet voorkwam - red.) is nogal suf: ‘De uitspraak blijkt uit het zinsverband’,
beweert men. Maar wat houden de volgende zinnen in en hoe moet ik appel en
appels hier uitspreken:
- De soldaten zijn dol op appels.
- Elke ochtend een appel voor het ontbijt is een goede zaak.

Laat de spelling nou gewoon eens een paar decennia met rust! Zo leren kinderen
nooit hoe het moet en bovendien zullen ze er een onverschillige houding door krijgen:
‘Het maakt niet uit hoe je iets schrijft, volgend jaar is het tóch weer anders...’

Nieuwe spelling [5]: zes spellingen
Dr. W. Bruijnesteijn van Coppenraet - Arnhem
Ik ben geboren in 1931 en op de lagere school moest ik de (zojuist in het onderwijs
ingevoerde) spelling-Marchant leren. Voor verdere inprenting
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van het woordbeeld had de dagelijkse krant een goed hulpmiddel kunnen zijn, maar
die gebruikte tot 1954 de ‘spelling-De Vries en Te Winkel’. In dat jaar gingen we
over op de nieuwe spelling, maar doordat deze een vooren een nakeurspelling
kende, was er weer geen eenduidig woordbeeld. In 1995 kwam mijn vijfde spelling.
Inmiddels te oud om nog een gewenningsproces te ondergaan moet ik al tien jaar
lang elk discutabel woord in de woordenlijst opzoeken. En nu begint het gedonder
opnieuw: de zesde spelling op rij komt mijn woordbeeld overhoop gooien. Correct
schrijven wordt je in dit land systematisch onmogelijk gemaakt.
De enige oplossing: terug naar De Vries en Te Winkel, en nóóit meer veranderen.
Misschien dat de generaties van de 21ste eeuw dan weer foutloos zullen schrijven.

Nieuwe spelling [6]: geen binding met de praktijk
Henk Harmsen - Stokkum
Het nieuwe Groene Boekje werd in het jaaroverzicht in het decembernummer van
Onze Taal door diverse bekende taalgebruikers genoemd als de belangrijkste
taalgebeurtenis van het jaar, bijna uitsluitend in negatieve zin. Volkomen terecht.
De Taalunie is verworden tot een kwalijk clubje van doorgeslagen
quasi-taaldeskundigen, die zich als wereldvreemde pietlutten samen blindstaren op
de zoveelste uitzondering op de zoveelste uitzondering, die geen enkele binding
meer hebben met de dagelijkse taalpraktijk, en die menen dat taal vanachter het
bureau kan worden gemaakt. Als zulke mensen hun hobby onderling willen
beoefenen in een achterkamertje, laat ze dan hun gang gaan, maar laat ze niet
langer via het Groene Boekje taalgebruikers met gezond verstand en taalgevoel
met deze vakidiote waanzin opzadelen. Afschaffen en boycotten die ‘Taalunie’,
verbranden die Groene Boekjes. Leve de spelling volgens het Gezond Verstand.

Treindeuren
Bert van Rijswijk - Terwolde
Guus Middag schrijft in zijn rubriek ‘Woordenboek van de poëzie’ (Onze Taal
december) over een gedicht van N.E.M. Pareau, uit 1932. Het slot brengt hem nogal
in verwarring omdat niet duidelijk is of de in het gedicht genoemde Hugo nu door
het geopende portier van een trein naar buiten plast, of enkel door het geopende
venster.
Het zit zo: in mijn vooroorlogse kinderjaren reden er nog veel stoomtreinen. De
bijbehorende personenrijtuigen waren door dichte dwarsschotten verdeeld in coupés.
Tegen de schotten stonden houten banken met daarvoor een smal pad. In beide
zijwanden bevonden zich twee vaste ramen met daartussen een naar buiten
openslaand portier met schuifraam. De drie ramen waren ongeveer even groot en
tweemaal zo hoog als breed. Aan de onderkant van het portierraam zat een leren
riem waaraan je dat raam in de deur kon laten zakken. In de riem zaten gaatjes en
aan de deur een haak, zodat je het raam ook gedeeltelijk open kon zetten.
Het beeld dat ik bij het gedicht krijg, is: een student ‘ontsluit’ het portier door het
raam open te zetten, om vervolgens op zijn tenen te gaan staan en uit het raam te
pissen. Daarna sluit hij het raam tot op het laatste gaatje van de leren riem (‘op een
kier’). Hugo's medepassagiers hebben ondanks hun spotternijen waarschijnlijk wel
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begrip voor zijn problemen met zijn volle blaas, omdat je in dat soort treinen niet
naar de wc kon. Wel was er op ieder station een ‘retirade’ en het oponthoud op de
stations was vrij lang - maar natuurlijk te kort als je een sloot bier op had.

Sot-l'y-laisse [1]: geen kippengatje
Jan van Wezer - Voorburg
Rik Smits schreef in het juli/augustusnummer over ‘beide amandelvormige stukjes
vlees die in het bekkenbeen van gevogelte liggen, meestal kip’. In Frankrijk, waar
dit als delicatesse geldt, wordt dat stukje vlees wel ‘sot-l'y-laisse’ genoemd (letterlijk
‘een gek die het laat zitten’). Dat zorgde voor nogal wat reacties. Zo schreef Marianne
Plijnaar in het decembernummer in de rubriek ‘Reacties’ dat deze delicatesse niets
meer of minder is dan een ‘een kippengatje’. Dit is beslist onjuist. Het gatje zit onder
de stuit (Frans: le croupion), dat wil zeggen het uiteinde van de wervelkolom, waarop
de staartveren vastzitten. De sot-l'y-laisse ligt daar wat boven, in een ondiepe
uitholling aan beide kanten van het bekken. Elke kip heeft er dus twee, net als
eenden, kalkoenen en fazanten. Bij een gepluimde kip zijn ze duidelijk te voelen,
en als hij gevild is, zijn ze ook te zien als twee mosselvormige stukjes vlees van een
centimeter of drie. Mijn grootmoeder noemde ze ‘kippenoesters’, en de Engelsen
noemen ze ‘oysters’. Heel soms kun je ze in Frankrijk per ons kopen. Ze liggen dan
meestal tussen de ‘abats’, naast maagjes, niertjes, hanenkammen et cetera, hoewel
het eigenlijk geen orgaanvlees is.

In vooroorlogse treinen konden ook de portierramen open en dicht.
Spoorwegmuseum Utrecht

Sot-l'y-laisse [2]: stuitje
Paul Asselbergs - Bergen op Zoom
De ingezonden brief over de ‘sot-l'y-laisse’ in het decembernummer herinnerde me
eraan dat mijn vader vroeger bij het opdienen van een kip als eerste het ‘stietje’
(wellicht West-Brabants voor ‘stuitje’) eraf sneed. Hij zei dan: ‘Het stietje is het
lekkerste van de kip, daar kruipt de meeste boter in.’ De ‘sot-l'y-laisse’ was dus
zeker niet het kippengatje (‘cloaca’), maar het stukje vlees waaruit de staartveren
groeien.

Naschrift Johannes van Dam, culinair journalist
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Rik Smits heeft gelijk. De sot-l'y-laisse is het kleine, amandelvormige,
roze spiertje dat links en rechts aan de achterkant van de kip, bij het
bekken, diep in het karkas zit en daar, eenmaal gebraden, uit gewipt moet
worden. Het is de spier die de staart beweegt, vandaar misschien het
misverstand. Het is zeker niet het kippenkontje, dat vooral vet is en
vetkliertjes bevat;
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bij een eend dienen die om de veren in te vetten en ze maken het beest
tranig. Bij een eend moeten die er dan ook af voor het braden. Door
sommigen wordt dat vette kontje als het hoogtepunt beschouwd - ten
onrechte, en het is dan ook beslist niet de sot-l'y-laisse.
De sot-l'y-laisse (hier wel ‘het oestertje’ genoemd) is puur spierweefsel
en vol van smaak, te vergelijken met het kaakspiertje van een roofvis,
zoals de forel.

Winkansen Vlamingen bij Groot Dictee
H.W. Boogert - Goes L.J. Kesteloo - Middelburg
In het decembernummer van Onze Taal wordt De Standaard-redacteur en begeleider
van de Vlaamse Groot-Dicteeploeg Ludo Permentier geïnterviewd over de gang
van zaken rond het Groot Dictee der Nederlandse Taal. In dat vraaggesprek wil hij
ons doen geloven dat de busreis Brussel- Den Haag het ‘geheime wapen’ is achter
de jarenlange Vlaamse hegemonie op het Groot Dictee.
We gunnen de Vlamingen van harte hun successen, want ze spellen nu eenmaal
beter dan wij Nederlanders. Er is echter sprake van een oneerlijke beïnvloeding van
de kansen van de Nederlandse deelnemers. Immers, de Volkskrant maakt uit de
foutloze inzendingen altijd een evenwichtige selectie volgens spreiding over
woonplaats, leeftijd en sekse. De Standaard selecteert op sterkte. Dat schept
ongelijke kansen.
Misschien werkt het wel héél anders. In het interview in Onze Taal staat immers
ook dat de heer Permentier ieder jaar de concept-versie van het Groot Dictee vooraf
ter beoordeling krijgt voorgelegd. Diezelfde heer Permentier zit met de Vlaamse
deelnemers in de bus naar Den Haag lange lijsten met dicteewoordjes door te
nemen. Een en een is toch twee?

Naschrift Ludo Permentier
De heren vergissen zich. Niet De Standaard selecteert de lezers, maar
het Nederlandse productiehuis Men at Work, en wel op basis van dezelfde
voorronde als in de Volkskrant wordt gebruikt.
Overigens: elk jaar plaatst de heer Kesteloo voortijdig de correcte
oplossing van de voorronde op zijn website. Die wordt, neem ik aan,
vooral door Nederlanders bezocht. Je kunt je voorstellen dat daardoor
minder goede spellers toch naar de finale worden geloodst.
Ten slotte: ik zit helemaal geen lijsten met moeilijke woorden door te
nemen in de bus. De deelnemers doen dat en ik bemoei me daar niet
mee. Dat kunnen alle Vlaamse finalisten bevestigen. Uit de opmerking
van de briefschrijvers ‘een en een is toch twee’ maak ik op dat niet
iedereen het logisch vindt dat je een spel eerlijk kunt spelen.

Vertaalplicht voor Friese vergaderstukken
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L.C. Spithost - Bergum
Met zeer veel belangstelling las ik het artikel ‘Van grondwet tot taaltoets’ (Onze Taal
december), met daarin aandacht voor de pogingen van bepaalde politici om het
Nederlands in de grondwet te krijgen. Met name de opmerkingen over de verplichting
van de overheid om de burgers in het Nederlands aan te schrijven en die over de
positie van het Fries hadden mijn bijzondere belangstelling. Ik heb inmiddels het
25-jarig(!) jubileum achter de rug van mijn inspanningen om tijdig een vertaling in
het Nederlands te krijgen van in het Fries gestelde vergaderstukken. Ik heb nu vier
zeer langdurige procedures hierover doorlopen (driemaal Raad van State en eenmaal
Bestuursrechter). Steeds ben ik in het gelijk gesteld, doch Gedeputeerde Staten
van Friesland (GS) voldoen hier nog steeds niet aan.
Als de grondwet de bepaling gaat bevatten dat het Nederlands in Nederland de
voertaal is, krijg ik waarschijnlijk wat ik al zo lang wil, maar wordt er misschien geen
rekening gehouden met het Fries. GS gaan uit van óf Fries óf Nederlands. Ik pleit
voor én Fries én Nederlands.

Platte taal en grove vloeken
N.C. van Velzen - Barneveld
Al meer dan dertig jaar lees ik met belangstelling het tijdschrift Onze Taal. Ik heb
veel waardering voor het brede scala aan onderwerpen dat behandeld wordt en de
creativiteit waarmee dat gebeurt.
Het is me echter opgevallen dat er de laatste jaren steeds vaker artikelen in het
blad opgenomen worden waarin de lezer geconfronteerd wordt met platte taal en
grove vloeken. In het decembernummer is dat ook het geval, en dat geeft mij
aanleiding u te verzoeken enige matiging te betrachten.
In de column over sportjournalistiek van uw medewerker Henk Spaan staat tot
vijf keer toe voluit een van de ergste vloeken die we in de Nederlandse taal kennen.
Gezien de aard van het onderwerp kan ik me een realistische benadering wel
voorstellen, maar er zijn grenzen. Het is heel goed mogelijk over sporttaal te schrijven
zonder steeds weer letterlijk en voluit juist deze vloek weer te geven. Na het toch
al choquerende éénwoordcitaat van trainer Rob Maaskant zou dezelfde vloek, die
nu nog vier keer herhaald wordt, eenvoudig op andere wijze omschreven kunnen
worden. Een professioneel schrijver als de heer Spaan zal dat zeker kunnen.
Voor mij, en ongetwijfeld voor nog veel meer lezers van Onze Taal, is de naam
van God heilig. Misbruik van die naam komt de eer van God te na en is kwetsend
voor gelovigen. Ik verzoek de redactie dan ook met klem bij het redigeren van de
artikelen daarmee rekening te houden.

Faciliteren
Sepha Metsu-van Tol - fysiotherapeute, Amsterdam
In de decemberaflevering van de rubriek ‘Vraag en antwoord’ bespreekt de
Taaladviesdienst de betekenissen van het in het Groene Boekje ontbrekende woord
faciliteren, dat ‘faciliëren’ of ‘faciliteiten, technische hulp of voorzieningen beschikbaar
stellen’ kan betekenen. Ik wilde daar nog een betekenis aan toevoegen. In de
(para)medische wereld (vooral in de neuro- en kinderfysiotherapie) wordt faciliteren
ook gebruikt in de betekenis ‘uitlokken van een beweging of opeenvolgende reeks
van bewegingen’. Een voorbeeld: als je het hoofdje van een baby naar rechts draait,
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volgt de rest van het lijf(je) automatisch en draait het in zijn geheel mee naar
rechterzijligging. Het draaien van het hoofd is dan een vorm van faciliteren.
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Vraag en antwoord
Taaladviesdienst

Vakjargon
? In het januarinummer van Onze Taal werd het woord vakjargon gebruikt.
Waarom liet de redactie deze lelijke contaminatie van vaktaal en jargon
passeren?
! Vakjargon is specifieker dan alleen vaktaal of alleen jargon. Het woord staat al
sinds 1961 in de grote Van Dale; de editie van 2005 omschrijft het als ‘voor
oningewijden nauwelijks begrijpelijke groepstaal onder vakgenoten’.
Jargon kan onder meer ‘vaktaal’ betekenen, maar het is een breder begrip: het
kan worden gebruikt voor groepstaal in het algemeen, zonder dat het per se een
groep vakgenoten betreft. En vaktaal is niet per se ontoegankelijk voor
buitenstaanders; het is ‘terminologie die eigen is aan een bepaald vak of beroep’,
aldus Van Dale. In vaktaal gebruikt men vaktermen, die soms tot de ‘gewone’ taal
doordringen - bijvoorbeeld muziektermen als legato (‘gebonden’) en fortissimo (‘zeer
hard’) en medische woorden als obesitas (‘zwaarlijvigheid’) en hemofilie
(‘bloederziekte’).
Jargon (‘voor oningewijden moeilijk verstaanbare taal’), en dus ook vakjargon,
heeft een subjectievere lading: voor buitenstaanders is het een ‘brabbeltaaltje’, en
het staat veel verder van de gewone taal af. Zo wordt in sommige beroepsgroepen
een tang (het werktuig) aangeduid met oud wijf, en is onder algeheel medisch
vakjargon voor ‘onder algehele verdoving’.

Zuidpoolexpeditie/zuidpoolexpeditie
? Ik dacht dat de nieuwe Van Dale en het nieuwe Groene Boekje alle woorden
hetzelfde zouden spellen. Maar nu geeft het Groene Boekje Zuidpoolexpeditie
en Van Dale zuidpoolexpeditie. Wat is juist?
! De schrijfwijze van dit woord hangt af van de betekenis. Zuidpool zelf kan volgens
de spellingregels van 2005 op twee manieren geschreven worden. Met een kleine
letter betekent het ‘zuidelijk eindpunt van de aardas’, ‘magnetisch punt in het zuiden’,
zoals in de zin ‘Amundsen bereikte als eerste de zuidpool.’ Met een hoofdletter gaat
het om het gebied rondom de zuidpool (Antarctica dus), bijvoorbeeld: ‘Op de Zuidpool
leven pinguïns.’
Dat onderscheid geldt ook bij samenstellingen. Als je expliciet een expeditie naar
het zuidelijkste punt van de aarde bedoelt, schrijf je zuidpoolexpeditie, terwijl een
ontdekkingstocht door of naar Antarctica een Zuidpoolexpeditie is. In het geval van
Amundsen, die als doel had de geografische zuidpool te bereiken, ligt
zuidpoolexpeditie dus het meest voor de hand.
Hetzelfde onderscheid geldt voor noordpool en Noordpool: ‘Op de Noordpool
leven ijsberen’; ‘De magnetische noordpool bevindt zich in Canada.’
Noordpoolexpeditie wordt in Van Dale en het Groene Boekje net zo behandeld als
de zuidelijke tegenpool.
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Voor vragen kunt u...
? ‘Voor vragen kunt u contact opnemen met onze directeur.’ Is deze zin juist?
! Deze zin hoeft niet afgekeurd te worden, maar er is wel iets mee aan de hand.
Vergelijk de zin ‘Voor meer informatie kunt u contact opnemen (...)’: daar wordt
bedoeld dat men contact kan opnemen ‘om meer informatie te krijgen’. Je zou dus
kunnen zeggen dat in de voorgelegde zin staat dat men contact kan opnemen ‘om
vragen te krijgen’, en dat is niet bedoeld.
Toch ligt het niet zo zwart-wit. Het voorzetsel voor heeft veel verschillende functies:
denk aan zinnen als ‘De weekendarts is er alleen voor spoedgevallen’, ‘Neem maar
wat water voor de dorst’ en ‘Ik heb wijn gekocht voor het avondeten.’ Kennelijk vullen
we hier in gedachten automatisch een handeling in die de bedoeling beter weergeeft
(‘de behandeling van spoedgevallen’, ‘om de dorst te lessen’, ‘om erbij te drinken’).
En zo kun je voor vragen ook interpreteren als ‘om vragen te stellen, voor te leggen’.

Z/zuidpoolexpeditie.

Wie voor vragen toch verwarrend vindt, kan zijn toevlucht nemen tot ‘Als u vragen
hebt, kunt u (...)’, ‘Voor meer informatie/inlichtingen kunt u (...)’ of iets vergelijkbaars.

Lustrum of kroonjaar
? Dit jaar bestaat het Genootschap Onze Taal 75 jaar. Is dat een lustrum, of
kun je het ook een kroonjaar noemen?
! Het woord lustrum heeft betrekking op periodes van vijf jaar. Een bedrijf dat vijf
jaar bestaat, viert zijn eerste lustrum; bij het tienjarig bestaan wordt het tweede
lustrum gevierd, etc. In het Latijn duidde lustrum een reinigingsoffer aan dat
magistraten na een ambtstermijn van vijf jaar brachten.
Met kroonjaar (‘jaar dat de bekroning van een periode vormt’) wordt meestal een
periode van tien jaar bedoeld of een veelvoud daarvan: iemand die veertig jaar
wordt, viert een kroonjaar. Maar volgens sommige woordenboeken kan ook een
veelvoud van vijf jaar een kroonjaar zijn. Dat zien we ook in de praktijk terug: op de
website van het evenementencomplex Ahoy', dat in 1971 geopend werd, wordt
bijvoorbeeld naar het 35-jarig jubileum verwezen met kroonjaar.
Toch wordt lustrum in dit verband vaker gebruikt. Je kunt dus wel zeggen dat
Onze Taal een kroonjaar heeft, of dat 2006 een kroonjaar voor Onze Taal is, maar
(vijftiende) lustrum is gewoner. Of 75-jarig jubileum natuurlijk.
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Etymologica
Uitgeleende voedselbenamingen
Nicoline van der Sijs
In het buitenland worden talloze Nederlandse woorden gebruikt, zo
blijkt uit alle reacties die binnenkwamen op een oproep in het
oktobernummer van Onze Taal. In december werd in ‘Etymologica’
al aandacht geschonken aan enkele opmerkelijke gevallen. Dit keer
nog meer, gegroepeerd rond het thema voedsel.
Nederlanders staan erom bekend dat ze voor hun vakantie de auto of caravan
volstouwen met in Nederland gekochte voedingswaren. Dat was in het verleden,
toen men naar andere continenten voer, niet anders. Voor een deel was dat
noodzaak: sommige voedingswaren werden aan boord van de schepen meegenomen
als voedsel voor de bemanning tijdens de maandenlange zeiltocht naar Azië of
Amerika. De namen van dit proviand kwamen op die manier ook in andere talen
terecht. Zo is beschuit, dat als scheepsbeschuit op reis werd genuttigd, in het Japans
geleend als bisuketto - een woord dat tegenwoordig ook wordt gebruikt voor biscuit
en crackers. In het Singalees, dat gesproken wordt op Sri Lanka (het vroegere
Ceylon), kent men biskótu, iskót en viskótu. In het Indonesisch spreekt men van
beskit, beskuit of biskuit. Het Nederlandse woord beschuit is ook geleend in het
Sranantongo, de op het Engels gebaseerde creooltaal die als omgangstaal in
Suriname wordt gebruikt (als buskutu), en in het Papiaments, de op het Spaans
gebaseerde creooltaal die de omgangstaal is op de Benedenwindse Eilanden (als
buskuchi). Andere Nederlandse voedingswaren hebben via de handel de rest van
de wereld veroverd.

Koolsalade werd in Amerika overgenomen als coleslaw, en kwam onlangs in die vorm weer
terug in Nederland.
Foto: Onze Taal

Soep vooraf
Op die manier hebben buitenlandse menu's soms een onverwacht Nederlands tintje.
Hoe ziet zo'n door het Nederlands beïnvloede menukaart eruit? In een Indonesisch
restaurant kan men vragen naar sup of sop (sop was een Nederlandse nevenvorm).
In het Japans kent men sinds 1787 soppu. Of de benaming supu in het Sranantongo
aan het Nederlands is ontleend of teruggaat op het Engels, is niet zeker. De herkomst
van gruntu supu ‘groentesoep’ is echter onmiskenbaar Nederlands.
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In Indonesië kan men daarna de volgende groenten in het Nederlands bestellen:
aspérsi of (ontleend aan de meervoudsvorm die als verzamelnaam werd gebruikt)
aspérjis ‘asperge’, bit ‘biet’, buncis ‘snijboon’ (ontleend aan de meervoudsvorm),
dopércis ‘doperwtjes’, ércis ‘erwtjes’, kol ‘kool’, paprika, préi ‘prei’, sirkol of sirkul
‘zuurkool’ en wortel. Bij het eten kan men selada ‘salade’ of husar selada
‘huzarensalade’ nemen. Als men bloemkool, rodekool of wittekool wil, moet men de
naam half in het Indonesisch vertalen en vragen naar kol kembang (kembang is het
Indonesische woord voor ‘bloem’), kol mérah (mérah betekent ‘rood’) of kol putih
(putih is ‘wit’).

Bore-cole
De groenten die in het Papiaments op het menu staan, zijn: asperge, blumkol, bonchi
‘boontje’ (ook ‘bonensoep’), bonchi èrtu ‘erwt’, kolo (op Aruba kol), kònkòmber
‘komkommer’, prei, roibit ‘rode bietjes’, salada ‘salade’, wòrtel en zürkol of zirkool,
terwijl men in het Sranantongo moet vragen naar bonki ‘boontje’ (de uitspraak is
ongeveer [bonkji]) - of specifiek naar wetibonki ‘witte boon’ of broinbonki ‘bruine
boon’ -, erki ‘erwt’, konkomro ‘komkommer’, koro ‘kool’ (de Sranantongo-r klinkt als
een klank ergens tussen l en r in), prèi of syurkoro ‘zuurkool’.
Op Sri Lanka krijgt men boontjes en salade als men om bónci of saláda vraagt.
In Japan staat sarada ‘salade’ op de kaart (de Japanners kennen de l-klank niet).
Vroeger kende men ook bîto ‘biet’; tegenwoordig komt dit alleen nog voor in de
combinatie bîto-tô ‘bietsuiker’.
Sinds 1712 staat in het Engels bore-cole ‘boerenkool’ op het menu. Nederlandse
kolonisten hebben cole-slaw ‘koolsalade’ naar Amerika meegenomen. De
Nederlanders verbouwden namelijk als eersten kool en bloemkool in Amerika, in
de buurt van Long Island. Grappig is dat de Amerikaans-Engelse vorm recentelijk
teruggeleend is door het Nederlands, want tegenwoordig liggen er in de schappen
van onze supermarkten bakjes coleslaw.
Ook indianen die rond Nieuw-Amsterdam handeldreven met Nederlandse
kolonisten, hebben Nederlandse leenwoorden voor groenten overgenomen. Zo
heeft het inmiddels uitgestorven Mahicaans gónan ‘kool’ en kumkùmsch ‘komkommer’
geleend, en nam het Munsee Delaware kómkòmes ‘komkommer’ en šelāš ‘salade’
over.

Kruiden en sauzen
De Nederlanders kruidden hun gerechten met peterselie (Singalees pitasäli,
Papiaments pitiseli), selderie (Singalees säldiri, Indonesisch selédri, Papiaments
sèlder, sèleri en Russisch sel'derej) of knoflook (Sranantongo knofroku, konufroku,
Papiaments konofló, konoflok). Ze gooiden er saus over (Indonesisch saus en saus
tomat ‘tomatensaus’, Papiaments sous, Sranantongo sowsu), of voegden mayonaise
(Indonesisch mayonés) of mosterd toe (Papiaments mòster(t), Sranantongo mostert,
Indonesisch moster, mostard - een oudere Nederlandse vorm was mostaard).
De Nederlanders brachten dus enkele onbekende kruiden en sauzen naar Azië.
Ze namen echter vooral Aziatische producten mee terug naar West-Europa - het
importeren van specerijen en dergelijke was immers oorspronkelijk de reden om
naar Azië te varen.
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De namen van de meeste Aziatische specerijen waren al bekend in Europa. Het
woord soja echter werd door de Nederlanders van de Japanners overgenomen en
vervolgens doorgeleend aan het Engels als soya, aan het Duits als Soja, en aan
het Frans en Spaans als soja. Misschien is ook het Duitse Ketjap, Kecap via het
Nederlands geleend; het Engelse ketchup zal daarentegen rechtstreeks ontleend
zijn aan de Chinese vorm ketsiap ‘saus van ingelegde vis’, die ook ten grondslag
ligt aan ketjap.

Aardappelen
Typisch Hollands is de aardappel althans de naam ervan: de knol zelf was zoals
bekend niet inheems, maar door de Spanjaarden ingevoerd uit Zuid-Amerika. De
Spanjaarden namen de inheemse benaming batata (of patata) over, en zo is hij in
de meeste talen tot op heden bekend. De Nederlanders gaven de knol een eigen
naam, en onder die naam hebben ze het product verbreid. Vanaf het midden van
de zeventiende eeuw werden de teelt en export van aardappelen een belangrijke
bron van inkomsten voor de Lage Landen. Een belangrijk exportland was en is
Frankrijk. Omdat het Nederlandse aardappel voor de Fransen moeilijk uit te spreken
is, hebben zij het Nederlandse woord niet als leenwoord overgenomen maar als
leenvertaling: Fransen noemen de aardappel sinds 1716 namelijk pomme de terre.
De Nederlanders namen hun aardappels mee naar Azië. In het Singalees heet
de knol aratäpäl, artápal, artäpal en artäpäl, in Japanse dialecten kent men nog
afura, anpura en appura-imo. In het Indonesisch komt de inheemse naam kentang
voor, maar in het Ambonees is artapel gebruikelijker. Wel kent men in het Indonesisch
puré ‘puree’ en stampot ‘stamppot’.
In de twintigste eeuw is Nederland een belangrijk exportland geworden voor
allerlei aardappelrassen. Het bekendst - ook in Nederland - is het bintje. Volgens
de Franse versie van de internetencyclopedie Wikipedia is ‘la bintje’ het meest
geteelde aardappelras in Frankrijk, vooral in Noord-Frankrijk. De naam bintje is niet
alleen bekend in het Frans, maar ook in onder andere het Deens, Duits, Engels,
Hongaars, Noors, Pools, Tsjechisch en Zweeds. In het Fins kennen ze het bintje
als bintje (peruna), waarin peruna ‘aardappel’ betekent. Zelfs in het Italiaans en
Spaans is het bintje bekend, hoewel in Italië en Spanje traditioneel weinig aardappels
worden gegeten.
Natuurlijk vanwege het beroemde schilderij De aardappeleters bestaat er een
aardappelras dat Van Gogh heet. Onder die naam komt het ook voor in het Deens,
Duits, Engels, Frans, Noors en Zweeds. In het Fins werd het VanGogh (peruna).

Vlees
Een Nederlandse maaltijd met groenten en aardappelen was vroeger ondenkbaar
zonder een stukje vlees. Welke Nederlandse vleessoorten kunnen we zonder
gebruikmaking van een woordenboek in het buitenland bestellen?
In het Indonesisch staan op de kaart asé ‘hachee’, bistik ‘biefstuk’, ham,
karbonaci(s) ‘karbonaadje’, krokét, perkedél ‘frikadel’, rolade ‘rollade’, sosis ‘saucijs’
en spék. In het Papiaments kent men onder andere bistek, frika(n)del of frèkèdèl,
ham, rokofles ‘rookvlees’, sòsèshi ‘saucijsje’, spèki en wòrs. In het Sranantongo
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kunnen we bestellen: frikaderi, krabnari ‘karbonade’, spèk of speki (kan ook
teruggaan op het Engels) en worst. Op Sri Lanka kent men pirikidäl ‘frikadel’. In
Japan kon men vroeger rakan ‘rookham’ eten, maar tegenwoordig is het woord
verouderd (gebruikelijker in het Nederlands is overigens rookspek); in de buurt van
Yokohama is nog bekend sashizu ‘saucijs’.
De Engelsen kennen sinds begin zeventiende eeuw speck, waarmee zowel het
spek van varkens als dat van walvissen wordt aangeduid - in die periode vormde
de walvisvangst voor de Nederlanders een belangrijke bron van inkomsten. Later,
begin negentiende eeuw, werd het Nederlandse woord opnieuw overgenomen door
het Amerikaans-Engels; zo kende men speck and applejees ‘spek met appeltjes’,
omschreven als ‘an ancient Dutch dish made in New York’.

Nagerecht
Als toetje kan men in de hele wereld Nederlandse kaas nuttigen, vooral edammer
en Goudse (zie ook het kader hieronder), maar ook Limburgse, maasdammer en
leerdammer.
Ten slotte: een deel van de woorden die het Nederlands heeft uitgeleend, zijn
ook in het Nederlands leenwoorden - zie bijvoorbeeld soja, hiervoor, dat eerst werd
geleend, uit het Japans, en vervolgens uitgeleend. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor
de uit het Frans afkomstige woorden frikadel, karbonade en saucijs.
Al deze uitleenwoorden (ze vormen nog maar een selectie uit het rijke materiaal)
tonen aan hoe groot de invloed is die het Nederlands van oudsher heeft uitgeoefend
op andere talen door de uitvoer van en handel in voedingswaren.

Edammer in andere talen
Deens Ejdammerost
Duits Edamer
Engels Edam
Fins edam(juusto)
Frans édam
Hongaars e(i)dami sajt
Italiaans edamer
Kroatisch edamer
Macedonisch edamer
Noors edamerost
Pools edam, edamski
Russisch syr èdamskij, èdamskij syr
Servisch edamer
Sloveens Edamec
Spaans queso de bola of queso de Edam
Zweeds edamerost of edamer

Goudse in andere talen
Deens gouda
Duits Gouda
Engels Gouda
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Fins gouda(juusto)
Frans gouda
Hongaars goudai sajt
Italiaans gouda
Kroatisch gouda, gauda
Macedonisch gauda
Noors gauda, gouda
Pools gouda
Russisch syr gauda, gauda syr
Servisch gauda
Sloveens Gauda
Spaans queso de Gouda of queso gouda
Zweeds gouda
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Woordenboek van de poëzie
Chlamydia
Guus Middag
Zij moet een van de bekendste gestalten uit de Nederlandse poëzie zijn: Ambrosia.
Wie kent haar niet? Van de regel ‘Ambrosia, wat vloeit mij aan?’ en van ‘uw
schedelveld is koeler maan’, het begin van het gedicht ‘Vera Janacopoulos’ van Jan
Engelman, dat dan vervolgt met: ‘en alle appels blozen’. Deze Vera Janacopoulos
was een Braziliaanse zangeres, van Griekse afkomst. Haar optreden, op 15 februari
1926 in Utrecht, maakte grote indruk op de toen 25-jarige dichter. Binnen vijf minuten
schreef hij aan het tafeltje van een restaurant zijn zangerige klankgedicht met zijn
zangerige regels. ‘Violen vlagen op het mos’. En: ‘hoe zoete zoele kindermond /
van zeeschuim en van rozen’. Het zijn regels waarvan niemand weet wat ze precies
betekenen, maar dat hoeft ook niet. Dit is iets met muze en muziek en schoonheid
en liefde, en dat is al mooi genoeg: ‘elysium, de vlinders los / en duizendjarig dolen’.
Erg gebruikelijk is de naam Ambrosia niet. Bij de burgerlijke stand komt zij weinig
voor en er is ook geen officieel geregistreerde heilige of godin die zo heet. Het is
een naam van eigen vinding, afgeleid van ambrozijn, het mythologische voedsel
dat alleen door goden wordt genuttigd. Ambrosia: godenspijsmeisje.

Gevleugeld
Een dichter die Engelman heet, een zangeres die luistert naar de naam Vera
Janacopoulos, een gedicht dat volgens de ondertitel een ‘cantilene’ wil zijn, een
muze die als Ambrosia wordt aangeroepen, en een onbestemd aanvloeien - alles
bij elkaar een sterk dichterlijk mengsel, sterk genoeg om gevleugeld te raken. En
als iets eenmaal gevleugeld is, dan kan er ook heel gemakkelijk op gevarieerd
worden.

Campagne tegen chlamydia: ‘college card’ uit 1998.
Stichting Soa-bestrijding, Utrecht
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In de zomer van 1997 hoorde ik met enige regelmaat deze zin uit de radio komen:
‘Chlamydia, wat vloeit mij aan?’ Het was een toespeling op de regel van Engelman,
dat was duidelijk, maar wie of wat was Chlamydia? De naam van een bloem, van
een vlinder, van een zeldzame kostbare edelsteen? Was Chlamydia de zus van
Ambrosia? Het klonk als een dure meisjesnaam, van een markiezin of koningin, uit
een oud sprookje. Prinses Chlamydia en de groene toverdraak, zoiets. Vlak voor
het einde kwam de goede fee Ambrosia langs, zodat ze allemaal nog lang en gelukkig
leefden, en alle appels bleven blozen.
In werkelijkheid ging het om een spotje over de gevaren van een geslachtsziekte.
De bekendheid van de regel van Engelman werd gebruikt om ons te laten
kennismaken met de toen nog niet erg bekende soa (seksueel overdraagbare
aandoening) met de prinsesselijke naam chlamydia. Wat zou ons op het gebied van
soa-voorlichting nog meer te wachten staan? Een nieuwe lente en een nieuwe
gonorroea. Domweg gelukkig, met mijn druiper. Want tussen droom en daad staan
wetten in de weg, en platjes, die niemand kan verklaren.

Lamme lansen
Niet veel later kwam ik de chlamydia nog eens tegen, opnieuw in een dichterlijke
omgeving: in de bundel 's Zomers stinken alle steden (1997) van Menno Wigman.
In de eerste regels van het gedicht ‘Nachtkroeg’ werd een meisje aan ons voorgesteld
dat net als Ambrosia in de buurt van goden had vertoefd:
Dertien was ze en ze werd
door een godin aan tafel genood
en later door een Zeus in bed.
Dat was vroeger. Ooit moet het er voor het dertienjarige meisje rooskleurig hebben
uitgezien, maar hoe loopt zoiets af? Nu is alles anders:
Nu biedt ze haar chlamydia
aan als een roos, zwalkt
tussen lamme lansen
en schenkt zich uit.
In de nachtkroeg is er niet veel meer over van haar vroegere status. Ze is serveerster
- dat zou je met enige goede wil nog kunnen afleiden uit de mededeling dat ze ‘zich
uitschenkt’. Maar vermoedelijk betekent die formulering dat ze niet voor anderen,
maar voor zichzelf de fles geheel en al uitschenkt. Dat verklaart ook waarom ze
zwalkt. Schrale troost: ze is daar niet de enige. Ze zwalkt ‘tussen lamme lansen’
door. Daarin zal ‘lam’ wel betekenen: ‘erg dronken’. Het woord ‘lansen’ roept het
beeld van ridders op, en van spitsroeden lopen. Maar de roeden zijn hier niet spits;
de lansen hangen lam naar beneden. En zou er in dit denkbeeldige riddertoernooi
nog om de roos van de dame gestreden worden? Het klinkt wel mooi middeleeuws
allemaal, en dichterlijk, en met erotische bijbetekenissen, maar aan deze roos valt
weinig eer te behalen: deze roos is ziek, want besmet - met de soa chlamydia.
We weten niet wat er precies is voorgevallen, maar alles wijst erop dat het meisje
aan lagerwal is geraakt. Is ze hier serveerster, stamgast, alcoholiste, op zoek naar
warmte - of is ze een hoer, met een geslachtsziekte, tussen de kroeggasten op zoek
naar klandizie? Dan betekent ‘schenkt zich uit’ misschien wel ‘biedt zich aan’. Zo
gaat het verder:
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De liefde met de lange ie!
lacht ze. Wist zij ook veel.
Ooit was ze alle boeken die ze las,
Bovary voorop. Achter haar kont
lonkt een koortslip naar een loopneus,
lacht een druiper om een holle
vruchtzak. Laatste ronde.
Laatste kans.
Ik weet niet wat de liefde met de lange ie is. Het klinkt als de romantische
tegenhanger van de betaalde liefde, die mij dan eerder de liefde van de korte ie lijkt,
of misschien zelfs wel zonder ie. Vroeger moet zij nog wel in de echte liefde hebben
geloofd, toen zij nog boeken las en er volledig in opging, zoals in de hoofdfiguur
van de roman Madame Bovary (1857) van Gustave Flaubert. Maar van de literatuur
en het dwepen met personages is niets meer over. Zij loopt nu met haar chlamydia
tussen de dronken nachtkroegmannen door, die op hun beurt lijden aan weer andere
besmettelijke ziekten, zoals de koortslip, de loopneus, de druiper en de holle
vruchtzak. Zou er nog een klant voor haar bij zitten? Het belooft allemaal weinig
goeds. In de slotregels neemt zij dan maar zelf het heft in handen en richt het woord
rechtstreeks tot een klant:
‘Ik ken het butsen van bekkens,
heb een verhaal dat haast ontroert.
Keel de kilte. Enter mij.
Reken af.’
Stoere taal: ‘butsen’, ‘bekkens’, ‘keel’, ‘enter’. Ook wel een beetje cliché-stoer. Beetje
al te havencafécliché-stoer. Gewild literair ook. Zou ze zich aan het eind misschien
tot de dichter richten, al dan niet denkbeeldig aanwezig op een van de krukken in
de nachtkroeg, altijd ontvankelijk voor een gevallen vrouw met een ontroerend
verhaal? Het zou kunnen. Misschien heeft hij haar na afloop wel meegenomen en
naar het zielige verhaal van haar mislukte jeugd geluisterd, zoals dat in het begin
van het gedicht verteld wordt.
In dit gezelschap met zijn druipers en loopneuzen lijkt deze belezen
nachtkroeghoer enigszins uit de toon te vallen. Ik verbeeld mij dat zij zich op grond
van haar verleden toch iets boven de rest verheven zal voelen. Dat verschil komt
tot uitdrukking in de chic klinkende, met een zweem van noblesse en artisticiteit en
mythologie omgeven naam voor de aandoening waaraan ze lijdt. Geen luis, geen
schimmel, geen sief, geen wrat, geen witte vloed, geen sjanker, geen kokken biedt
zij hier aan, maar een uitgelezen geval van chlamydia.
Noteren wij in het Woordenboek van de poëzie: ‘chlamydia, welluidend klinkende
soa, veelal ten gevolge van naïeve liefde met een lange ie, gepaard gaande met
vage dichterlijke zegging; vaak aangetroffen in kroegen van zwarte romantiek; tgov.
ambrosia’.

Iktionaire
Sluip en sluik
Jan Kuitenbrouwer
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Top-zoveels. Het is een tik van de tijdgeest.
Roep gerust dat Bert Luppes de Acteur Van Het Jaar is vanwege zijn magistrale
George in de Virginia Woolfvan het Onafhankelijk Toneel, ik zal het zelfs beamen,
maar een ranglijst, met nummers twee en drie? De olympificatie van de cultuur,
mag ik het zo zeggen? Overal dat atletische erepodium. (Dat niet eens klopt, want
de schavotjes twee en drie zijn even hoog. Doe het dan góéd.)
Oké, ik heb dus één Woord van het Jaar 2005. In Taal van het jaar vijf. Kroniek
van het Nederlands in 2005, van Ton den Boon, staat het niet. Wat niks zegt
natuurlijk, want hoe dateer je een woord? Misschien ‘bestond’ het al. Ja, met
aanhalingstekens, want zeg nou zelf, wat heet ‘bestaan’?
Eigenlijk is het niet één woord, het kent twee gedaanten, en ze zijn allebei mooi.
Ik kan moeilijk kiezen. Google heeft een duidelijke voorkeur: variant één komt maar
drie keer voor, variant twee ongeveer honderd keer zo vaak. Ik verstond variant
één, de eerste keer dat ik het woord hoorde (op de radio). Het ging over het
stroomverbruik van huishoudelijke apparaten die ‘uit’ staan. In werkelijkheid zijn ze
niet uit, ze zijn een beetje aan en gebruiken een beetje stroom, het zogenoemde,
daar komt-ie, sluikverbruik.
Ja, sluikverbruik.
Een woord dat, je zou haast zeggen: goed in z'n vel zit. Denk aan Picasso's
stierenkop van een fietszadel en een stuur. ‘Man made’ en toch vanzelfsprekend.
Een woord als broekhoest heeft het ook. Het verschil tussen vergezocht en
vergevonden, als u begrijpt wat ik bedoel.
Versie twee is sluipverbruik, met een p dus.
Niet dat dubbele binnenrijm, maar toch, een goed woord.
Sluik en Sluip, aangenaam. (Hoewel?)
De een zoekt het in camouflage, de ander in stilte. De een komt zonder dat je 'm
hoort, de ander is er al maar je ziet hem niet. Sluiken is trouwens ook een werkwoord.
Een soort smokkelen. Opium sluiken, bijvoorbeeld. En wat het óók betekent: ‘sluipen’.
Dus. (Let op: behalve een woord is dus tegenwoordig ook een zin.)
Sluik- is mooier, maar sluip- denk ik toch beter.
Sluik suggereert boze opzet, zoals bij sluikreclame, of sluikafval (Belgisch voor
illegaal gestort afval), maar dat lijkt me in dit geval moeilijk hard te maken. Zo'n
apparaat gebruikt nu eenmaal een beetje stroom, ook als het ‘uit’ is, daar zit verder
niets achter. Sluipen is natuurlijk ook niet helemaal bonafide, maar in dat geval kan
het ook de elektriciteitsrekening zijn die sluipt, of de ondergang van onze
energiegulzige beschaving, als je het ecologisch wilt bekijken. Dus.
Zeg, trouwens, het zal toch geen misverstand zijn? Een geval van volksetymologie,
zoals dat heet? Dat mensen het niet goed verstaan, en er iets anders van maken?
Zoals met sluipreclame?
Hoe dan ook, mijn stem gaat naar sluikverbruik. Hou het in de gaten.
Dat woord, bedoel ik.
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Geschiedenis op straat
Klokslag
Riemer Reinsma
Klokslag is een naam die maar eenmaal in Nederland voorkomt, en dan ook nog
bij een doodlopende weg hoort. Maar de geschiedenis ervan rechtvaardigt dat hij
hier aandacht krijgt. ‘Klokslag’ noemde men het rechtsgebied van een stad of dorp
in Friesland, Oost-Friesland en ‘de sassische gewesten’, zoals het Woordenboek
der Nederlandsche Taal meedeelt. Met ‘sassische gewesten’ bedoelt het
woordenboek de noordoostelijke provincies. Die ene Klokslag die we nu nog hebben,
ligt in de gemeente Bolsward. Het is overigens niet alleen de naam van dat weggetje,
maar ook van het omliggende gebied.

Crisiswoord
Wat is het verband tussen een slaande kerkklok en een rechtsgebied? Om bij het
begin te beginnen: het was gebruikelijk de klokken te luiden als er een ramp dreigde,
zoals brand, een militaire aanval of watersnood. Als er bijvoorbeeld een dijk door
het water bedreigd werd, gold het klokgelui als een formele oproep: burgers moesten
zich naar de bedreigde plaats begeven om te helpen de dijk te redden. Het woord
klokslag kon dan ook heel wat meer betekenen dan alleen ‘klokgelui’. Bijvoorbeeld:
‘oproep’. Het Groot placaatboek had het in 1693 over ‘De Gemeente of Landluyden
[= boeren] (...), die oock gehouden sullen zijn ten voorschreven Klockeslagh (...),
dadelijck hen [= zich] gereedt te maecken, wapenen, en ter voorseyde assistentie
te loopen.’ En aan die oproep had je je maar te houden. Het Drentsch plakkaatboek
meldde in 1624 op de gebruikelijke ambtelijk-barse toon: ‘Ingevalle eenige derselver
huisluiden [= dorpelingen] nae gedaene clockenslach (...) hun geraecten
t'absenteeren, sullen t'elckens ende een iegelick verbroecken hebben [= verbeuren]
een goltgl. [= goudgulden] voer den schults [= schout].’

De Klokslag bij Bolsward; kadasterkaart uit ca. 1700.
Gemeente Bolswawrd
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Ook de verplichting om onverwijld naar de plaats des onheils te snellen heette
een ‘klokslag’. De geijkte formulering luidde dat je ‘aan de klokslag onderworpen
was’. Kortom, klokslag was een crisiswoord waarmee je in noodsituaties zowat álles
kon aanduiden, bijvoorbeeld ook een ‘noodpeil’ - het waterpeil dat aanleiding vormde
om alarm te slaan en de klok te luiden. Nog in het begin van de negentiende eeuw
werd de term in die betekenis gebezigd langs de noordelijke Lekdijken. In een
verslag over dijkbreuken uit 1809 meldde een zekere Hendrik Ewijk: ‘De Rivier
(werd) te Vreeswijk (...) tot 10 duim boven het klokkenslag waargenomen.’ Inderdaad,
men sprak toen niet alleen van ‘de klok(ken)slag’ maar ook van ‘het klok(ken)slag’.

Industrieterrein
Maar hoe is nu de betekenis ‘rechtsgebied’ ontstaan? Volgens het
Middelnederlandsch woordenboek was klokslag ook de aanduiding voor het gebíéd
waarin de plaatselijke overheid mensen mocht oproepen om hulp te verlenen bij
calamiteiten, en daaruit zal de betekenis ‘rechtsgebied’ zijn ontstaan. In die zin was
de klokslag hetzelfde als de ‘ban’ en de ‘banmijl’ (in het Frans: banlieue, dat nu
‘buitenwijk, voorstad’ betekent). In het begin zal dat het gebied zijn geweest
waarbinnen het klokgebeier te horen was, maar het bereik van het klokgelui viel
toch niet altijd samen met de grens van het rechtsgebied. In 1876 schreef de
taalkundige Johan Winkler: ‘Het Vliet en de Olde-Galileën liggen onder den klokslach
van Leeuwarden. Maar de Schrans, een andere buurt, bijna onmiddellijk aan de
bebouwde kom van Leeuwarden grenzende, ligt niet onder den klokslach van
Leeuwarden, ofschoon men er zeer goed de torenklokken dier stad kan hooren
slaan.’
Ook de Bolswarders die destijds in de Klokslag woonden, zullen de stedelijke
kerkklokken goed hebben kunnen horen. Want het gebíéd dat De Klokslag heet, is
een industrieterrein direct ten noordwesten van de stad, waarvan de zuidgrens
zeshonderd meter van de oude stadskerk verwijderd ligt. En de gelijknamige weg
ligt op nog geen kilometer afstand van de kerk.
Maar de klokken van Bolsward sommeren de burgers al lang niet meer, en burgers
wonen er in de Klokslag ook niet of nauwelijks meer. Het enige wat nog rest is die
prachtige naam.
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Het mooiste woord van...
Jaap de Jong
Twijfel komt van de duivel. Dat heb ik altijd al gedacht, geloof ik, en in ieder geval
heb ik dat vroeger zo geleerd in de kerk. Kijk maar, de taal zegt het zelf: Zweifel,
diavolo: de duivel zaait twéédracht in je ziel. En dat is wel het laatste waar ik zin in
had, toen ik jong was. Ik hield me dus stevig vast aan mijn drie zekerheden: Willen
is kunnen. Het Geloof is de zekerheid der dingen die je hoopt. En - hoe lekker het
woord ook in de mond ligt - een Twijfelaar is beklagenswaardig.
Maar ik had mijn eerste studentenkamer nog niet betrokken of de twijfel begon
al te knagen. Mocht ik als protestantse jongen wel verliefd worden op mijn katholieke
huisgenote? En zo ja, moest ik om haar mijn gevoelens te bewijzen een
tweepersoonsbed kopen dat waarschijnlijk niet zou passen op mijn kamer, of zou
mijn zitbank (tevens jongensbed) volstaan? Dergelijke, verontrustende gedachten
hielden me zo bezig dat er van studeren niks meer kwam. Ik tobde over onbetaalbare
lits-jumeauxs, over hemelen luchtbedden die beter bij mijn smalle beurs pasten,
maar bleef besluiteloos. Toen kwam daar - geschenk uit de hemel - onverwacht
redding.
Uit een erfenisje was hij overgeschoten. Daar stond hij plotseling voor me, niet
te groot voor mijn kamer, niet te smal voor de nacht, duidelijk geen twee- maar toch
ook geen eenpersoons en daarmee huisgenoten en verontruste ouders net voldoende
in onzekerheid latend. Maar hoe noem je zoiets? Zelden was ik zekerder over de
juistheid van een naam voor een ding: twijfelaar. Het was opeens niet langer alleen
maar een mooi wóórd: zelden heb ik zo veel plezier beleefd aan iets wat ik ooit
beklagenswaardig heb gevonden.
Jaap de Jong (1961) is docent/onderzoeker aan de Letterenfaculteit van
de Universiteit Leiden en redacteur van Onze Taal.

Spaan
Het w-woord
Henk Spaan
De televisie is een gootsteenputje van modieuze of anderszins onverstaanbare
accenten, van een vuilezakdoekentaal waarvoor ik mijn neus ophaal, van gestotter
en gestamel, van zinnen zo genivelleerd dat ze uit ten hoogste vijf woorden bestaan,
van monologen waarvan de kwaliteit wordt bepaald door de snelheid waarmee ze
worden uitgesproken (na tien seconden tekst zonder beeldwissel ‘zappen ze weg’)
en van een grammaticaal simplisme voor driejarigen. Dit alles verdraag ik met
gemak, maar wat me dagelijks tot razernij brengt, is een anachrone stoplap die
sinds Louis Couperus in het dagelijks leven niet meer wordt gebruikt, tenzij bij de
meest formele gebeurtenissen als de ontvangst van een vreemd staatshoofd,
Sinterklaas, of de nieuwjaarsreceptie in het paleis op de Dam.
Welkom bij Lingo.
Welkom bij Blik op de weg.
Welkom bij De grote verbouwing.
Welkom bij Shownieuws.
Welkom bij Hoe? Zo!
Welkom bij Opgelicht.
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Welkom bij Verbouw mijn familie.
Welkom bij Ton.
Welkom bij Beter in bed!
Welkom bij De tweelingtest.
Welkom bij Hoe schoon is jouw huis?
Welkom bij Wat je eet ben je zelf.
Welkom bij Schoondochter gezocht.
Dat woordje welkom, uitgesproken door mensen met een piercing in hun navel!
Ik wens niet welkom te zijn bij wanstaltigen aan wie ik toevallig voorbij zap.
Ik wil een televisie hebben die automatisch een uur op zwart gaat bij het herkennen
van het w-woord. Dan loop ik naar de kast en haal er een meer dan tweehonderd
jaar oud boek uit. Uit de mond van Hieronymus van Alphen was een welkomstwoord
op zijn plaats. Op zijn beurt legde hij het in de mond van Claartje, die haar kleine
zusje verwelkomde.
Welkom lieve kleine zus!
Welkom in dit leven!
Baker mag ik niet een kus
Aan mijn zusje geven?
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Tamtam
Redactie Onze Taal
Wijzigingen in nieuwe Groene Boekje
Zonder er verder ruchtbaarheid aan te geven, heeft de Nederlandse Taalunie op
haar website een aantal fouten in het onlangs verschenen Groene Boekje
gecorrigeerd. Maar wie verwacht dat hiermee een einde is gekomen aan veelvuldig
in de media bekritiseerde schrijfwijzen als ideeëloos, havoër, 50 eurobiljet, Eskimo
en re-integratie, moet worden teleurgesteld. Er zijn vooral kleine (tik)foutjes verbeterd.
Cliëntèle werd bijvoorbeeld clientèle (‘reden wijziging: zonder trema’), neestem werd
nee-stem (‘reden wijziging: koppelteken ontbreekt’) en - de Werkgroep Spelling van
de Taalunie schreef het vorige maand al in Onze Taal - Frankrijk wordt gewoon
weer Frank-rijk (‘reden wijziging: foute afbreking’). De regels, die officieel pas op 1
augustus van dit jaar ingaan, worden dus niet teruggedraaid, zoals de aan de
spellingboycot deelnemende media aan de minister hadden gevraagd.
Inmiddels is Onze Taal ook betrokken bij het overleg dat de dissidente dag- en
weekbladen onderling voeren. Het genootschap is geïnteresseerd in de bezwaren
die de media tegen de spellingherziening hebben, ook met het oog op de nieuwe
editie van de Spellingwijzer Onze Taal, die op dit moment in voorbereiding is. De
nieuwe Spellingwijzer volgt - net als de huidige editie - in principe de officiële spelling,
maar wijkt daarvan af bij moelijk werkbare regels. Een voorbeeld:
populair-wetenschappelijk verliest volgens de officiële regels straks zijn koppelteken
- in tegenstelling tot woorden als christelijk-sociaal. In de Spellingwijzer behouden
beide woorden hun streepje. En zo zullen er nog wel wat afwijkingen zijn.
Het tijdschrift Onze Taal zal vanaf augustus 2006 de nieuwe Spellingwijzer volgen.
Tot die tijd blijft de redactie uitgaan van de huidige druk van de Spellingwijzer.
Bronnen: http://woordenlijst.org/erratalijst, www.onzetaal.nl

Illustratie: Onze Taal

Daan en Sanne blijven populair.
Ze zijn weer bekend: de populairste kindernamen van het jaar. De naam die in 2005
het vaakst aan jongens werd gegeven, was - net als het jaar ervoor - Daan (gevolgd
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door Sem, Thomas, Tim en Lucas). Bij de meisjes was dat Sanne (en daarna: Emma,
Anna, Iris en Anouk). (Sociale Verzekeringsbank)

Fiat voor inburgeringstoets in butenland.
Op 19 januari gaf de Tweede Kamer minister Verdonk voor Integratie en
Vreemdelingenzaken groen licht om te beginnen met de volledig geautomatiseerde
taaltoets. Deze moeten immigranten in het land van herkomst afleggen om in
aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Over de kwaliteit van de toets
is veel te doen geweest (zie ook het december- en meinummer 2005 van Onze
Taal). Maar Verdonk besloot op basis van een advies van onderzoeksinstituut TNO
de toets alvast in te voeren en hem gaandeweg te verbeteren. Verdonk heeft de
Kamer wel moeten beloven maatregelen te treffen opdat kandidaten niet de dupe
worden van eventuele kinderziektes. (Nu.nl)

Alleen Nederlands op straat?
Minister Verdonk liet tijdens een VVD-congres eind januari blijken wel iets te zien
in een landelijke gedragscode naar Rotterdams model. Daarin staat dat er op straat
alleen Nederlands mag worden gesproken. Na veel en hevige kritiek, van onder
anderen de Amsterdamse wethouder en VVD-partijgenoot Laetitia Griffith, bond
Verdonk in. Ze liet weten dat ze er vooral een principe-uitspraak mee had willen
doen. (NOS.nl)

Discussie over taal Friese agenten.
Ed Nijpels, commissaris van de koningin in Friesland, wil dat alle agenten in zijn
provincie minimaal een passieve beheersing van het Fries hebben, zodat iedere
burger in die taal aangifte kan doen. De meningen van de Friese korpsbeheerders
over dit plan lopen zeer uiteen: de een noemt een passieve beheersing van het
Fries slechts ‘wenselijk’, terwijl de ander spreekt van ‘zonder meer noodzakelijk’.
(De Telegraaf, Leeuwarder Courant)

Flinke reorganisatie bij Van Dale.
Omdat de omzet van woordenboekuitgever Van Dale al een tijdlang niet meer groeit,
worden er banen geschrapt en zal de ontwikkeling van bepaalde software worden
uitbesteed. Internet zou een van de oorzaken van de problemen zijn. Wie twijfelt
over de schrijf- of de gebruikswijze van een woord, tikt het steeds vaker in op Google.
(Het Parool)

Allochtonen werkloos door naam en taal.
Uit onderzoek van StudentenBureau, een organisatie die bemiddelt in stageplekken,
blijkt dat 90% van de allochtone scholieren niet eens door de voorselectie van
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stagebemiddelingsbureaus heen komt, en dat dit voornamelijk te wijten is aan hun
‘bar en boos’ slechte brieven. Allochtonen denken dat die afwijzingen vaak ook te
maken hebben met discriminatie op grond van hun naam. De gemeente Nijmegen
heeft, om die mogelijkheid uit te sluiten, aangekondigd de persoonlijke gegevens
bij de beoordeling van sollicitatiebrieven voortaan te verwijderen. (Algemeen Dagblad,
de Volkskrant)
Koppelingen naar de originele berichten staan op www.onzetaal.nl/tamtam.
Let wel: internetkoppelingen verouderen snel. Op onze website staat
iedere dag vers taalnieuws.
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Hom of kuit
Is ‘I love afstand houden’ een goede boodschap?
Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.
Op de elektronische filemeldingsborden boven snelwegen verschijnen sinds enige
tijd boodschappen als ‘I love afstand houden’ en ‘I love stoppen voor rood’. Daar is
veel over te doen - zowel over de aard van de boodschap (het lijkt wel reclame!)
als over de vorm ervan (waarom dat Engels?). Is dit een geval van goede
overheidscommunicatie?

Tegenstander
Deze uitingen hebben een heel andere functie dan het bekende witte verkeersbord
met een rode rand waarbinnen het getal 50 staat. Dat is een verbodsbord: harder
rijden dan vijftig kilometer per uur mag niet. Het is aan de overheid om te verbieden,
als dat in het algemeen belang is. De uiting ‘I love afstand houden’ is verbod noch
gebod. Het is een ontboezeming. De schrijver openbaart iets over zijn gevoelsleven.
Dat past niet bij de overheid. De ontboezeming is dan ook onoprecht. Het gaat hier
- net als in reclameboodschappen - eigenlijk om een aansporing: de automobilist
wordt geacht deze gevoelens over te nemen. En daar wringt volgens mij - meer dan
in die onoprechte, indirecte formulering - de schoen. Het is niet aan de overheid om
aan te sporen; die moet grenzen stellen en bewaken. Automobilisten moeten afstand
houden, ook al hebben ze daar nog zo de pest aan.

‘I love afstand houden’: ook in stickervorm

Maar er wringt meer. De zin begint met het onderwerp en het werkwoord in het
Engels, en eindigt met het lijdend voorwerp in het Nederlands. Waarom dat Engels?
En waarom die mengtaal? Natuurlijk gebeuren zulke dingen constant als tweetaligen
informeel met elkaar spreken. Maar doet de overheid er verstandig aan zoiets over
te nemen in haar officiële schrijftaal? En ten slotte een detail. Je leest het werkwoord
love en je denkt aan houden van, met dat voorzetsel van erbij. De zin schuurt een
beetje omdat je iets ‘van-achtigs’ mist tussen ‘love’ en ‘afstand’.
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Voorstander
Wat willen we nu eigenlijk: dat door ons egocentrische gejakker de snelweg het
morele equivalent van het open riool blijft? Of dat we tot inkeer komen en terugkeren
naar de goede manieren, waardoor het rijden in Amerika bijvoorbeeld zo'n
verademing is? ‘I love afstand houden’ is een populaire campagne met een
aandachttrekkende, speelse uitstraling. Laten we hopen dat die een beetje succes
heeft. In ieder geval mogen we blij zijn dat de overheid ook snapt dat je meer vliegen
met stroop vangt dan met azijn.
Dan de inhoud. We kunnen nu eenmaal niet alles vangen in geen verboden.
Afstand houden is daarvan een goed voorbeeld. Hoeveel afstand precies gewenst
is, is afhankelijk van de weg, het weer, de drukte. Kortom, het is onmogelijk om de
minimumafstand in de wet op te nemen terwijl het toch nodig is dat mensen daarvoor
gevoelig gemaakt worden. Daarvoor is een aansporing op zijn plaats.
En ten slotte de vorm van de slagzin. Ja, die is een tikkeltje vreemd. Maar zo blijft
de haastige lezer er wel iets langer bij stilstaan en krijgt de boodschap een kans
om tot hem door te dringen. En slagzinnen moeten kort zijn, zeker op een bord langs
de snelweg. Voor ik houd van zijn bijna twee keer zoveel tekenplaatsen nodig als
voor I love. Wat is het Nederlands toch omslachtig. Het eist een voorzetsel, zelfs
tussen de liefde en haar object!

Wat vindt u ervan? Is ‘I love afstand houden’ een goede boodschap?
Geef voor 20 maart uw mening op onze website: www.onze-taal.nl/homofkuit.
Of stuur een briefkaart met ‘“I love afstand houden” is een goede boodschap’
of ‘“I love afstand houden” is geen goede boodschap’ naar de redactie van
Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende aflevering de
uitslag.

Uitslag vorige stemming
Moet de benaming negerzoen voor de bekende chocoladetraktatie verdwijnen?
Over dit probleem hebben meer dan zeshonderd mensen zich uitgesproken. En
nog nooit was u het zo met elkaar eens: slechts 15 inzenders (2,4%) wijzen
negerzoen af, tegenover een overweldigende meerderheid van 603 (97,6%) die
eraan hecht.
Er is kennelijk weinig overlap tussen de doelgroep van de Stichting Eer en Herstel
Betalingen Slachtoffers van Slavernij in Suriname en die van het Genootschap Onze
Taal.
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Inzicht
Raymond Noë
‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland en België. 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.

Kunsttermen

Kunst ABC is een vakwoordenboek op pocketformaat waarin in kort bestek zo'n
duizend termen uit de architectuur, kunst en kunstgeschiedenis (stromingen,
technieken, materialen, et cetera) verklaard worden - van aardewerk, aardpigment
en abacus tot zwarte kunst, zweepslaglijn en zwik.
Kunst ABC. Meer dan 1000 termen van Douwe Brongers en Désirée
Raemakers is een uitgave van Inmerc en kost € 9,95 (ingenaaid, 144
blz.). ISBN 90 6611 110 0

Dikke Prisma's
Uitgeverij Het Spectrum is een reeks handwoordenboeken begonnen die zo nauw
mogelijk moet aansluiten bij het hedendaagse taalgebruik. Het boegbeeld van de
reeks is het Handwoordenboek Nederlands, dat zo'n 70.000 trefwoorden bevat. De
lemma's - in de inmiddels in woordenboeken gangbare tweekleurenopmaak, met
blauw als signaalkleur - geven informatie over betekenis, woordsoort, meervoud,
geslacht, vervoeging, afbrekingen en uitspraak. De andere delen in de reeks zijn
vertaalwoordenboeken: Frans, Duits en Engels. Voor iedere taal is er zowel een
‘heen’- als een ‘terug’-deel, en elk bevat zo'n 50.000 trefwoorden. De lemma's geven
informatie over onder meer betekenissen en uitspraak, en waar nodig worden de
betekenissen met voorbeeldzinnen verduidelijkt. In korte kadertekstjes worden zaken
die extra aandacht nodig hebben (zoals valse vrienden en het correcte gebruik van
termen) iets verder uitgediept. De delen Frans verschijnen pas in april.
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• De Prisma handwoordenboeken N-E, E-N, N-F, F-N, N-D en D-N kosten
€ 18,50 per stuk (gebonden, ca. 900 blz.).
• Prisma handwoordenboek Nederlands kost € 19,50 (gebonden, 1529
blz.). ISBN 90 274 9073 2

Nieuwe Van Dales
Tamelijk geruisloos is ook Van Dale Lexicografie een nieuwe reeks woordenboeken
begonnen: de praktijkwoordenboeken, die qua omvang vergelijkbaar zijn met de
Prisma-handwoordenboeken. Van Dale legt het accent niet op het eigentijdse, maar
op het zakelijke taalgebruik, en hun ‘praktijkwoordenboeken’ zien er met hun linnen
rug ook wat chiquer uit. De (ook weer) in twee kleuren gedrukte lemma's in het deel
Nederlands geven informatie over betekenis, meervoud, geslacht, vervoeging,
afbrekingen en uitspraak; onderwerpen die toelichting behoeven (bijvoorbeeld
bepaalde spellingregels), krijgen die in kaderteksten. De tweedelige
vertaalwoordenboeken Frans, Duits en Engels geven informatie over betekenis,
uitspraak en woordsoort. Waar nodig worden betekenissen verduidelijkt met
voorbeeldzinnen, en ook hier is de lopende tekst gelardeerd met informatieve kaders.
De delen Frans en Duits verschijnen tegen de zomer. Bij de woordenboeken wordt
een cd-rom meegeleverd, waarop de complete inhoud ervan is terug te vinden.
• De Van Dale praktijkwoordenboeken N-E, E-N, N-F, F-N, N-D, D-N
kosten € 32,50 per stuk (gebonden, ca. 1000 blz.).
• Van Dale praktijkwoordenboek Nederlands kost € 37,50 (gebonden,
1040 blz.). ISBN 90 6648 254 0

Nieuwe woorden
Traditiegetrouw heeft Van Dalehoofdredacteur Ton den Boon de belangrijkste dan
wel opvallendste nieuwe woorden van het afgelopen jaar samengebracht in het
nieuwjaarsgeschenk van Van Dale Lexicografie. In dit boekje, Taal van het jaar vijf,
zijn de nieuwe woorden ondergebracht in hoofdstukjes die de ontwikkelingen en
gebeurtenissen waarmee ze samenhangen beschrijven - bijvoorbeeld de tsunami
en de Veluwe-poema - zodat het tegelijkertijd ook een kroniek van het jaar 2005 is:
de taal als monitor van de geschiedenis.
Een groot deel van de woorden die in Taal van het jaar vijf zijn opgenomen, is
ook terug te vinden in Modewoorden van 2005, ook van de hand van Ton den Boon,
maar nu in de vorm van een alfabetisch lexicon. De lemma's verklaren niet alleen
de betekenis van het trefwoord, maar bevatten ook een toelichting op de
maatschappelijke context ervan: wanneer ontstond het woord, en waarom?
• Taal van het jaar vijf is een uitgave van Van Dale Lexicografie en is niet
in de handel verkrijgbaar. Zie de aanbieding op blz. 65 (gebonden, 120
blz.).
De tekst van het boek is ook te downloaden op de website van Van Dale:
www.vandale.nl.
• Modewoorden van 2005 is een uitgave van SOLO en kost € 12,95
(gebonden, 128 blz.). ISBN 90 76268 73 8
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Kennismaken met taal
Eind vorig jaar verscheen de tweede, grondig herziene druk van Het verschijnsel
taal (1995) van Peter M. Nieuwenhuijsen, een boek dat de lezer een eerste
kennismaking biedt met allerlei onderwerpen uit de taalkunde. Er wordt ingegaan
op uiterlijke kenmerken van taal (klanken, schrift en spelling), de invloed van
geografie en tijd, taalverwerving bij kinderen, en taalregels (fonologie, grammatica,
syntaxis). Het boek is gericht op studenten, docenten en ‘iedereen die geïnteresseerd
is in het verschijnsel taal’.

Het verschijnsel taal. Een kennismaking is een uitgave van Coutinho en
kost € 27,50 (ingenaaid, 284 blz.). ISBN 90 6283 492 2

Verdwenen woorden
Het Nederlands krijgt er jaarlijks veel woorden bij, maar veel ervan verdwijnen op
den duur ook weer. Vijftienhonderd woorden die in de twintigste eeuw het veld
moesten ruimen zijn te vinden in het Verdwijnwoordenboek van Ton den Boon en
Julius ten Berge. Een kleine greep: aafshands, calefactor, halsstraf, ijdeldarm,
ikkerschap en wolfvanger. Behalve de woordenlijstjes (waarin uiteraard ook de
betekenis wordt gege-
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ven) bevat het boek ook ‘ruim twintig vermakelijke columns die ingaan op de
achtergronden van deze “taalverarming”.’

Verdwijnwoordenboek. Woorden die wegvielen uit onze woordenschat is
een uitgave van Adr. Heinen Uitgevers en kost € 11,95 (ingenaaid, 125
blz.). ISBN 90 77721 50 9

Mooi Brabants
2005 was het jaar van de mooistewoordverkiezingen: van Limburg (schottelslet) tot
Groningen (snoetjekoweln) kozen dialectsprekers het mooiste woord uit hun taal.
Zo ook in Brabant, waar houdoe werd uitverkoren. Maar de Brabantse verkiezing
leverde nog zo'n duizend andere inzendingen op - zoals streuf, striemelen en strikkel
- en die zijn nu bij elkaar gezet in het boekje Brabants mooiste woord. De woorden
worden verklaard en toegelicht door taalkundige Wim Daniëls, die er ook een inleiding
over het Brabantse dialect bij schreef.

Brabants mooiste woord is een uitgave van Adr. Heinen Uitgevers en
kost € 11,95 (ingenaaid, 203 blz.). ISBN 90 77721 54 1

Minderheidstalen
In 1996 kregen de Britse Helena Drysdale en haar man genoeg van de sleur van
alledag, verhuurden hun huis en staken met hun twee jonge kinderen het Kanaal
over voor een rondreis langs de grotere minderheden in Europa, zoals de Friezen,
de Basken, de Saami (Lappen), de Cataloniërs, de Ladiniërs, enzovoort. Doordat
Drysdale en haar gezin met een camper reisden, konden ze doordringen tot in de
‘binnenlanden’ van de gebieden waar deze volken wonen, en kennismaken met de
mensen en hun taal en cultuur. In het boek Moedertalen doet ze verslag van hun
anderhalf jaar durende trektocht, die hen tot in alle uithoeken van de Europese Unie
bracht.

Moedertalen. Een reis door Europa is een uitgave van Atlas en kost €
24,90 (gelijmd, 414 blz.). ISBN 90450 1074 7

Voetbaluitspraken
Nu de verzamelde uitspraken van Johan Cruijff tot het nationaal cultureel erfgoed
zijn gaan behoren, wordt het tijd ook zijn vakbroeders aan het woord te laten - zo
zullen de samenstellers van de voetbalcitatenbundel Zonder een doel kun je niet
scoren gedacht hebben. In hun boek brachten ze enige honderden rake uitspraken
van voetballers en trainers samen. Aan het woord komen onder veel anderen Co
Adriaanse (‘Je kan beter underdog zijn dan upperdog’), Bobby Robson (‘De eerste

Onze Taal. Jaargang 75

negentig minuten zijn het belangrijkst’) en - jawel - Johan Cruijff (‘Voetbal is simpel
maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen’).

Zonder een doel kun je niet scoren. De mooiste, domste, grappigste en
intelligentste uitspraken over voetbal van Mik Schots en Jan Luitzen is
een uitgave van A.W. Bruna en kost € 9,95 (gelijmd, 154 blz.).
ISBN 90 229 8973 9

Gebarentaal
In 1993 verscheen Gebarentaal van Tony Bloem, Ruud Janssen, Liesbeth Koenen
en Albert van der Ven. Het boek, in 1993 bekroond met de
KIJK/Wetenschapsweekprijs voor het beste populair-wetenschappelijke boek, biedt
een uitgebreide beschrijving (met veel afbeeldingen) van de Nederlandse
gebarentaal. De vierde druk is eind vorig jaar verschenen bij Vi-taal, de stichting
achter de Haagse Gebarenwinkel, nadat het boek eerder werd uitgegeven door
Nijgh & Van Ditmar en door Atlas.

Gebarentaal. De taal van doven in Nederland kost € 23,50 (ingenaaid,
224 blz.). Bestellingen: http://vitaal.denhaag.org. ISBN 90 76153 04 3

Gebarenwoordenboekje
Bij uitgeverij Het Spectrum is een miniwoordenboekje (kontzakformaat) Nederlandse
gebarentaal verschenen. Het geeft de ‘vertaling’ van circa honderddertig
veelgebruikte woorden, in de vorm van één of twee foto's plus uitleg. De woorden
zijn verdeeld over hoofdstukjes als ‘Relaties’, ‘Uitgaan’, ‘Getallen’, ‘Vervoer’ en ‘Ziek
en gezond’. Behalve de woordenlijst bevat het boekje ook een korte uitleg over de
grammatica van de gebarentaal, en afbeeldingen van de letters van het vingeralfabet.

Prisma miniwoordenboek Nederlandse gebarentaal van Mathilde de Geus
en Joni Oyserman kost € 7,95 (gebonden, 317 blz.). ISBN 90 274 2303
2

Theatertermen
Rob Klinkenberg verklaart in het handzame boekje Drie kluiten op een hondje ruim
driehonderd vaktermen en begrippen uit de theaterwereld. Ze hebben te maken
met de theatertechniek (hondje, kluitje, praktikabel), maar ook met hetgeen er op
de planken wordt gezet door acteurs en actrices (jongejannen, dramaturk, witje).
Misschien nog altijd de mooiste term: actreutel (‘actrice die koket en onwaarachtig
acteert, of die buiten het toneel op intensieve wijze de aandacht probeert te trekken’).
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Drie kluiten op een hondje. Klein lexicon van het theater is een uitgave
van International Theatre & Film Books en kost € 15,- (ingenaaid, 212
blz.).
ISBN 90 6403 667 5

Briefcultuur 1770-1850
In de achttiende en negentiende eeuw bestond er een uitgebreide etiquette rond
de correspondentie; van aanhef tot postscriptum waren vorm en stijl in regels
vastgelegd. Historica Willemijn Ruberg beschrijft in Conventionele correspondentie,
de handelseditie van haar proefschrift, welke rol de briefwisseling rond 1800 speelde
in het dagelijks leven en bij de sociale contacten van vijf families uit de betere kringen.
Ze gaat achtereenvolgens in op brieftheorie, dagelijkse correspondentie,
kinderbrieven, adolescentenbrieven en gelegenheidsbrieven. Uit Rubergs onderzoek
blijkt overigens vooral hoe belangrijk de briefwisseling was voor de socialisatie en
voor het overbrengen van waarden en normen.

Conventionele correspondentie. Briefcultuur van de Nederlandse elite,
1770-1850 is een uitgave van Vantilt en kost € 22,50 (ingenaaid, 304
blz.).
ISBN 90 77503 42 0
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl
Kamer wil matten op luchthavens
Den Haag - Een Kamermeerderheid van CDA, PvdA, VVD en LPF wil op
de Nederlandse luchthavens matten neerleggen waarop reizigers uit
Turkije hun schoenen kunnen ontsmetten.

Algemeen Dagblad
Planet.nl

Het goud vertegenwoordigt een waarde van 14.000 euro. De kerk
gaat het goud verzilveren.
Trouw
Ouders kunnen in de toekomst zonder tussenkomst van de rechter
uit elkaar. Tenminste: als ze geen kinderen hebben.
Trouw
Utrecht Centraal-Arnhem
De in de spits rijdende stoptrein Utrecht Centraal-Arnhem stopt weer - de
hele dag - in Maarn.

Spoorboekje 2006
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Indien uw kleren vlam hebben gevat laat u dan op de grond vallen
en rol heen en weer over uw as.
veiligheidsregels vakantiehuisje

In Diemen wonen de meeste slachtoffers van dodelijk geweld.
Editie NL
folder HEMA
‘Parfum is als lingerie,’ vertelt Ineke Hollestelle. ‘Je draag het zeer
persoonlijk met je mee en alleen mensen die dicht in je omgeving
mogen komen, krijgen het voorrecht om het te ruiken.’

Houtens Nieuws
Vorig jaar stond De Klein nog zesde en was hij de beste van Limburg.
Het juryrapport verschaft duidelijkheid over de duikeling. ‘Deze prachtige
cafetaria is aanzienlijk gedaald ten opzichte van vorig jaar en dat was
absoluut niet nodig geweest. Het personeel gooide dit jaar roet in het
eten.’

Dagblad De Limburger
folder Super de Boer

Meer werk maken van het terugbrengen van kindersterfte
de Volkskrant
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Groot goed of noodzakelijk kwaad?
Nederlands op het vmbo
Jan Erik Grezel
Zo'n zestig procent van alle middelbare scholieren tussen de 12 en
16 jaar zit op het vmbo, een schooltype met een dubieus imago. Zo
zou het bereikte eindniveau voor het vak Nederlands onvoldoende
zijn om in het vervolgonderwijs (mbo) succes te hebben. Wat gebeurt
er eigenlijk in de lessen Nederlands op het vmbo? En wat vinden
leerlingen en docenten van het vak? Een kijkje in verschillende
klassen, zwart en wit.
‘Ach, het zijn zulke schatjes!’, zegt Louise Melchers uit de grond van haar hart als
ze over haar leerlingen praat op het Van Vredenburch College, een zwarte
vmbo-school aan de rand van Rijswijk. De zeven meisjes uit de eerste klas die deze
morgen hun vaste extra uurtje Nederlands krijgen, zijn inderdaad vertederend. ‘Wij
spreken al heel goed Nederlands meneer, maar blijkbaar nog niet goed genoeg.’
Ze doen oefeningen uit het boek Schooltaalwoorden. Woorden als trachten, circa,
aangezien, echter, uiteraard en constateren blijken lastig. ‘En wat betekent
profiteren?’, vraagt Melchers. ‘Tegen iets opkomen’, denkt Khadija. ‘Protesteren’,
roept Layla. Het woord afbeelding is een makkie: ‘Een plaatje, juf.’
Ze zijn bijna allemaal in Nederland geboren, uit niet-Nederlandse ouders. Ze
wonen in de vlakbij gelegen Haagse Schilderswijk, Laakkwartier of Moerwijk, buurten
met zeer veel allochtonen. Voor de meesten is Nederlands niet de thuistaal, maar
wel de taal waarin ze zich het best thuis voelen. Olga komt uit Moldavië, ze woont
nu zes jaar in Nederland. ‘Ik spreek beter Nederlands dan Russisch. Mijn Russisch
is nooit verder gekomen, zeg maar.’ Asli spreekt Turks met haar ouders, Nederlands
met haar zes broers en zusters. Khadija: ‘Mijn moeder zit nu op Nederlandse cursus.
Kan ik haar af en toe helpen.’

Zorgenkindje
Het vmbo, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, waarin het vroegere
lbo (lager beroepsonderwijs) en de mavo (middelbaar algemeen voortgezet
onderwijs) in 1998 zijn opgegaan, is het zorgenkindje van het Nederlandse
onderwijssysteem. Geregeld komen vmbo-scholen negatief in het nieuws: hoge
uitval, geweldsincidenten, te hoge concentratie allochtone leerlingen. In januari 2005
berichtte de Algemene Rekenkamer dat het vmbo voor veel leerlingen te zwaar
was. Daartegenover klaagt het vervolgonderwijs over het lage taalniveau van de
leerlingen die het vmbo aflevert. ‘(...) in het toeleidende onderwijs zou meer expliciete
aandacht voor de taalontwikkeling moeten zijn’, is een van de vage aanbevelingen
in een onderzoeksrapport van het CINOP (Centrum voor innovatie van opleidingen)
uit 2004 over het Nederlands op het mbo.
Wat vinden deze meisjes van het vak Nederlands? ‘Gemakkelijk,’ pocht Duygu,
‘de persoonsvorm - pff, dat hebben we al in groep 6 van de basisschool gehad.’
Lezen ze veel? ‘Best wel’, zegt Olga. Ze houdt van boeken over pubers zoals die
uit de serie ‘Hoe overleef ik...’ van Francine Oomen. Bahar leest tienertijdschriften
als Girlz!, Break out? en Hitkrant.
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De zin van het vak Nederlands is voor deze meisjes nog niet duidelijk. Layla:
‘Waarom moet ik gekke woorden leren, zoals circa? Ik zeg toch altijd “ongeveer”.’
Asli van 13 vindt Nederlands het leukste vak op school en ze meent het. ‘Ik hou
gewoon van het Nederlands, ik leer veel nieuwe woorden. Mijn ouders willen graag
dat ik advocaat word. Dan moet je ook al die moeilijke woorden kennen.’ Layla ziet
zich later dokter worden.
‘De meeste kinderen hier hebben een volstrekt onrealistisch beeld van hun
toekomstmogelijkheden’, zegt Louise Melchers op gedempte toon tijdens een
lokalenwissel. ‘Maar als je ze vertelt dat je voor arts of advocaat nog minstens 15
jaar moet leren, worden ze net zo makkelijk beveiligingsbeambte, want naar school
gaan moet niet te lang duren.’

Circus
Klas 2B4 is de schrik van de school. De Marvins, Mohammeds en Murats zijn
afzonderlijk misschien wel schatjes, maar ze veranderen op slag in stompende,
schreeuwende en scheldende monstertjes als je ze met hun twintigen bij elkaar zet
voor een gewone les Nederlands. Ze kunnen maar weinig aandacht opbrengen voor
de persoonsvorm, het hele werkwoord en het voltooid deelwoord in ‘Jan vist’, ‘Jan
gaat vissen’ en ‘Jan heeft gevist.’‘Ik weet een betere’, roept Romario, ‘Jantje Beton.’
Terwijl Melchers voor de klas 't kofschip laat passeren, zijn de achterste banken
druk aan het sms'en en bezig met mobieltjes. Terloops
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roepen leerlingen een antwoord als Melchers hun namen scandeert. ‘Watte?
Mevrouw, ik heb je niet verstaan.’ Abderrahim deelt groezelige visitekaartjes uit van
een louche autohandelaar, Emre en Serkan voeren een venijnig tweegevecht met
pennen en passers, en met de uitgedeelde lesroosterwijziging weet de rest wel
raad: halverwege de les vliegen de propjes me om de oren. In dit circus weet
dompteur Melchers zich met bewonderenswaardig geduld staande te houden, ze
hanteert de zweep met zachte hand. ‘Ik ben niet zo streng, dat past niet bij me.’

Louise Melchers en haar leerlingen van het Rijswijkse Van Vredenburch College voor vmbo.
Foto: Bart Versteeg

Boekhoudkundig medewerker
In individuele gesprekken verschrompelen de branieschoppers tot verlegen jochies.
Zouhair (14) wil ‘boekhoudkundig medewerker’ worden, hier het allemansperspectief,
want dat hoor ik van de meesten. Is Nederlands belangrijk? ‘Ech wel’, klinkt het
schijnheilig uit de mond van de grootste klier. Waarom zit hij dan niet op te letten?
‘Ik ken het allemaal al, het is te makkelijk.’ Leest hij weleens een boek? Hij noemt
een naam die in de verte lijkt op Zohra Zarouali, een jonge Nederlands-Marokkaanse
schrijfster.
Marvin wil in aandelen. ‘Dat doet mijn vader ook.’ Ook hij kan de aandacht maar
moeilijk bij de les houden, het is allemaal bekende stof. ‘Ik doe de tweede voor de
derde keer. Nederlands is wel belangrijk, als je bijvoorbeeld een brief moet schrijven.
Ik lees ook wel: Thea Beckman, Het rad van fortuin.’ Overtuigend klinkt het niet.
Na 45 minuten verplaatst het toneel zich naar het computerlokaal. ‘Gelukkig,’
vindt ook Melchers, ‘twee uur achter elkaar met deze klas, dat houd ik niet vol.’
Achter de computer moeten ze in allerlei zinnen een voltooid deelwoord intypen.
Melike doet het razendsnel: ‘geveld’, ‘getild’, ‘gemeld’, ‘gebeld’, maar bij ‘de hond
heeft een uur lang (blaffen)’ twijfelt ze. Het feedbackscherm met de regel die haar
uit de nood moet helpen ('t kofschip), wordt meteen weggeklikt. Hier en daar zie ik
het lichtblauwe msn-scherm opduiken. ‘Als je klaar bent met de oefening,’ roept
Melchers, ‘mag je Lingo of een kruiswoordraadsel gaan doen.’
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Ervaring en herkenning
In vmbo-4 (merendeels de ‘kaderberoepsgerichte leerweg’, dat is het middenniveau;
zie ook het kader hiernaast) staan grammatica, spelling en woordenschat op het
programma. Voor hoofdbrekens zorgt het als bijvoeglijk naamwoord gebruikte
voltooid deelwoord: de uitgeputte spelers, de verwoeste stad. Bij het woorddictee
leveren concentreren, twijfelachtig en organisatie geen enkel probleem op. Die
hebben ze bij een vorige les geleerd. ‘Spelling vinden ze leuk en belangrijk; het
geeft ook snel succesbeleving’, weet Melchers.
Volgende maand doen deze leerlingen examen, onder andere in de onderdelen
lees-, spreek- en gespreksvaardigheid. Voor schrijfvaardigheid moeten ze misschien
een brief schrijven, bij het mondeling over een van de acht gelezen boeken praten.
Melchers: ‘Daarbij vraag ik dan vooral naar de ervaring en herkenning. Wat vonden
ze mooi? Kwam het hun bekend voor?’
En dan? Het gros wil door naar de mbo-opleiding bedrijfseconomie, richting
boekhouden. Engin zit bij de afdeling motorvoertuigentechniek (kaderberoepsgerichte
leerweg), hij wil de werkplaats in als schadehersteller. De elegante Bengü, bijna 16,
droomt van een eigen bedrijf, ze voelt zich handelsvrouw. Ze zit vooraan en vindt
Nederlands een zinvol vak: ‘Je leert brieven schrijven, spellen, nauwkeurig werken.’
Patty, blonde uitzondering in deze klas, ziet het examen met vertrouwen tegemoet.
‘Als je gewoon elke dag een halfuurtje huiswerk maakt, en in de klas een beetje
oplet, dan haal je het echt wel. Veel leerlingen maken het huiswerk niet, omdat we
die opdrachten toch allemaal in de klas doen.’ Welke boeken leest zij? ‘Alles wat
met afvallen te maken heeft. Echt veel lees ik niet. Nederlands leuk? Nee, economie
vind ik het interessantst. Dat heeft direct met het dagelijks leven te maken: geld,
milieu.’ Heeft zij als enige ‘Nederlandse’ niet een voorsprong op haar klasgenoten?
‘Lezen gaat gemakkelijker. En uitdrukkingen begrijp ik beter. De anderen nemen
een uitdrukking vaak te letterlijk of gebruiken die verkeerd, net als mijn Marokkaanse
stiefvader. Als het warm is, zegt hij: “De kraaien vallen uit het dak”, en dan moet ik
onwijs lachen.’

Wat is het vmbo?
Sinds 1998 kent Nederland het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, het
vmbo. Vanaf de oprichting heeft het al een slechte pers: hoge uitval,
veiligheidsproblemen, laag niveau, hoge concentratie allochtone leerlingen. Toch
bezoekt zo'n 60% van de middelbare scholieren dit vierjarige schooltype voor 12tot 16-jarigen.
Het vmbo is een combinatie van het vroegere lbo en de mavo. In grote lijnen zijn
er, na de eerste twee jaar, vier zogenoemde leerwegen, oplopend in
moeilijkheidsgraad en wisselend in de verhouding praktijk-theorie: de
basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte, de gemengde en de theoretische
leerweg. Kinderen die ‘de basis’ doen, gaan via het praktijkonderwijs al snel het
beroepsleven in.
Voor leerlingen aan de bovenkant van het vmbo (de theoretische leerweg) lonkt
een vervolgopleiding via de havo. In de praktijk blijkt dat voor veel theoretische
vmbo'ers toch te hoog gegrepen. ‘We hebben hier een “kansklas”’, vertelt Louise
Melchers van het Rijswijkse Van Vredenburch College. ‘Dertig leerlingen die
misschien zouden kunnen doorstromen. Maar er is er nu maar één die er echt voor
in aanmerking komt.’ ‘Afstromers’ van havo naar vmbo zijn er hier te over, succesvolle
‘opstromers’ zijn een zeldzaamheid.
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Raps
Geen discussietechniek in deze klas? Melchers: ‘Dat hangt van de groep af. In
sommige klassen leiden onderlinge discussies al tot een uitbarsting, dus dat zorgt
voor te veel onrust. We besteden wel tijd aan
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cabaret en raps bijvoorbeeld. Via een project van Pro-Biblio (een organisatie voor
openbare bibliotheken) krijgen we bekende rappers op school. Als ze dan zelf raps
moeten maken, zijn ze echt creatief met taal bezig. Dat vinden ze fantastisch.’

Louise Melchers: ‘Het belangrijkste is dat leerlingen hun gevoelens en gedachten onder
woorden leren brengen.’
Foto: Bart Versteeg

‘Het belangrijkste is dat leerlingen hun gevoelens en gedachten onder woorden
leren brengen. Ik doe dit werk niet uit liefde voor het vak maar om die jongens en
meisjes een beetje gevoel van eigenwaarde te geven. Een groot deel van deze
kinderen heeft een problematische jeugd: afwezige ouders, criminaliteit, veel te
vroeg zelfstandig. Bovendien hebben ze altijd gehoord: “Je bent dom, je kunt niks.”
Hiernaast zit het Rijswijks Lyceum. Wie het daar niet redt, wordt “afstromer”: die
komt hier terecht. Dat geldt als een enorme schande.’
‘Ik zie het als mijn taak talenten aan te boren. Die moeten de leerlingen hier
ontwikkelen. De een kan prachtig tekenen, de ander is heel goed in sleutelen, een
derde heeft organisatorisch talent, een vierde is een rasverteller als hij voor een
groep staat. Als docent moet je dat eruit weten te halen. Het vak Nederlands, dat
ze toch beschouwen als een noodzakelijk kwaad, kan bij het ontwikkelen van die
talenten een belangrijke rol spelen.’

Te moeilijk of te makkelijk?
‘Ik heb heel wat toekomstige chirurgen en advocaten in de klas’, zegt docente
Nederlands Louise Melchers. Kinderen in het vmbo overschatten hun eigen
mogelijkheden. ‘Maar ze onderschatten het vak Nederlands. Als docent moet je het
evenwicht vinden tussen te moeilijk en te makkelijk. Is het te moeilijk, dan beginnen
ze er niet eens aan, is het te makkelijk, dan letten ze niet meer op.
Een probleem is dat ze veel regels wel kennen maar die niet goed kunnen
toepassen. Bij 't kofschip moet je duidelijk uitleggen dat de regel voor al die letters
t, k, f, s, ch en p opgaat. Verder schrijven ze vrolijk “hij wandeldt” want het is toch
ook “hij wordt” met -dt? Of ze schrijven “liepte”. Ze weten allemaal dat het is “een
aap, twee apen”, maar als je vraagt naar het meervoud van aap, weten ze dat niet.
Op de basisschool hebben ze een regel geleerd voor het vinden van de
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persoonsvorm: maak een vragende zin, de persoonsvorm komt dan vooraan. In
“Wie is er vandaag jarig?” is wie dus de persoonsvorm.’
‘Lang niet iedere leerling vindt het vak gemakkelijk’, zegt docente Didy Pijpker,
‘maar sommigen onderschatten het inderdaad. Ik vertel waarom het belangrijk is
dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Dát moeten ze leren, en dat gaat niet vanzelf.
Maar ik besef heel goed dat de helft van de leerlingen het een saai vak vindt.’

Verbeelding
‘Onze school is blank en Gronings’, zegt Didy Pijpker van het Fivelcollege in
Siddeburen, vlak bij Slochteren. Ze is de enige docent Nederlands voor de negen
klassen van deze vmbo-locatie in de klei. Na de dagopening en het ochtendgebed
geeft ze de leerlingen van klas 1B snel hun gedichtenmappen terug, met cijfers
variërend van 6,8 tot 8,4. Didy Pijpker laat de kinderen van alle vier de leerjaren
regelmatig zelf gedichten schrijven aan de hand van het project ‘Doe maar, dicht
maar’. Leerlingen besteden veel zorg aan de presentatie van hun gedichten op
papier: typografie, opmaak, kleurige achtergronden, thematische illustraties - het
oogt aantrekkelijk. Marianne heeft een gedichtje over haar grootvader gemaakt. Hij
voedde altijd de schapen. ‘(...) zij staan nu eenzaam in de wei / Jij bent er niet meer
bij / Dag lieve opa.’ Een ander kiest als titel ‘Ghaos in mijn hoofd’.
Een deel van de gedichtenoogst siert een wand van het lokaal. Mooi, maar toch:
wat hebben toekomstige banketbakkers, boekhouders of gymleraren aan gedichten
schrijven? ‘Het stimuleert de verbeelding, hun wereld wordt groter, ze ontdekken
het plezier dat je aan taal kunt beleven. Dat is een groot goed. Daarom besteed ik
ook veel aandacht aan fictie. Zou ik dat niet doen, dan gaan die kinderen straks van
school zonder ooit een boek gelezen te hebben. Vorige week was hier Bobje
Goudsmit te gast, schrijfster van o.a. Waanzinnig verliefd en Afscheidsbrief. De
kinderen reageren dan heel spontaan. “Ach,” zegt een meisje, “ik heb zo moeten
huilen bij dat boek.” De leerlingen moeten een “fictiedossier” van acht boeken
aanleggen voor het eindexamen. Ze doen mee met de “Jonge Jury”, die jeugdboeken
beoordeelt. Daarmee krijg je ook de anti-lezers aan het lezen.’
‘Natuurlijk staat Carry Slee op de lijsten. Dan Brown mag nog net. Dat motiveert
ze misschien om meer te gaan lezen. Doordat de leerlingen Jonge Jury-boeken
lezen, komen ze ook in aanraking met schrijvers als Hetty van Aar, Ellen van den
Boogaart en Klaas Bond.’ Vier of vijf titels van dezelfde schrijver mag niet.
‘Van meisje-dat-nooit-las tot boekenverslindster’, staat ergens boven een
leesautobiografie. Ieder kiest een eigen motto. ‘Ontspannen door te lezen’, zie ik
op een schutblad.

Stam
Maar deze maandagochtend maken de gedichtendossiers van de 21 eersteklassers
snel plaats voor het werkboek. De pv (persoonsvorm) staat op het menu. Voordat
de leerlingen zelf de persoonsvorm uit zinnetjes moeten opdiepen, geeft Didy Pijpker
een korte instructie. ‘Toen ik klein was, moest ik ook leren wat de pv was. Ik begreep
er niets van. Tot een leraar op een keer met een schema kwam. O, zit het zo, dacht
ik. Ik heb er nooit meer problemen mee gehad.’ Via ja/neevragen moet het lukken
met de d's en de t's, want daar gaat het uiteindelijk om. ‘Dus is het een pv? Ja, dan
vraag je: Is het t.t. (tegenwoordige tijd) of v.t. (verleden tijd)? Is het t.t., dan heb je
drie mogelijkheden.’ Ze gaat stram voor de klas staan als een takloze boom. ‘Stam

Onze Taal. Jaargang 75

met niks...’ ‘Jaap Stam, die's ook kaal’, roept de clown van de klas. ‘...stam met -t
en stam met -en’, gaat Pijpker onverstoorbaar verder, en ze spreidt haar armen
naar links en naar rechts. Als ze klaar is met haar uitleg, zijn er toch nog vragen:
‘Me-
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vrouw, ik dacht dat gebeurt met een d was.’ ‘We kijken eerst alleen naar de t.t.,
anders halen jullie alles door elkaar.’ Dan gaat de klas aan de slag met eenvoudige
zinnen en kunstmatige instinkers: ‘Pas op, anders brand je je vingers’ en ‘Braadt je
moeder het vlees?’ Hogere wiskunde voor wie nog niet weet wat worteltrekken is.
In vmbo-4 zitten zeven jongens en vijftien meisjes. Dit zijn voornamelijk leerlingen
van de theoretische leerweg, het hoogste niveau. Er is eerst wat kort commentaar
op de boekenlijsten uit het leesdossier dat de docent heeft bekeken. Het grootste
deel van de les wordt besteed aan de gevolgen van een schadegeval. De leerlingen
hebben als huiswerk een formulier van een verzekering ingevuld om de schade te
melden. ‘En nummer 7, Anke, “Wie is de benadeelde partij?”’ ‘Die he'k nie.’ ‘Op het
examen zul je eerder een brief moeten schrijven dan een formulier invullen’,
waarschuwt ze. ‘En geen drie kruisjes eronder hè! Dan gaan we volgende week
verder met de sollicitatiebrief.’

Vet zielig
Een dag later wordt in dezelfde klas een heel lesuur besteed aan discussie. Zeven
leerlingen zitten in het midden, voorzitter Stefanie en notuliste Diane houden een
korte inleiding over ‘Regels in de samenleving’. Ze delen een papier uit met vijftien
stellingen. ‘Jongeren moeten lessen over normen en waarden op school krijgen.’
Monique: ‘De school kan niet alle taken van de ouders overnemen.’ De rest van de
klas volgt als toeschouwer de discussie stil en geconcentreerd. Inmenging is niet
toegestaan. De kijkers schrijven hun vingers lam, deze week moeten ze een obser-

De frappante verschillen zitten vooral in de achtergrond, het gedrag en
daarmee ook het niveau van de leerlingen.
vatieverslag van de discussie inleveren. Na een klein halfuur rondt de voorzitter
netjes af met een samenvatting. Didy Pijpker geeft alvast kritiek. ‘Er werd te weinig
op elkaar ingegaan. Het was te tam. Ik miste diepgang. Zo heb ik jullie dat niet
geleerd.’
Vmbo-2 gaat oefenen met hoofdletters, want zelfs in de vierde maken ze daar
nog een potje van. ‘En toch zijn ze er echt in getraind. Een kwestie van
nauwkeurigheid tegenover nonchalance.’ Pijpker dicteert en zegt voor: ‘Met Kerst
- grote letter - eten wij een kerstkonijn - kleine letter.’ ‘Vet zielig’, vindt Astrid.
Dan is het tijd voor het naamwoordelijk gezegde en het bijbehorende
koppelwerkwoord. ‘Die negen koppelwerkwoorden moet je uit je hoofd kennen.’
Jennifer dreunt ze op als artikelen des geloofs. Er golft een zucht van bewondering
door de klas. Anderen blijven na zijn - worden - blijken - schijnen al steken.
Waarom moeten deze leerlingen het naamwoordelijk gezegde leren? ‘Het is een
grensgeval, ik doe het alleen in klassen met potentiële havo-leerlingen. Die moeten
het kennen, ook voor de vreemde talen. Het Nederlands staat in dienst van de
andere vakken, maar vooral van de toekomstige beroepspraktijk. Ze leren hier
praktische taalvaardigheid: een briefje schrijven aan de magazijnmeester, een
telefoongesprek voeren en daar heldere aantekeningen over maken. En ze moeten
kunnen spellen. Daar worden ze later op afgerekend.’
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Didy Pijpker en haar leerlingen van het Fivelcollege in Siddeburen.
Foto: Karel Zwaneveld

Zwart-wit
Net als in Rijswijk weten ook de vmbo'ers in Siddeburen wat ze willen worden, al is
hier meer variatie. Stephanie (15) gaat naar de havo, want ze wil in de voetsporen
treden van haar lerares Nederlands. Klasgenote Sharnella (17), afkomstig van
Curaçao en hier het enige donkere meisje, is ook zeker van haar zaak: lerares
Engels. ‘Dat is mijn moedertaal.’ Bart klinkt al even gedecideerd. ‘Ik wil analist
worden en dan bij de politie werken. Ik moet dus de biomedische kant op.’ Jeroen
wordt het liefst gymleraar of voetbaltrainer. En het vak Nederlands voor die
beroepspraktijk? ‘Spreekvaardigheid is belangrijk en dat hebben we hier op school
veel geoefend. Dat heb je altijd nodig als je met andere mensen omgaat en instructies
geeft. Maar of ik nou iets met een -d of een -t of -dt schrijf, wat maakt dat uit?
Iedereen begrijpt toch wat ik bedoel?’
Praktische taalvaardigheid is voor leerlingen en docenten het belangrijkste doel
van Nederlands op het vmbo, wit of zwart. Over de zin van het vak zijn de vmbo'ers
van stad en platteland het wel eens. Een andere overeenkomst is dat ze de inhoud
ervan nogal onderschatten.
De frappante verschillen zitten vooral in de achtergrond, het gedrag en daarmee
ook het niveau van de leerlingen. Maar zelfs de schooltypen zijn niet precies gelijk.
In Rijswijk is de vmbo-locatie beperkt tot het basis- en middenniveau; de theoretische
vmbo'ers bezoeken het aanpalende Rijswijks Lyceum. In het Groningse Siddeburen
zitten leerlingen van de verschillende leerwegen vanwege de kleinschaligheid in
één gebouw, en bij sommige vakken in dezelfde les. Maar het percentage kansrijke
‘opstromers’ is op de plattelandsschool toch opvallend hoog.
Wie de extremen vergelijkt, moet wel vaststellen dat ‘de’ vmbo-school helemaal
niet bestaat. Tegenover havo-vwo is het vmbo getypeerd als ‘het afvoerputje van
het Nederlandse onderwijs’. Die zwart-wit-karakterisering is zelf rijp voor het riool.
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Reacties
Nieuwe spelling [1]: bio-scoop
Wil Sterenborg - Tilburg
Tot mijn vreugde las ik in Hans van Maanens artikel ‘Hoe heeft het Groene Boekje
dat bedoeld?’ (Onze Taal januari) dat bioscoop voortaan als bio-scoop wordt
afgebroken, en niet langer als bios-coop. Niet alleen ging die laatste afbreking voorbij
aan de herkomst van bioscoop (van onder meer het Griekse skopeo ‘ik bekijk’),
maar bovendien werden woorden als episcoop, periscoop en microscoop wél voor
de s afgebroken.
Nu inte-ress nog veranderen in inter-esse! Of moeten we daarop ook weer tien
jaar wachten? Inter-actie, inter-operabiliteit en inter-universitair demonstreren toch
dat inter een voorvoegsel is?

Vanaf deze zomer is het bio-scoop en niet langer bios-coop.
Foto: Onze Taal

Nieuwe spelling [2]: klassiek afbreken
Marcus van der Heide - Bussum
Ik las in Hans van Maanens artikel ‘Hoe heeft het Groene Boekje dat bedoeld?’ dat
bioscoop voortaan als bio-scoop wordt afgebroken, en atmosfeer als atmo-sfeer.
Maar als je in het Groene Boekje kijkt, moet je constateren dat het de oude talen
‘afbreekt’, en dan doel ik op de foutieve afbrekingen in van oorsprong Griekse en
Latijnse woorden: abor-tus i.p.v. ab-ortus, aber-ratie i.p.v. ab-erratie, ana-koloet
i.p.v. an-akoloet, apos-trof i.p.v. apo-strof, ag-nost i.p.v. a-gnost, parag-nost i.p.v.
para-gnost, catastrofe i.p.v. cata-strofe, exe-gese i.p.v. ex-egese, enzovoort. En
trouwens: in het rijtje woorden met het voorvoegsel apo- staat ook het woord apolitiek,
dat we moeten afbreken als apo-litiek i.p.v. a-politiek?
Een en ander roept bij mij de vraag op of classici nog wel gehoord worden door
de Nederlandse Taalunie. Het Groene Boekje is een en al miskenning van de
klassieke talen, terwijl die toch een van de belangrijkste verbindende factoren zijn
in het Europa van nu. Herkenning van etymologie uit het Grieks en Latijn dient dan
ook de voorkeur te krijgen bij het afbreken.
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Nieuwe spelling [3]: taalgeneuzel
Koos van der Werff - Rotterdam
Uit de gedachtewisseling tussen Hans van Maanen en leden van de Werkgroep
Spelling van de Nederlandse Taalunie in het januarinummer (‘Hoe heeft het Groene
Boekje dat bedoeld?’) zou moeten blijken wat de nieuwe spellingregels behelzen.
Ik heb daar met veel belangstelling kennis van genomen en ben vol bewondering
voor de scherpzinnigheid waarmee binnen de kringen van de Taalunie over bepaalde
problemen wordt nagedacht. Alleen het resultaat: wat moet een gewoon mens
daarmee? Moet ik mij bij ieder ‘bijzonder’ woord weer door al die gedachte(n)kronkels
heen worstelen?
Ik heb beroepshalve (als econoom en kunsthistoricus) mijn leven lang taal op
mijn weg gevonden en mogen gebruiken, en ben daar nu, na mijn pensionering,
intensiever mee bezig dan ooit. Maar na het lezen van genoemd artikel durf ik bij
wijze van spreken geen woord meer op papier te zetten zonder eerst het Groene
Boekje geraadpleegd te hebben. Dat schiet natuurlijk niet op! Het gevolg is dat ik
noodgedwongen terugval op de schrijftaal die ik mij zestig jaar geleden op het
gymnasium eigen heb gemaakt en die in de praktijk, ondanks de blijkbaar
onvoldragen herziening van 1995 en de ‘kleine’ verbeteringen van 2005, nog heel
goed bruikbaar is.
Op het taalgeneuzel van de Taalunie zit ik niet meer te wachten. Het artikel in
Onze Taal is, wat mij betreft, volkomen contraproductief.

Nieuwe spelling [4]: hoofdletters in wetsbenamingen
A.V. van den Berg - Heemstede
In het januarinummer van dit jaar viel mijn oog in Hans van Maanens artikel ‘Hoe
heeft het Groene Boekje dat bedoeld?’ op de passage ‘Moeten wetten met een
hoofdletter?’ Maar de Taalunie hoeft daar geen regels voor te geven, omdat de
wetgever altijd zelf een officiële citeertitel geeft, meestal in het voorlaatste artikel
van de nieuwe wet (voor de bepaling die het tijdstip van inwerkingtreding regelt).
De Nederlandse standaard (neergelegd in de ‘Aanwijzingen voor de
wetgevingstechniek’ - ook met een hoofdletter) is dat de citeertitel van een wet
begint met een hoofdletter en dat verder enkel kleine letters worden gebruikt.
Daar zijn natuurlijk logische uitzonderingen op (‘Wet tot samenvoeging van de
gemeenten Amsterdam en Amstelveen’), en bovendien is de wetgever zelf niet altijd
consequent geweest; zo heette de oude wet die de bijstand regelde ‘Algemene
Bijstandswet’ en de nieuwe ‘Algemene bijstandswet’. De wetboeken worden
overigens ook met hoofdletters geschreven: Burgerlijk Wetboek, Wetboek van
Strafrecht, enzovoort. En uiteraard bestaan er geen regels voor populaire wetsnamen
die de wetgever zelf nooit voor ogen hebben gestaan, zoals de Mammoetwet.

Uniforme spelling is een hersenschim
Felix van de Laar - Antwerpen
De aanhangers van het Groene Boekje en de witte spelling (zie ook blz. 92-93 van
dit nummer - red.) mogen elkaar in de haren vliegen over details, ze hangen
krampachtig dezelfde tunnelvisie aan: dat een uniforme spelling van het Nederlands
mogelijk en wenselijk is. Maar waarom zou die wenselijk zijn? Alsof onze
communicatie ontspoort als we
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zo af en toe, per ongeluk of expres, een woord op een andere manier spellen, of
een hoofdletter of een apostrof vergeten. Spelfouten - wie maakt ze niet? - zijn
splinters in vergelijking met de balken van allerhande slechte communicatie.
Maar ook valt te betwijfelen of een uniforme spelling wel mogelijk is. De huidige
spelling bestaat uit pakweg 230 (!) regels, met daarnaast een verzameling van
tienduizenden woorden waarvan de spelling niet uit een van die regels af te leiden
is. Het is onwaarschijnlijk dat dit ‘systeem’ altijd tot dezelfde uitkomst leidt, en dat
doet het dan ook niet - getuige de dubbele vormen bij woorden met of zonder
tussen-s, en de paar honderd andere woorden die met twee of meer spellingvormen
(sabbat, sjabbat, sjabbes) in het Groene Boekje staan.
Ook zonder hun tientallen uitzonderingen maken die 230 regels duidelijk hoe
extreem moeilijk het Nederlands in een systeem te vangen is. Niet alleen zijn de
officiële beginselen van klankweergave, vormvastheid en herkomst per definitie met
elkaar in strijd, ook woordbeeldgewenning en betekenistoekenning spelen een soms heel persoonlijke - rol.
Bovendien hoeven we maar even om ons heen te kijken of op het internet te
surfen om te zien hoe mensen massaal niet alleen idioom, maar ook
spellingconventies uit andere talen overnemen of zelf nieuwe schrijfgemakjes
uitvinden. Met welk recht sluiten de spellingregelaars de ogen voor dat soort
vernieuwingen?

Stemloze g
P. van Dijk - Oosterhout
Jan van der Pol spreekt in zijn bijdrage ‘“Gesteggel” over de g’ in het
decembernummer van Onze Taal over ‘de harde, oftewel de stemloze g?’. Dit
veroorzaakt verwarring in de rest van het artikel: een harde g is immers iets anders
dan een stemloze g.
Onder een harde g versta ik de uitspraakvariant van de g die hoofdzakelijk in
Noord- en West-Nederland voorkomt, de g die wordt uitgesproken zoals de
Spanjaarden de j van Jerez uitspreken. Onder een zachte g versta ik de
niet-schraperige uitspraakvariant zoals die vooral in Zuid-Nederland en België te
horen is.
De harde g is altijd stemloos (gevormd zonder trilling van de stembanden), de
zachte g kan óf stemloos óf stemhebbend (gevormd met trilling van de stembanden)
zijn. In richel is de g-klank stemloos, in liggen is de g-klank stemhebbend. Een
Brabander zal steggelen nooit met een harde g uitspreken, maar wel met een
stemloze zachte g of een stemhebbende zachte g.

Eigenares(se)
Dr. Frans Debrabandere - Brugge
De Taaladviesdienst bespreekt in de decemberaflevering van de rubriek ‘Vraag en
antwoord’ het bestaan van eigenaresse naast eigenares: ‘Onder invloed van de
Franse uitspraak kwam ook de vorm -es op, die later “als zelfstandig Nederlands
achtervoegsel tot ontwikkeling [is] gekomen”, aldus het EWN.’ Met die Franse
verklaring ben ik het niet eens. Allereerst is de uitspraak -es in het Frans niet zo

Onze Taal. Jaargang 75

algemeen. In verzorgd (of bekakt?) Frans hoor je nog geregeld de uitspraak -esse.
Ik denk aan het leuke liedje van Georges Brassens: ‘J'ai surpris ma maîtresse au
bras de son mari. Ma maîtresse, la traîtresse’, driemaal met een duidelijk -esse.
Het West-Vlaams, dat de Franse woorden op het gehoor overgenomen heeft,
spreekt Franse woorden op -e altijd met -e uit, dus ‘metresse’, ‘vitesse’, ‘fabrike’,
‘sardine’, ‘masjine’, enzovoort. Belgisch-Brabanders zeggen evenwel ‘metres’, ‘vites’,
‘fabriek’, ‘sardien’, ‘masjien’, enzovoort, net zoals ze ‘vrouw’, ‘kerk’, ‘os’ en ‘oog’
zeggen voor oorspronkelijk (en nog West-Vlaams) ‘vrouwe’, ‘kerke’, ‘osse’ en ‘oge’.
De Nederlandse weglating van de uitgang -e in dergelijke woorden wordt dus ook
toegepast op leenwoorden. De vorm eigenares is mijns inziens dan ook het resultaat
van de Nederlandse evolutie, waardoor de eind-e uit het woord wegviel, net zoals
lesse tot les werd, zesse tot zes en karmelietesse tot karmelietes.

Pieremachochel
Jos Vroomans - hoofdredacteur Autokampioen, Den Haag
Han van Gessel schreef in de septemberaflevering van de rubriek ‘Het mooiste
woord van...’ over pieremachochel, de benaming voor een roeibootje. Els Verhaar
reageerde daarop in het decembernummer met de mededeling dat autootjes als de
BMW Isetta in de jaren vijftig in Den Haag ook wel ‘pieremachochel’ werden
genoemd. Dat zou heel goed kunnen. In die tijd had je nóg zo'n microkarretje: de
Duitse Goggomobil. Als je die naam niet op z'n Duits maar op z'n Haags uitspreekt,
klinkt het als ‘chochomobiel’, wat associaties oproept met de klank van
pieremachochel.

Een Goggomobil, of, op z'n Haags: ‘chochomobiel’.

Het wagentje werd gemaakt door de firma Glas in de Duitse plaats Dingolfing.
Een plaatsnaam die bijna afkomstig lijkt uit Gullivers reizen - heel passend voor zo'n
lilliputter.

Woordenboeken modern Latijn
Wil Sterenborg - Tilburg
Marc Leijendekker schrijft in het januarinummer van Onze Taal in het artikel
‘Internetum; instrumentum computatorium’ over een Vaticaans woordenboek, als
onderdeel van het streven om de Latijnse taal levend te houden. Volgens de intro
verscheen dat woordenboek ‘onlangs’, maar het in het artikel genoemde Lexicon
recentis Latinitatis is al wat ouder: deel I is van 1992, deel II van 1997. Bij de
totstandkoming ervan, die volgens Leijendekker meer dan tien jaar geduurd heeft,
zullen samensteller Carolus Egger en zijn medewerkers stellig het werk van hun
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voorganger Antonio Bacci, Lexicon eorum vocabulorum quae difficilius Latine
redduntur (‘Woordenboek van woorden die nogal moeilijk in het Latijn weer te geven
zijn’), als basis gebruikt hebben. Dit boek (met 710 pagina's bijna even omvangrijk
als dat uit de jaren negentig) is uiteraard ook door het Vaticaan uitgegeven, en wel
in 1955. Na zo'n veertig jaar was het aan uitbreiding toe.
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Medische taal
H.J. van Oordt - Den Haag
Bij het lezen van het door Matthijs de Winter geschreven tweede deel van de reeks
‘Taal in het werk’, dat handelt over de taal van de arts (Onze Taal januari), moest
ik denken aan een verre voorganger van de in het artikel geïnterviewde dokter
Grundmeijer. In Hildebrands Camera obscura (1839) wordt in het hoofdstuk ‘Dokters
lief en leed’ verteld over beginnend huisarts Gerrit: ‘Hij hoorde met het uiterste
geduld hunne vreemdsoortige klachten aan, lopende over “geruusch, zuzelingen
en drilligheden in den kop, knoeperingen in den hals, stiktens in de long, draaiingen
van het hart, water over hetzelve hart loopende, watergal, koekeren van winden”
en wat dies meer zij, met en benevens “loopende wurmen, vliegende jichten, en
stijgende moeren”.’
Ik vraag me af tot wat voor diagnoses een consultatie tussen beide artsen geleid
zou hebben!

Alter ego
Marlein van Raalte - Leiden
Riemer Reinsma behandelt in zijn rubriek ‘Bij wijze van zeggen’ (Onze Taal januari)
de uitdrukking alter ego, en beschrijft zijn vergeefse zoektocht naar een Griekse
voorloper van deze Latijnse frase. Als aanvulling wijs ik erop dat de Griekse filosoof
Aristoteles (384-322 v.Chr.) in het negende boek van zijn Ethica Nicomachea een
vriend (‘philos’) karakteriseert als een ‘heteros autos’, een ‘andere of tweede zelf’ iemand aan wiens bestaan je evenveel belang hecht als aan je eigen leven, of (met
een voor Aristoteles karakteristieke precisering) bij benádering evenveel.

Goed fout
T.M. Mooijman - groepsleerkracht Haagsche Schoolvereeniging,
Veendam
In het januarinummer stond een aardig artikel over ‘goed fout’ gespelde woorden,
oftewel woorden die fout gespeld inzichtelijker zijn dan in de juiste spelling, zoals
zoemlens in plaats van zoomlens. Onlangs kwam ik een mooi praktijkvoorbeeld
tegen in mijn Haagse groep 8. Een van mijn leerlingen schreef in een dictee het
goed-foute ‘overeensstemming’.

Iktionaire
Technische redenen
Jan Kuitenbrouwer
Ineens is het stil aan de andere kant van de lijn.
Dan klinkt een informatietoon, gevolgd door een stem. Een ‘bandje’ noemde je
dat vroeger. Hoe lang zal die uitdrukking nog standhouden?
‘Mam?’
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‘Ja kind.’
‘Oma zegt: “Ik kreeg een bandje”, als ze de voicemail krijgt. Wat bedoelt ze
daarmee?’
‘Eh...’
‘En als ze verkeerd verbonden is zegt ze: “Sorry, ik heb verkeerd gedraaid.” Dat
vind ik ook zo raar.’
‘Weet je wat? Vraag dat maar aan je vader.’
Maar goed, dat ‘bandje’, die opname, zei: ‘De verbinding is om technische redenen
verbroken.’
Er gaat iets fout, er is een storing, maar heeft die een ‘reden’? Sterker: redenen?
Een reden, wat is dat eigenlijk? Datgene wat een mens doet handelen of tot iets
brengt, zegt Van Dale. Of: datgene waarmee iemand daden of overtuiging motiveert.
‘Iemand’, ‘een mens’. Net wat ik dacht: voor een reden heb je een mens nodig.
Terwijl aan het verbreken van deze verbinding waarschijnlijk geen mens te pas is
gekomen. Daar ga ik tenminste maar even van uit. We hadden het op dat moment
toevallig wel over iets politieks, als ik me het goed herinner, dus het zóú een
welbewuste actie kunnen zijn geweest van een overijverige AIVD-beambte, die de
concrete staatsgevaarlijke initiatieven niet wilde afwachten alvorens in actie te
komen, en in dat geval had de onderbreking dus wel een reden. Maar geen
technische!
‘De verbinding is om politieke redenen verbroken.’
Of ons taalgebruik was niet in orde.
‘De verbinding is om esthetische redenen verbroken.’
Of misschien spraken we te hard.
‘De verbinding is om medische redenen verbroken.’
Plotseling houdt de auto ermee op.
‘U heeft om technische redenen pech.’
Goed. Dus deze formulering is niet ideaal. Wat zou beter zijn?
‘De verbinding is per ongeluk verbroken.’ Dat wordt in feite bedoeld. Maar het
klinkt misschien niet gewichtig genoeg. Alsof de KPN-centrale een rommelige
hobbyzolder is, waar zo nu en dan iemand met zijn verstrooide hoofd een snoer uit
het stopcontact loopt.
‘Verdorie Nico, kijk toch uit. Meneer Kuitenbrouwer was net aan het bellen!’
‘Sorry, ik zet wel even het bandje op. Waar heb ik het ook alweer gelaten?’
‘Daar, in die oude hoedendoos.’
‘O ja. Wacheffe, daar gaat ie.’
‘Er is een fout opgetreden’, zegt de pc als het misgaat. Oorzaak, reden of schuld
worden in het midden gelaten.
‘Er heeft zich een fout voorgedaan, já? Zullen we het daarop houden!?’
‘Probeert u het later nog eens’, is ook een geliefde frase in deze sfeer. Dat later
irriteert mij altijd nogal. ‘Het was vast niet zo belangrijk’, hoor ik, ‘ga maar even wat
anders doen.’ En dat proberen heeft ook iets vervelends. ‘We beloven niks.’
Waarom überhaupt een mededeling? Ja, de verbinding werd verbroken. Duidelijk.
Kwestie van opnieuw bellen. Of niet.
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Vraag en antwoord
Taaladviesdienst

Cadeau(-)abonnement
? Krijgt het woord cadeau(-)abonnement een streepje?
! Volgens de officiële regels kan cadeauabonnement aaneengeschreven worden,
maar het mag ook met een streepje.
In samenstellingen waarvan één deel op een klinker eindigt en het volgende deel
met een klinker begint, is een streepje verplicht als die twee klinkers samen ook
een andere klank kunnen weergeven. Zo krijgt auto-export een streepje omdat je
de combinatie o+e ook als oe kunt lezen; hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de a +
a in gala-avond, de u + i in cadeau-idee, en zo nog wat combinaties. Dit verschijnsel
heet ‘klinkerbotsing’.
De opeenvolgende u en a in cadeau(-)abonnement vormen geen combinatie die
je ‘verkeerd’ kunt lezen; daarom is een streepje niet nodig. De woordenlijst van het
Groene Boekje geeft dan ook cadeauabonnement en cadeauartikel. Maar volgens
de leidraad van het Groene Boekje (van 1995 én van 2005) mag er gerust een
streepje in samenstellingen die onduidelijk, lastig leesbaar of zelfs dubbelzinnig zijn:
tweedekans-onderwijs, parallel-elementen, massage-bed, identiteits-chip.
Omdat in cadeauabonnement vier klinkers achter elkaar staan, is het met een
streepje veel beter te lezen: cadeau-abonnement. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor
bureau(-)egel en consultatiebureau(-)arts. Veel mensen vinden zulke verduidelijkende
streepjes prettig bij het lezen.

Hoor
? ‘Je moet wel op tijd zijn, hoor’; ‘Het is mooi geworden, hoor.’ Waar komt dit
gebruik van hoor vandaan?
! Dit hoor is een verkorting van hoor je of hoort u. Horen betekent hier ‘verstaan,
begrijpen’, aldus het Woordenboek der Nederlandsche Taal; de eigenlijke betekenis
is dus ‘begrijp je?’, ‘heb je me goed begrepen?’
Hoor is een tussenwerpsel dat een uitspraak bevestigt of versterkt, of dat een
aansporing of waarschuwing uitdrukt (‘Opschieten, hoor’; ‘Niet aankomen, hoor’).
Volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst (1997) heeft het vaak een bepaalde
‘nuance van vertrouwelijkheid’.

Hierbij in een brief
? In mijn secretaresse-opleiding heb ik geleerd dat je een brief niet met hierbij
mag beginnen (‘Hierbij laat ik u weten...’). Ik kom het echter vaak tegen. Hoe
zit het nu?
! Het is vooral een kwestie van smaak. Er wordt weleens gezegd dat hierbij vreemd
is als er niets ‘bij’ de brief wordt gevoegd: het verwijst dan niet naar iets concreets.
Maar hierbij heeft ook de algemene betekenis ‘bij deze gelegenheid, bij dezen’. Van
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Dale (2005) illustreert dit met ‘hierbij bericht ik u dat...’. Een taalkundig argument
om hierbij in brieven te vermijden is er dus niet.
We kunnen ons het gebruik van hierbij zelfs goed voorstellen, omdat de
alternatieven niet direct voor het oprapen liggen: ‘Hierdoor [= door deze brief] laat
ik u weten’ klinkt voor veel mensen erg ouderwets, net als de woordgroep bij dezen,
en ook ‘Hiermee [= met deze brief] laat ik u weten’ heeft waarschijnlijk zijn langste
tijd gehad. Je zou het hele woord ook weg kunnen laten, maar dat heeft tot gevolg
dat de zin met ik begint (‘Ik laat u weten’), en dat geldt als onbeleefd.
De beste oplossing is vaak om de brief anders te beginnen: ‘Zoals afgesproken...’,
‘Op uw verzoek...’, ‘Onlangs vroeg u ons...’, ‘Met plezier stuur ik u...’, etc.

Inbrei(d(ings))locatie
? Wat is juist: inbreilocatie, inbreidlocatie of inbreidingslocatie?
! Het vrij jonge werkwoord inbreiden, ontstaan als tegenhanger van uitbreiden,
verwijst naar nieuwbouwprojecten binnen bestaande (stads)bebouwing. Het
bijbehorende zelfstandig naamwoord is inbreiding.
In samenstellingen die hiermee te maken hebben, kan als eerste deel de stam
van het werkwoord gebruikt worden: inbreidlocatie. Die vorm komt in de praktijk
echter weinig voor. Iets vaker wordt inbreilocatie gebruikt: de dis hierin weggelaten
naar analogie van woorden als glijbaan, leiband en rijweg, waarin het eerste deel
ook de stam van een werkwoord op -den is. Die d kan echter niet altijd wegblijven;
vergelijk afleidkunde en spreidstand. Een ander nadeel van inbreilocatie is dat je
er de stam van inbreien (‘een patroon inbreien’) in zou kunnen zien.

Een ‘inbreidingslocatie’ in het centrum van Den Haag.
Foto: Onze Taal

Het duidelijkst, en ook het gebruikelijkst, is het daarom om in samenstellingen
het zelfstandig naamwoord te gebruiken: inbreidingslocatie dus.

Uitrol
? In mijn werkomgeving hoor ik veel mensen het woord uitrol gebruiken. Is
dit een bestaand woord?
! Het woord uitrol is bezig aan een opmars in het Nederlands, net als het werkwoord
uitrollen. Op internet leveren deze woorden enkele honderdduizenden treffers op.
We zien het in zinnen als: ‘In april wordt programma X verder uitgerold. In de loop
van deze uitrol krijgt u een nieuwe pc.’ Uitrol is een leenvertaling van het Engelse
roll-out, dat volgens de woordenboeken onder meer ‘introductie, op de markt brengen
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(van een product/dienst)’ betekent. Het Nederlandse woord zou je ook kunnen
omschrijven als ‘implementatietraject’ of ‘gefaseerde invoering’.
Het werkwoord uitrollen bestaat natuurlijk al heel lang (een kaart uitrollen, deeg
uitrollen), maar heeft in de nieuwe Van Dale (2005) twee betekenissen die het eerder
nog niet had: ‘(een telefoonnetwerk e.d.) door middel van bekabeling aanleggen’
en ‘(een dienst, product) in een afzetmarkt verkrijgbaar maken’.
Voor veel mensen zal uitrol nogal vaktalig overkomen, maar het woord voorziet
kennelijk in een behoefte (net als uitrollen). Bovendien beantwoordt het aan de
woordvormingsregels van het Nederlands; vergelijk uitvoer, uitloop en uitdraai. Het
lijkt ons goed denkbaar dat uitrol binnen enkele jaren in de woordenboeken staat.
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De witte spelling
Redactie Onze Taal

Media omarmen spelling Onze Taal
Half februari was Onze Taal opeens voorpaginanieuws. Verschillende kranten maar ook tijdschriften en omroepen - maakten toen bekend dat ze niet het nieuwe
Groene Boekje zullen volgen, maar de spellingwijzer van Onze Taal (vanwege zijn
omslag ook wel ‘het witte boekje’ genoemd). In augustus 2006, de maand dat de
nieuwe spelling officieel van kracht wordt, verschijnt er een nieuwe editie van dit
naslagwerk. De ‘dissidente’ media richtten zelfs een heus platform op, ‘De witte
spelling’ genaamd, compleet met logo en website (www.wittespelling.nl).
Veel mensen maakten zo in februari voor het eerst kennis met het witte boekje,
maar deze uitgave van Onze Taal bestaat al sinds 1998. Tot nu toe zijn er bijna
100.000 exemplaren van verkocht.
Het witte boekje uit 1998 ontstond nadat gebleken was dat veel taalgebruikers
grote problemen hadden met het Groene Boekje van 1995. Dat moest beter kunnen,
dachten enkele taaladviseurs, spellingkenners en medewerkers van Onze Taal. Het
resultaat was een spellinggids waarin de regels duidelijker werden uitgelegd en
consequenter werden toegepast. Ieder trefwoord in de woordenlijst van de
spellingwijzer had bovendien een verwijzing naar de regel die aan de spelling ervan
ten grondslag lag, en als die spelling afweek van de schrijfwijze in het Groene Boekje,
dan werd de officiële spelling erbij vermeld. Verder werden er in de spellingwijzer
van Onze Taal duizenden eigennamen opgenomen,

Platform ‘De witte spelling’
Het platform ‘De witte spelling’, dat zich sterk maakt voor een ‘werkbare spelling’,
bestaat uit: De Groene Amsterdammer, de Volkskrant, Elsevier, Het Spectrum
(uitgever van de Prisma-woordenboeken), HP/De Tijd, NOS, NRC Handelsblad,
Onze Taal, Planet Internet, Trouw en Vrij Nederland.
Inmiddels hebben honderden bedrijven, organisaties en particulieren via internet
hun steun betuigd. Zo lieten onder meer BVN-TV, Gay Krant, Quote Media (uitgever
van o.a. Elle, Santé en Quote) en Radio Nederland Wereldomroep weten het witte
boekje te gaan gebruiken.
van Aalborg tot ZWO (Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek).

Onze Taal. Jaargang 75

Illustratie: Matthijs Sluiter

In de loop van 2005 begon steeds duidelijker te worden welke kant het op zou
gaan met de volgende officiële spellingherziening: er zouden meer regels veranderd
en toegevoegd worden dan aangekondigd, en sommige regels hadden een
merkwaardig resultaat. In september 2005 besloot Onze Taal daarom het witte
boekje te herzien, en daarin - indien nodig - opnieuw enkele andere keuzes te maken
dan het Groene Boekje.
De media die eind december met een boycot uiting hadden gegeven aan hun
onvrede over de nieuwe spelling, benaderden vervolgens Onze Taal. Dat leidde
uiteindelijk tot hun besluit de spelling van het witte boekje te omarmen. Hun kritiek
zal bij het samenstellen van de nieuwe editie zorgvuldig bestudeerd worden, net
als de suggesties en opmerkingen van alle andere (toekomstige) gebruikers. Vooral
woorden met een spellingprobleem die in het huidige witte (of groene) boekje
ontbreken, zijn welkom via spellingwijzer@onzetaal.nl.
Meer informatie: www.spellingwijzer.nl en www.wittespelling.nl.

Taalunie verbreekt banden met Onze Taal
De Nederlandse Taalunie, de organisatie die verantwoordelijk is voor de Nederlandse
spelling en het Groene Boekje, heeft eind februari bekendgemaakt dat ze na
jarenlange samenwerking niet langer gebruik wil maken van de diensten van het
Genootschap Onze Taal.
Een paar jaar geleden besloot de Taalunie de overheidssubsidie voor Onze Taal
(die oorspronkelijk van het Ministerie van OCW kwam) om te zetten in een betaald
project. Vanaf die tijd heeft de Taaladviesdienst van Onze Taal in het kader van dat
project duizenden taalvragen per jaar beantwoord voor de Taalunie.
In januari - niet lang nadat Onze Taal in een persbericht had gemeld de
spellingboycot ‘begrijpelijk’ te vinden en niet lang vóórdat de media besloten het
witte boekje als leidraad te gaan gebruiken - besloot de Taalunie de samenwerking
met Onze Taal op te schorten vanwege alle ontwikkelingen. In de eerste week van
maart viel het doek definitief voor het adviseringsproject. Het genootschap bezint
zich op manieren om het financiële tekort dat hierdoor zal ontstaan, op te vangen.
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Vragen over het witte boekje
Taaladviesdienst
De komende maanden beantwoordt de Taaladviesdienst vragen over
het witte boekje die gesteld zijn via spellingwijzer@onzetaal.nl.
? In het Groene Boekje van 1995 stond appèl; in het boekje van oktober 2005
is het appel geworden. Neemt het witte boekje appel over?
! Nee, in het witte boekje blijft appèl staan.
De woordenlijsten en -boeken van het Nederlands hebben al een lange
knipperlichtrelatie achter de rug met het accent grave in appèl. In de eerste officiële
woordenlijst van het Nederlands (Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche
Taal van De Vries en Te Winkel, 1863) komt appèl voor. Van Dale neemt van zijn
eerste tot en met zijn achtste druk (1961) ook appèl op. Daarna wordt het appel,
onder invloed van het Groene Boekje van 1954, dat ook appel schrijft. In het Groene
Boekje van 1995 wordt het weer appèl, in de uitgave van 2005 appel.
Wij denken dat de meeste taalgebruikers een accentteken op de e in dit woord
nuttig vinden. Het accent aigu (het streepje naar rechts) is een mogelijkheid, omdat
al enige tijd alleen dit accent wordt gebruikt als nadrukteken (zoals in jé van hét).
De makers van het Groene Boekje hebben de afgelopen maanden al vaak uitgelegd
dat iedereen die appel onduidelijk vindt, appél mag schrijven. Toch handhaven we
in het witte boekje appèl omdat het accent grave ingeburgerd is en omdat de meeste
mensen het accent hier zien als een uitspraakteken: onlosmakelijk verbonden met
het woord, vergelijkbaar met het accent op hè. Dat de woordenlijst van het Groene
Boekje appel vermeldt, zullen we aangeven (net zoals we in het huidige witte boekje
afwijkingen van het Groene Boekje altijd markeren). Ook in arènpalm (‘suikerpalm’)
handhaven we het uitspraakteken.

? Het Groene Boekje schrijft 50 eurobiljet voor, met een spatie na 50. Hoe gaat
het witte boekje dat doen?
! In het witte boekje zal 50-eurobiljet, 1-aprilgrap en 24-uurseconomie (blijven)
staan. Dat betekent dat we de volgende subregel uit het Groene Boekje niet
overnemen: ‘Als het eerste deel van de woordgroep een telwoord is, dan schrijven
we het vast in de driedelige samenstelling. Maar als we het telwoord met een cijfer
schrijven, gebruiken we een spatie: elfjuliviering of 11 juliviering; vijftigeurobiljet of
50 eurobiljet.’
In combinaties als 50 eurobiljet en 11 juliviering missen veel taalgebruikers volgens
ons een streepje om de eenheid te benadrukken. Voorbeeldzinnen als ‘50
eurobiljetten vervalst’ zijn de afgelopen maanden vaak opgevoerd: zijn er biljetten
van 50 euro vervalst of zijn er 50 willekeurige biljetten vervalst? In ‘50-eurobiljetten
vervalst’ bestaat er geen twijfel over wat er bedoeld is.
Altijd een streepje plaatsen verlost ons ook van vreemde woordparen als 55
+-woning naast 55 pluswoning en vijfpuntsschaal naast 5 puntsschaal.
Het toevoegen van het streepje mag overigens volgens het Groene Boekje, waarin
staat: ‘Als een samenstelling moeilijk te lezen of te begrijpen is, kunnen we de
structuur verduidelijken met een koppelteken.’ Maar uit de regels en uit de
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woordenlijst blijkt dat de makers van het Groene Boekje in principe willen dat
iedereen een verschil maakt tussen bijvoorbeeld 65 +-kaart en 24 uursdienst. In het
witte boekje doen we dit niet.
? Dus in het witte boekje blijft 1-aprilgrap staan, en u voegt daaraan toe ‘(GB:
1 aprilgrap)’, begrijp ik. Maar hoe moet ik dit nu opvatten: het witte boekje
schrijft 1-aprilgrap voor en keurt 1 aprilgrap af?
! Nee, het betekent alle en dat de makers van het witte boekje 1-aprilgrap de beste
schrijfwijze vinden. Dat blijft natuurlijk een subjectief oordeel. We denken weliswaar
goed zicht te hebben op wat er leeft bij taalgebruikers, vooral dankzij de duizenden
taalvragen die we jaarlijks beantwoorden, maar we zijn ons er zeer van bewust dat
iedereen zijn eigen spellingvoorkeuren heeft, en díé het liefst volgt. De gebruiker
van het witte boekje kan in elk geval steeds zien waarom we een bepaalde keuze
hebben gemaakt. Bij elk woord is namelijk een verwijzing opgenomen naar de regel
die aan de spelling van dat woord ten grondslag ligt. Wie vervolgens een andere
keuze wil maken, moet dat natuurlijk doen. Het is goed hierbij te bedenken dat veel
taalgebruikers eigen keuzes mógen maken. Het volgen van de Spellingwet (waarvan
het Groene Boekje het uitvloeisel is) is niet voor iedereen verplicht. Alleen
ambtenaren, leerkrachten en leerlingen moeten zich er (in hun werk- of schoolsituatie)
aan houden.
In al deze opzichten verschilt het witte boekje dat deze zomer verschijnt niet van
dat van 1998. Wel anders in vergelijking met destijds is de plotselinge mediaaandacht
voor het boekje en de betrokkenheid van een heel platform (‘De witte spelling’). In
de praktijk betekent dit: meer overleg met taalgebruikers, en dus ook meer suggesties
voor verbetering en meer tips voor nieuwe woorden die in het witte boekje moeten
komen te staan. De komende maanden zullen we er alles aan doen om op basis
van alle opmerkingen en vragen een verbeterd wit boekje te maken.
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De wil van de Taalunie is wet
Rol parlement bij spellingkwesties uitgespeeld
Felix van de Laar - tekstschrijver en redacteur (o.a. van Tekst[blad]),
Antwerpen
Afgelopen zomer werd geruisloos een nieuwe spellingwet door het
parlement geloodst. Alles wat de Nederlandse Taalunie beslist over
de spelling, heeft voortaan meteen kracht van wet, dus zonder dat
het parlement zich er eerst over buigt. Is dat niet vreemd? En hoe
komt dat zo?
‘Om de tien jaar mag de Taalunie de spelling veranderen: de politiek tekent blind.’
Dat schreef NRC Handelsblad-hoofdredacteur Folkert Jensma in zijn krant van 17
december jl., de dag waarop een aantal kranten en tijdschriften bekendmaakten
zich niet te zullen houden aan het nieuwe Groene Boekje. De media-actie zorgde
voor veel opschudding, maar aan de kwestie waarnaar Jensma verwees, werd
eigenlijk nauwelijks aandacht besteed. Waarom gaat de politiek zomaar akkoord
met dergelijke controversiële maatregelen? En wat is in spellingkwesties eigenlijk
precies de rol van politiek en parlement?

De Tweede Kamer
De officiële spelling (dus ook de nieuwe, waaraan we in augustus zullen moeten
gaan geloven) is in Nederland en Vlaanderen verplicht voor de overheid, het
onderwijs en voor officiële examens. In Nederland was dat in 1947 vastgelegd in
de Spellingwet. Het Groene Boekje uit 1954 kreeg zijn officiële status door een
Koninklijk Besluit op basis van die wet. Dat Koninklijk Besluit ging het Spellingbesluit
heten.
In 1995, toen de spelling uit 1954 werd aangepast en we voortaan bijvoorbeeld
pannenkoek moesten gaan schrijven, volgde de Nederlandse overheid nog steeds
hetzelfde wetgevende spoor. De inmiddels opgerichte Nederlandse Taalunie
(bestaande uit Vlaanderen, Nederland en sinds kort ook Suriname, belast met het
taalbeleid in de aangesloten landen) bereidde de voorstellen voor, en de toenmalige
staatssecretaris Aad Nuis verdedigde dit nieuwe Spellingbesluit in de Tweede Kamer
- in de commissie Onderwijs en Cultuur om precies te zijn.
Hoeveel had die commissie er nog over te zeggen? Inhoudelijk eigenlijk niets
meer. Met de oprichting van de Taalunie hadden Nederland en Vlaanderen hun
bevoegdheid om de spelling van het Nederlands te bepalen immers met zoveel
woorden in handen gelegd van deze nieuwe gezamenlijke instelling. Beide landen
hadden daardoor weinig andere keus dan de voorstellen van de Taalunie over te
nemen.
Het enige wat de Kamer nog had kunnen doen, was de feitelijke invoering - de
invoeringsdatum - van de voorstellen uitstellen of tegenhouden. Maar dat wilden de
volksvertegenwoordigers dus duidelijk niet. Dat er in de samenleving veel verzet
was tegen de tussen-n-regeling (de grote steen des aanstoots van de spelling-1995)
woog in de Kamer kennelijk niet op tegen bijvoorbeeld het feit dat het Groene Boekje
allang was gedrukt en bij honderdduizenden over de toonbank was gegaan.
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Nieuwe wet
Inmiddels is de situatie gewijzigd. De Nederlandse onderwijsminister Van der Hoeven
(een van de vier leden van het Comité van Ministers, het hoogste orgaan van de
Taalunie) loodste in de zomer van 2005 zonder mondelinge behandeling een volledig
nieuwe Spellingwet door de Tweede en Eerste Kamer. Als die eenmaal in het
Staatsblad is verschenen (wat merkwaardig genoeg pas na vijf maanden is gebeurd,
op 21 februari jl.), is de rol van het Nederlandse parlement definitief uitgespeeld.
De nieuwe Spellingwet bepaalt namelijk dat elk besluit van de Nederlandse Taalunie
‘terstond’ in de Nederlandse Staatscourant bekend moet worden gemaakt; twee
dagen later is zo'n spel-

‘De Interparlementaire Commissie heeft zitten slapen.’
lingbesluit dan geldig voor de overheid, het onderwijs en de examens in Nederland.
In Vlaanderen moet de Vlaamse Regering nog een uitvoeringsbesluit nemen.
Het is wonderlijk dat geen enkel medium ruchtbaarheid heeft gegeven aan deze
nieuwe wet, terwijl Nederland hiermee toch zijn laatste restje eigen zeggenschap
over een belangrijk onderwerp heeft overgeheveld naar een ander niveau: dat van
de Taalunie zelf.

Goede wijnen
Nu kent de Taalunie behalve het Comité van Ministers (en een raadgevend orgaan,
en het algemeen secretariaat) ook een zogeheten Interparlementaire
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Commissie (IPC). Daarin zitten elf Nederlandse Eerste- en Tweede-Kamerleden en
elf leden van het Vlaams Parlement, die politiek toezicht op de Taalunie moeten
houden. Wat mogen we verwachten van de manier waarop zij die zo broodnodige
democratische controle op Taalunie-voorstellen ter hand zullen nemen? Niet veel.

Illustratie: Matthias Giesen

Oud-IPC-lid Peter Hoefnagels beschreef in november 2004 in Onze Taal hoe hij
in 1995 vol strijdlust naar Brussel toog voor de slotvergadering over de
spellingherziening. Hij was vast van plan kritische noten te kraken over de nieuwe
tussen-n-regeling, maar na een copieus banket (‘Zo werden de desserts besprenkeld
met Hautes Sauternes, een afronding die ik niet meer met koffie heb bedorven’)
zag hij daar maar van af: ‘Ik moet bekennen dat ik geen moment meer aan de
revolutie heb gedacht.’ De titel van zijn stuk was veelzeggend: ‘Vriendschap, goede
wijnen en wat n'en’.
Dat het toezicht op de spellingplannen van de Taalunie er sindsdien niet veel
scherper op is geworden, bleek tijdens de hoorzitting die de IPC onlangs, op 20
februari, in Brussel hield. De aanleiding was de onrust die was ontstaan over de
dissidente media die zich vanaf augustus niet willen houden aan het Groene Boekje,
maar liever aan het daarvan enigszins afwijkende witte boekje van Onze Taal (zie
ook blz. 92-93 - red.). De leden van de IPC gaven zelf toe dat het anders had
gemoeten, met meer betrokkenheid vooraf van belangrijke groepen taalgebruikers.
Mevrouw Tan van de PvdA in de wandelgangen: ‘De commissie heeft zitten slapen,
we hebben niet voorzien dat er zo'n protest zou kunnen komen.’

Geheimhouding
Intussen kunnen gewone burgers niet zomaar achterhalen hoe bijvoorbeeld de
laatste spellingherziening precies tot stand gekomen is. Wie bij de Taalunie de
stukken van de Werkgroep Spelling opvraagt, vangt bot. Omdat de Taalunie een
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internationale verdragsorganisatie is, is ze niet gebonden aan de openbaarheid van
bestuur in Nederland en Vlaanderen. Daarom kan ze ook selectief omgaan met
informatie die zij als vertrouwelijk bestempelt.
De documenten van de Werkgroep Spelling op basis waarvan Ludo Permentier
de leidraad van het Groene Boekje kon schrijven, zijn alleen ter inzage gegeven
aan een zestigtal uitgevers, spellingsoftwaremakers en taaladviesdiensten, die
allemaal geheimhouding hebben beloofd en in ruil daarvoor het officiële keurmerk
van de Taalunie mogen voeren voor hun spellingproducten (mits goedgekeurd
natuurlijk). Die beslotenheid maakt democratische controle door burgers en media
wel lastig. Bovendien kun je je afvragen of de innige verwevenheid tussen de
Taalunie en die uitgevers - met hun grote economische belangen - op de lange duur
gezond kan zijn.
Twee keer heeft de Taalunie er nu voor gekozen om nieuwe spellingvoorstellen in
grote beslotenheid door een werkgroep uit te laten broeden, en ze pas wereldkundig
te maken als er niet meer aan te tornen valt. De verantwoordelijke ministers kunnen
zich, zich verschuilend achter hun Taalunie, in hun eigen parlementen niet meer
aan de spelling branden.

Nee als ‘ja’
Eveline K. Blok-Bäck - Arnhem
In het Nederlands zeggen we vaak ‘nee’ als we ‘ja’ bedoelen. Zoals in deze dialoog
die ik onlangs hoorde:
- Ik had gedacht naar Noord-Overijssel te rijden, naar het water.
- Dat is een heel eind.
- Ik dacht: met deze hitte is water leuk.
- Nee, dat vind ik leuk.
Als je erop let, hoor je het om de haverklap. Gek, dat je zoiets je leven lang hoort,
en het je ineens treft. Zou het een typisch Nederlands verschijnsel zijn?

Naschrift redactie
Dit gebruik van nee(n) is al behoorlijk oud. Het Woordenboek der Nederlandsche
Taal meldt over dit nee(n) dat het op een ‘onuitgesproken onderstelling’ slaat.
In de zin ‘Nee, dat vind ik leuk’ lijkt er ook sprake te zijn van zo'n onuitgesproken
veronderstelling. Die veronderstelling zou dan moeten zijn dat de gesprekspartner
mocht denken dat iemand een tripje naar Noord-Overijssel níét leuk vindt
(bijvoorbeeld omdat het een heel eind rijden is).
Overigens zou ja hier evenmin betrekking hebben op de mededeling in de vorige
zin, maar op de onderhuidse laag van het gesprek waarin allerlei veronderstellingen
en onuitgesproken meningen spelen.
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‘Het gaat om de oneliners die doorkomen in de media’
Taal in het werk [3]: de speechschrijver
Jaap de Jong
Er zijn beroepen waarin taal zo niet de hoofdrol, dan toch zeker een
flinke bijrol speelt. Om de maand worden ze in Onze Taal
geportretteerd. Deze keer: de speechschrijver. Marco Esser schrijft
de toespraken van Wouter Bos en Richard de Wit deed dat voor
politicus van het jaar minister Donner. Een gesprek over
beleidssalami, typisch Donneriaans, soundbites en
applausmomenten.
Wouter Bos, Job Cohen, Piet Hein Donner. Bekende sprekers schrijven hun
toespraken zelden zelf - al zullen ze wel graag die indruk wekken. Daarvoor hebben
ze ghostwriters in dienst: speechschrijvers. En dat is hard nodig ook. Nederlandse
ministers bijvoorbeeld krijgen jaarlijks gemiddeld duizend uitnodigingen om te komen
spreken. Daarvan worden er zo'n tweehonderd gehonoreerd: vier toespraken in de
week, soms met uitschieters van vijftien. Wil een bewindspersoon nog aan regeren
en besturen toekomen, dan zijn er rigoureuze maatregelen nodig. Allereerst wordt
het werk verdeeld: ook de staatssecretarissen worden ingeschakeld, en als 's lands
bestuur zulks vereist, wordt de minister op het laatste moment vervangen door de
directeurgeneraal van het ministerie. Maar de belangrijkste tijdbesparende maatregel
is wel het aanstellen van speechschrijvers.

Nieuw beroep
In de Haagse departementen is speechschrijver een betrekkelijk nieuw beroep: tot
een jaar of tien geleden deden de beleidsmedewerkers die een beetje een pen
konden vasthouden het erbij. Maar niet elke ambtenaar kon die taak professioneel
klaren en ministers ergerden zich aan de lange, gortdroge, ambtelijke speechteksten
die voortkwamen uit het leegschudden van de beleidsdossiers. De impact van een
goede speech op het aanwezige publiek kan groot zijn en nog versterkt worden
door de landelijke media. Daarom zijn sinds een jaar of tien op alle departementen
één tot vier medewerkers aangenomen die zich hebben toegelegd op het herschrijven
van de concept-tekst van de beleidsmedewerker tot een bondige en pakkende
speech.
Richard de Wit (1967) schreef als bestuurskundige prikkelende artikeltjes in Vox
justitiae, het personeelsblad van het Ministerie van Justitie, en werd in 1997 gevraagd
speeches voor minister Sorgdrager en staatssecretaris Schmitz te gaan schrijven.
‘Ik heb geen speciale opleiding speechschrijven gevolgd, maar bleek schrijven heel
leuk te vinden, en door mijn verbeeldingskracht kan ik spelen met de verwachtingen
van de luisteraar. Ik heb de kneepjes van het vak geleerd van een collega, die mijn
teksten altijd van pittig commentaar voorzag.’ Later werkte hij voor minister Korthals
en staatssecretaris Cohen, kort voor Nawijn, en voor Donner en Verdonk. Sinds
2003 heeft hij binnen het ministerie een andere baan als projectleider. Maar hij mist
het schrijven.
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Retorica

Richard de Wit: ‘Donner is een geval apart: hij doet heel veel zelf aan zijn speeches.’
Foto: Ilya van Marle

Aan de andere kant van de regeringstafel staan de sprekers van de oppositie.
Als Wouter Bos spreekt,
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heeft ook hij zijn tekst afgestemd met zijn speechschrijvers. Marco Esser (1971)
heeft politicologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden en de Ohio State University.
Tijdens zijn opleiding heeft hij daarnaast vakken gevolgd bij de studie Nederlands,
onder meer argumentatieleer en retorica. Sinds 1998 werkt hij voor de PvdA. ‘Als
politiek adviseur van Jeltje van Nieuwenhoven en Wouter Bos heb ik veel speeches
geschreven. Ik heb toen ook de vervolgcursus “moderne speeches en klassieke
retorica” aan de Universiteit Leiden gevolgd. Inmiddels ben ik campagnemanager
van de PvdA, maar aan belangrijke speeches werk ik nog wel mee.’
Welke inzichten uit de klassieke retorica kan een speechschrijver nog steeds
toepassen?
Esser: ‘Een goede ordening (in de klassieke retorica “dispositio” geheten) is nog
steeds van belang. Ik hou zelf van het steen voor steen oprichten van het bouwwerk,
dus zin voor zin, alinea voor alinea, werken aan een goede speech. Verder is het
gebruik van stijlen woordfiguren onverminderd nuttig. Ik maak zelf veel gebruik van
rijtjes van drie, tegenstellingen en alliteraties.’
De Wit: ‘Heel veel klassieke inzichten zijn nog steeds van toepassing, al ben ik
geen kenner van het werk van befaamde klassieke auteurs op dit gebied, zoals
Cicero. Inhoudelijk deskundigen begrijpen vaak niet dat alleen argumenten
onvoldoende zijn om je publiek te pakken. Aristoteles wist al dat je er niet kwam
met die argumenten alleen. Om te overtuigen heb je ook “ethos” nodig: je moet
werken aan de goodwill van je spreker. Die moet overtuigend en aardig gevonden
worden, dus een scheutje ironie en wat zelfspot en een compliment voor het publiek
heb je daarvoor hard nodig. En een derde middel om overtuigend te zijn is “pathos”:
je moet op het gevoel van je publiek durven spelen. Ik ben er steeds meer achter
gekomen dat humor het beste middel is om je publiek tot luisteren te brengen.’

Eigen stijl
Ook Cicero was overtuigd van het belang van humor, maar hij zag wel
bezwaren. Kiezers willen geen clown als minister, en slaat voorgekookte humor
ook niet snel dood?
De Wit: ‘Inderdaad: beter geen grapje dan een mislukt grapje. Je moet als schrijver
humor ook eerst uitproberen: als er op kantoor niet om gelachen wordt, dan moet
je het niet gebruiken. En het moet passen bij je spreker. Maar uit angst voor foutjes
humor dan maar vermijden leidt alleen maar tot muisgrijze speeches.’
Esser: ‘Humor en zelfrelativering zijn belangrijk. Het verluchtigt de speech en
neemt mensen voor je in. Alleen moeten de grappen wel echt van de spreker zelf
komen. Ik ben in mijn spaarzame vrije tijd ook stand-up comedian, en dan merk ik
dat heel goed. Wel kun je vervolgens op basis van je kennis en ervaring aan de
verwoording werken, zodat een grap ook echt werkt.’
De Wit: ‘Voor minister Korthals kon ik goed schrijven, hij kon het ook droog
uitserveren. Donner trouwens ook, maar op een andere manier. Toen Donner in
december de prijs voor de politicus van het jaar in ontvangst mocht nemen, grapte
hij dat het feit dat “de saaiste politicus” de verkiezing won de “ultieme wraak” was
ten opzichte van de Belgen. De Belgische vice-premier Freya Van den Bossche
had Nederlandse ministers in een interview met Vrij Nederland vlak daarvoor “stijf,
truttig en kleinburgerlijk” genoemd. En een collega van mij heeft voor Donner een
mooie 5-decemberspeech geschreven.’ (Zie het kader op de volgende bladzijde.)
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Marco Esser: ‘Wouter Bos is een buitengewoon goede spreker. Hij vindt het ook leuk om
speeches te houden. Dat is het halve werk.’
Foto: Tessa Posthuma de Boer

‘Overigens is Donner een geval apart: hij doet heel veel zelf aan zijn speeches.
Van ons vraagt hij hoofdlijnen en feiten en cijfers en dan gaat hij 's nachts zelf aan
de slag om er zijn onmiskenbare eigen stijl aan te geven.’
Is dat niet teleurstellend voor een speechschrijver?
De Wit: ‘Zijn speeches komen authentiek bij de mensen over: hij is niet voor niets
tot politicus van het jaar gekozen. Dus dan moet je als speechschrijver natuurlijk
heel tevreden zijn. Een speechschrijver “must have the ear” - hij moet in staat zijn
de toon en woordkeus van zijn spreker te kunnen horen en tekst te schrijven die
perfect past bij de spreker. Donner kleedt en vervoert zich archaïsch (niet per fiets
maar per “rijwiel”) en zo spreekt hij ook. Hij bezigt weinig voorkomende voegwoorden
als daarentegen, doet alsof hij twijfelt, met wendingen als “Wat zal ik zeggen?” en
“Zie ik het goed, dan...” en kent een opvallende tolerantie voor lange zinnen. Zijn
persoonlijke signatuur wordt door iedereen herkend en door velen gewaardeerd.’

Lucht
Hoe werkt dat bij de PvdA-sprekers?
Esser: ‘Dat verschilt per spreker. Met Jeltje van Nieuwenhoven besprak ik wat zij
in de speech wilde zeggen en vervolgens keek zij naar wat ik ervan gemaakt had.
Dan begin je als speechschrijver dus met een wit vel papier. Wouter Bos schrijft zijn
speeches voornamelijk zelf. Dan is het alleen zaak om er samen nog een paar
slagen overheen te maken en de speech bij
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te punten. Dat is een mooi proces, omdat je dan echt bezig bent om iets perfect te
maken.’
‘Bos is een buitengewoon goede spreker. Hij vindt het ook leuk om speeches te
houden. Dat is het halve werk. Hij kan een lang sluitend betoog houden waar mensen
geboeid naar zitten te luisteren. Soms is het dan echter handig om er wat lucht in
te brengen met enkele applausmomenten.’
Applausmomenten? Ben je bewust op zoek naar soundbites?
Esser: ‘Ja, je weet dat sommige fragmenten meer kans maken om door te komen
in de media. Zo vergemakkelijkt applaus het “knippen” door tv-journalisten van het
fragment daaraan voorafgaand. Het is dan een kwestie van techniek om ervoor te
zorgen dat het applaus ook echt volgt op passages die je graag uitgezonden zou
willen zien. Daarnaast zorgen stijl- en woordfiguren ervoor dat fragmenten sneller
hun weg vinden in de kolommen van kranten. Denk aan alliteraties of goede
woordspelingen. Een uitspraak van Van Nieuwenhoven na de val van het eerste
kabinet-Balkenende, namelijk: “Balkenende beloofde Wederopbouw, maar heeft
gezorgd voor Puinhopen”, haalde bijvoorbeeld alle kranten.’
‘Ik maak ook gebruik van visuele ondersteuning en van de opkomst van de spreker.
In een congresspeech loofde Wouter Bos een opbouwwerker uit de Haagse wijk
Laakkwartier. Die werd vervolgens door de camera's in beeld genomen en zag
zichzelf - tot zijn schrik - terug op de grote schermen. Dat was aandoenlijk om te
zien. Een speech is vaak het hoogtepunt van de dag. Het is dan niet meer dan
normaal dat de spreker fatsoenlijk wordt aangekondigd en wordt begeleid door beeld
of geluid als hij of zij opkomt.’

Foto: Fotopersburo Dijkstra

Donners humor
Uit de toespraak van minister Donner van Justitie bij de uitreiking van de eerste Mr.
Gonsalvesprijs voor innovatieve rechtshandhaving, 5 december 2005:
‘Wij zijn bijeen voor de uitreiking van de prijs voor innovatieve rechtshandhaving.
Het valt samen met de jaarlijkse dag van de handhaving. De meest traditionele vorm
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dan wel te verstaan; “wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe”. Overigens stel
ik vast dat de traditionele elementen tegelijk ook weer zeer modern kunnen ogen,
te weten het “blaming and shaming” van personen en hun tekortkomingen (op rijm
dan althans).’
‘Tegelijk laat deze traditionele vorm van rechtshandhaving zien hoe gevaarlijk het
is wanneer de methoden van rechtshandhaving niet regelmatig tegen het licht worden
gehouden en worden vernieuwd. Zo voldoet de zak van Sinterklaas op geen enkele
wijze aan de eisen van de penitentiaire beginselenwet. Wie zou vragen: “Wat doen
ze in Nederland met delinquenten?”, en dan te horen krijgt: “Oh die stoppen ze in
een zak, om er vervolgens half Europa mee rond te reizen”, die krijgt toch al gauw
visioenen van de Abu Graib-gevangenis. We hebben met het Europees
arrestatiebevel ook in het verkeer met Spanje weliswaar de uitlevering
vereenvoudigd, maar het afvoeren van kinderen in een zak is toch wat al te
eenvoudig, zelfs als het door een goedheiligman gebeurt. Dat is gewoon kidnapping.
Bovendien schijnt deze goedheiligman zich daarbij te bedienen van
persoonsregistratie met gevoelige gegevens omtrent de criminele antecedenten
van kinderen, zonder dat daar toestemming voor is gegeven door het College
bescherming persoonsgegevens.’

Uitvergroot
Wat is er nieuw aan het vak in de 21ste eeuw?
Esser: ‘Bijna niemand luistert meer naar een gehele speech. Het gaat om de
oneliners die doorkomen in de media. Het is dus zaak om te anticiperen op de vraag
welke oneliners worden opgepikt door de media. Daarnaast ben ik, mede door mijn
vriendin, die bezig is met haar promotieonderzoek in de taalkunde, erg
geïnteresseerd in het fenomeen “framing” en “reframing”, huiselijk gezegd: de kaders
die worden opgeroepen. Wie bijvoorbeeld het woord wedstrijd gebruikt, roept het
beeld op van “winnaars” en “verliezers”. Met de inzichten die zulk onderzoek oplevert,
is er voor speechschrijvers nog een wereld te winnen.’
De Wit: ‘Er is een verandering in de toon van de presentatie. Vroeger oreerden
de sprekers bij gebrek aan een hifi-geluidsinstallatie: ze gingen op een kist of podium
staan en spraken - nee, galmden of schreeuwden hun luisteraars toe. Wie nu oude
toespraken beluistert, van Den Uyl of nog eerder, die hoort het meteen: luider,
nadrukkelijker, langzamer en met meer grote gebaren ook. Tegenwoordig hoor je
zelfs de kleinste wendingen van je stem en zie je een frons op tv of op het scherm
flink uitvergroot. Sprekers moeten nu dus juist leren niet te wild te zwaaien en te
luid te tetteren.’
‘We zijn ook korter gaan schrijven. Anders dan sommige communistische
staatshoofden in Cuba spreken onze bewindspersonen meestal een minuut of tien.
Ik onderscheid drie soorten speeches: de korte tussen de twee en vijf minuten, de
middellange tussen de acht en twaalf, en de lange tussen de vijftien en twintig
minuten. Als je uitgaat van ongeveer honderd woorden per minuut, is in mijn ogen
tweeduizend woorden wel het maximum voor departementale toespraken. Maak je
ze langer, dan worden ze alleen maar slechter. Mensen onthouden er minder van,
de duidelijkheid van de boodschap neemt af, de luisteraar verzuipt in de nuances.
We hebben sowieso minder geduld om naar autoriteiten te luisteren. Hou op met
de woordenbrij, de beleidssalami. Vertel waar het op staat. Commercials slagen er
toch ook in om in dertig seconden een heel verhaal te vertellen?’
‘En bij complexe onderwerpen, zoals de “corporategovernance-code” van de
commissie-Tabaksblat, proberen we de toespraak toch kort te houden en tegelijk
een artikel op naam van de minister in bijvoorbeeld het Nederlands Juristenblad te
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publiceren om de nuance uit te leggen en daarvan weer een beknopt persbericht
aan de media aan te bieden.’
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Foto: PvdA

‘Daarom wil ik uw premier zijn’
Uit de speech van Wouter Bos voor het PvdA-congres, 10 december 2005:
‘Ik wil net als elke andere Nederlander niets liever dan trots zijn op mijn land. Het
doet mij pijn als ik dat niet kan zijn. Ik zie de tegenstellingen in ons land groeien en
de polarisatie toenemen. Ik zie enorm veel talent dat geen kans krijgt. Ik zie veel te
veel mensen langs de kant staan die hun kansen niet pakken. Ik vind het heel pijnlijk
om te merken hoe steeds meer mensen de politiek zien als hun vijand in plaats van
hun bondgenoot. Ik zie een land zonder zelfvertrouwen en zonder trots. Maar dit
land kan zoveel beter. Dat wil ik niet alleen maar roepen. Dat wil ik laten zien. Daarom
wil ik uw premier zijn.’

Onthanen
Wat is je meest geslaagde speech geweest?
Esser: ‘Een speech waarin Jeltje van Nieuwenhoven pleitte voor minder
“haantjesgedrag” in de politiek heeft het meeste opzien gebaard, omdat ik daarin
het woord onthanen introduceerde. Inhoudelijk waren enkele andere speeches
belangrijker. Vlak na de verkiezingen in 2002 bijvoorbeeld, toen Jeltje zei:
“Criminaliteit en integratie zijn geen rechtse thema's. Als wij deze thema's rechts
laten liggen, laat de kiezer ons terecht links liggen.” De afgelopen jaren waren de
congrestoespraken van Wouter Bos hoogtepunten, met in zijn laatste speech
natuurlijk de aankondiging dat hij premier wil worden.’
Adviezen aan beginnende speechschrijvers?
De Wit: ‘Verdiep je in je publiek: weet wat er broeit, schuurt, wat ze bezighoudt.
Overtuig je spreker ervan dat hij die onderwerpen aansnijdt waarin weerstand zit
bij het publiek. Zoek de pijnpunten op.’
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Esser: ‘In de eerste plaats: werk aan een goede ordening. Die geeft je houvast.
In de tweede plaats: kijk de dag nadat iemand een speech heeft gehouden in de
kranten en bestudeer welke fragmenten geciteerd worden. Dan weet je wat je te
doen staat voor de speeches die jij schrijft.’
Meer informatie over speechschrijvers en hun vak op
www.onzetaal.nl/2006/4/speechschrijvers.html.

Spaan
La-z-boy en donut
Henk Spaan
Tijdens een recent verblijf in Amerika stuitte ik op twee woorden die naar mijn smaak
nader onderzoek verdienden: la-z-boy en donut. Dikke, rechtse mannen kijken,
blikje goedkoop bier in de hand, in hun la-z-boy naar American football, dé sport
voor rednecks, wat een ander woord is voor dikke rechtse mannen.
Een la-z-boy is een stoel. Je spreekt het woord uit als ‘lazy boy’. Tientallen keren
was ik het al tegengekomen in, voornamelijk, detectiveromans. Hij stond in trailers
en in rijtjeshuizen, bewoond door getatoeëerde scharrelaars, stakingsbrekers,
georganiseerde motorrijders, kortaangebonden bankwerkers en beoefenaren van
kleine dan wel grotere criminaliteit. Iemand die van Harvard komt, zit niet in een
la-z-boy, een Archie Bunker wel. Kenmerkend voor de stoel is het beweegbare
voetenbankje dat eronder uitschuift. De ‘reclining chair’ stelt de be-zitter in staat tot
zakkig liggen. Dat doet hij zonder gêne.
De donut komt uit dezelfde wereld, die van de pizza en ander junkfood. (Overigens
heb ik in New York een McDonald's gezien die de hamburgers naar believen
thuisbezorgt. Wat een rommel van schuimplastic en vetvrij papier zal dat geven
rond de la-z-boy.)
Iemand als Stephanie Plum, de sympathieke, voortdurend tegen haar honger en
haar gewicht vechtende bounty hunter (premiejager) uit New Jersey, het tamelijk
grappige schepsel dat is bedacht door de schrijfster Janet Evanovich, lust wel pap
van donuts. Ze onderscheidt zich daarin niet van de meeste van haar
collegaspeurders. Welke bij een verdacht huis postende rechercheur zit in zijn
anonieme auto tijdens het urenlange observeren géén donuts te eten, vaak net een
te veel?
Anders dan la-z-boy bestaat donut ook in het Nederlands. De do van donut is
natuurlijk dough: eenvoudig deeg. In dit geval gebakken deeg. Opeens realiseer ik
me dat Jan Cremer gekookte spaghetti bedoelde toen hij Simon Vinkenoog een
ongebakken deegsliert noemde. De mens leert elke dag!
Maar de nut? Hij is noot noch pit. Integendeel: in het midden van de gebakken
deegwaar zit een gat. Ook staat nut hier niet voor ‘testikel’, een andere, volkse
betekenis van de noot. ‘She kicked him in the nuts.’ Het is een door Stephanie Plum
beoefende activiteit, meestal niet zo bedoeld maar wel effectief.
De nut uit donut kan niet anders dan een moer zijn: het dingetje, rond of zeshoekig,
dat om een schroef wordt gedraaid. Heb ik voor de context van het begrip la-z-boy
sociologisch onderzoek moeten verrichten, de oorsprong van de donut kwam tot
me terwijl ik er een zat te eten in een la-z-boy in Cleveland, kijkend naar een oude
wedstrijd van de Steelers uit Pittsburgh, winnaars van de Super Bowl 2006. Aan de
vooravond van de Super Bowl worden in de Verenigde Staten duizenden extra
la-z-boys verkocht. Voor de bezorgers van takeawayvoedsel is het de dag der dagen.
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Taalergernissen
‘Genootschap, doe er wat aan!’
Marktplaatsspelling
Trees Roose - Haren
Als correcte speller heb je op Marktplaats.nl een behoorlijk probleem. Op dit
kassasucces wisselen Nederlanders van Groningen tot Maastricht via internet hun
handel uit. Slaapbanken, herdershonden, harken, saunacabines, van alles wil men
er kwijt. Zelf neus ik nogal eens bij het hoofdstuk ‘Antiek’, waar de meest creatieve
schrijfwijzen van de aangeboden goederen voorhanden zijn. Als je een plafonnière
zoekt, kun je bijvoorbeeld kiezen uit een ‘plafondierre’, ‘plafonnierre’, ‘plafoniëre’,
‘plafonier’, ‘plaffoniere’ of ‘plaffonier’. Deze kan dan bijvoorbeeld van ‘cristal’ zijn en
uit de ‘Joegendstiel periode’ komen.
Er zijn ook mensen die liever een ‘bronsen pupklok’ kopen die past bij hun ‘gewhite
washte komode’. Een ‘hangolie lamp’ is ook nooit weg trouwens, zeker niet als hij
‘nostalgiesch’ is. Dan kun je hem boven je ‘Biedemijer buro-tje’ hangen, of boven
je ‘apparte gramefoonmeubel’.
Maar goed, dan kijken we even op ons ‘conzoleklokje met bisqi beeldje’ hoe laat
het is, en dan pakken we een mok soep uit de ‘soepterinnee’. Wel iets voor de echte
‘hobbiest’, want het ‘pozelijn’ is hier en daar gebarsten. Maar let wel: hij is echt ‘uit
de tijd’, net als het ‘medallieon’ met de ‘mooie bloed coralen’.
Maar tussen al die ‘koopje's’ zit altijd wel iets ‘naar u gading’! En hoe men het
spelt geeft ook eigenlijk niks, want we begrijpen het toch wel. Alleen als je op de
zoekfunctie correct gespeld je gewenste object invult, ben je danig gehandicapt.
Zonder een bijna buitenaards inlevingsvermogen in de spellende medemens vind
je nooit wat je zoekt!

Op marktplaats.nl worden ‘plafondieres’ aangeboden.

Een mooi affiche
Jack Kraal - Zoetermeer
Het valt me op dat de presentatoren van Studio Sport graag spreken van ‘een mooi
affiche’, als ze het hebben over een wedstrijd die vooraf tot de verbeelding spreekt.
Iemand heeft deze term ooit voor het eerst gebezigd. Dat is origineel, maar de
slaafse volgzaamheid van vele anderen is minder fraai!

‘Hij reageert dat het niet kan’
Jacqueline Reith - Den Haag
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Waar ik mij de laatste jaren aan stoor, is het feit dat allerlei grammaticale constructies,
zoals om te zeggen dat, met de mededeling dat en erover dat, simpelweg worden
vervangen door alleen het woordje dat. Ik luister met gekromde tenen naar de steeds
schraler wordende zinnen uit het NOS Journaal en andere actualiteitenprogramma's:
- Het Kamerlid belt dat het volgens de regels is.
- De minister reageert dat het niet kan.
- De persvoorlichter belt dat het bericht juist is.
- De politicus verbaast zich dat de bevolking protesteert.
Iedereen maakt maar te pas en te onpas een constructie met dat. De tv-presentatoren
praten elkaar allemaal na en zo worden de zinnen steeds krommer. Waar zijn de
taalliefhebbers bij de omroepen? Weg met deze kromfrasen!

Belg
Frans Vanhooff - Sint-Pieters-Woluwe, België
De Belgische overheid heeft mijn vrouw en mij in het bezit gesteld van een
legitimatiebewijs - in dit land ‘identiteitskaart’ geheten - met enkele personalia,
waaronder onze nationaliteit. Om precies te zijn staat er bij ons beiden: ‘Nationaliteit:
Belg’, en daar heb ik ernstige bedenkingen bij.
Allereerst moet het begrip nationaliteit worden gevolgd door een bijvoeglijk
naamwoord, Belgisch dus, en niet door een persoonsnaam. Maar als er dan toch
voor dat laatste gekozen wordt, gebruik dan wel de goede term. We beschikken
over een afzonderlijke benaming voor de Belgische vrouw: een Belgische.
Dus zet achter ‘Nationaliteit’ bij een vrouw ‘Belgische’ en bij een man ‘Belg’, of liever nog - bij beiden gewoonweg ‘Belgisch’.

Vervangen voor
Joh.G. Ferwerda - Gouda
Meer en meer Nederlanders gebruiken vervangen voor in plaats van vervangen
door. Bij een van mijn kinderen hoor ik deze fout al jaren - iets wat hij zeker niet van
zijn ouders meegekregen heeft - en nu ik erop let, zie ik dezelfde constructie geregeld
opduiken in teksten. Alweer geruime tijd geleden kwam ik deze bijvoorbeeld tegen
in een krantenartikeltje over een drainagesysteem: ‘(...) verving ik de takken voor
pijpen.’ En in mei van het vorige jaar las ik: ‘Hij vermoedt dat op termijn alle
exemplaren vervangen worden voor het nieuwe model.’ Op internet komt de
combinatie 179.000 maal voor volgens zoekmachine Google - en dat is heel veel,
zelfs als je bedenkt dat daar treffers bij zitten waarin dat voor heel anders wordt
gebruikt, bijvoorbeeld: ‘Alle banden werden vervangen voor de trip naar Portugal.’

Kids
Henk van Faassen - Amsterdam
Het is vreemd dat instellingen die iets met kinderen te maken hebben hen ‘kid(s)’
noemen. Voorbeelden zijn: Astmakids (website voor kinderen van het Astma Fonds),
Kids United (kinderclub van Unicef), Surfkids (website voor kinderen van 6 tot 13
jaar), Thiny Kids (online-kinderkledingwinkel), Hippe kids (idem), Kids en
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echtscheiding (afdeling op de website van de Kinder- en Jongerentelefoon
Vlaanderen), Cinekid (filmfestival voor kinderen), Kids no problem (relatiebureau
voor alleenstaande ouders), Vleermuizen voor kids (website), Compukids (tijdschrift),
Wereldkids (kinderafdeling van de Wereldomroep), en

Onze Taal. Jaargang 75

101
zo zou ik nog wel door kunnen gaan.

Het filmfestival voor kinderen heet ‘Cinekid’.

Ik erger mij aan deze respectloze benadering, maar ook aan het feit dat al die
organisaties elkaar kritiekloos na-apen.

Data
H. Niekoop - Eindhoven
In een van de vorige afleveringen van ‘Taalergernissen’ zette iemand zijn bezwaren
uiteen over de lijst alternatieven voor anglicismen, samengesteld door de Stichting
Taalverdediging. Op de lijst wordt onder meer het woord datamaat genoemd als
alternatief voor computer.
Met het woord computer heb ik niet zo veel moeite, aangezien het geen bestaand
Nederlands woord verdringt, maar juist data vormt voor mij de grootste ergernis als
het om onnodige leenwoorden gaat. Het woord - van oorsprong Latijn, maar nu
vooral overgenomen uit het Engels - betekent niets meer en niets minder dan
‘gegevens’. Waarom de Stichting Taalverdediging het woord data daarom niet door
gegevens vervangt, is mij een raadsel.
Dit data lijkt ook het data als meervoud van datum te verdringen, hetgeen een
verarming van de taal inhoudt. Ik heb absoluut geen bezwaar tegen overname van
vreemde woorden, maar dan moeten deze wel een aanvulling vormen.

R-verkrachting
Wil Sterenborg - Tilburg
Op de achterkant van Onze Taal van juli/augustus vorig jaar stond een advertentie
voor een ‘geurkaas’, waar overduidelijk een kaars bedoeld werd. Ik denk niet dat
dit een incident is. De r wordt vaak gewoon genegeerd, of uitgesproken als stomme
e [kaa-us] of een j [kaajs]. Zo had iemand het onlangs over ‘paaien’, waarvan ik pas
achteraf constateerde dat hij ‘paren’ had willen zeggen.
Met die r-verkrachting gaat vaak een complicatie gepaard. Een lange klinker wordt
normaliter verlengd door een onmiddellijk volgende r; denk aan meer (tegenover
mees en meet) en door (tegenover doos en dood). Bovendien tast zo'n r het timbre
van de klinker aan. Nu komt het in kringen van r-verkrachters maar al te vaak voor
dat zij ook een aan een r voorafgaande kórte klinker - ten onrechte - verlengen. Zo
ontging me dezer dagen even de strekking van een radiogesprek doordat er gepraat
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werd over ‘boorden’, terwijl er ‘borden’ bedoeld was. Van de luisteraar vergen zulke
missers een moment om zich ervan te vergewissen dat het om een spreekfout gaat,
waarna hij zelf moet uitmaken welk woord bedoeld was. Zo gaat er vaak veel van
een gesprek verloren. Dit ervaar ik al jaren.
Het nut van het verdoezelen van de r is mij steeds ontgaan. De klank hoort toch
thuis in ons nationale alfabet? Zijn er kinderen op school die van hun ouders de
echte r niet hebben meegekregen? Dan heeft het onderwijs een taak!

‘Het meisje wiens vriendje’
Reinier van den Broek - Eindhoven
Steeds vaker - zo lijkt het - wordt wiens gezegd en geschreven terwijl het
terugverwijst naar een vrouwelijk of meervoudig woord, en het dus wier zou moeten
zijn. Zo las ik laatst: ‘(...) stadsliefhebbers wiens kinderen de deur uit zijn’ (over
ouderen die in dure flats in het centrum willen wonen, Eindhovens Dagblad, 7
september 2005). En ook: ‘Het meisje wiens vriendje (...)’. De variant ‘De man wier
vrouw’ heb ik (nog) niet gehoord of gelezen ...

‘Hij is zwanger’
Ien Wildenburg - Nijmegen
In Nederland gebeurt het jammer genoeg vaak dat de mannelijke vorm gebruikt
wordt als het over vrouwelijke dieren gaat. Voorbeeld: in het VARA-radioprogramma
Vroege vogels zijn meer als regel dan als uitzondering teksten te horen als ‘Hij heeft
eitjes gelegd’, ‘Hij heeft een nestje’, ‘Hij is zwanger’ of ‘Hij zoogt zijn jongen.’ En als
er in Engelstalige films een vrouwelijke vorm wordt gebruikt, wordt die bijna altijd
als mannelijk ondertiteld.
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‘Op vakantie denk ik aan jullie’
Nederlandse conversatielessen als vrijwilligerswerk
Marc van Oostendorp
Net als honderden andere vrijwilligers in heel Nederland zet Serva
Urlings zich in om anderstaligen Nederlandse conversatieles te
geven. Doet zo iemand dat uit idealisme of vanwege de gezelligheid?
Hoe pak je zoiets aan? En wat steken de leerlingen ervan op?
‘Dat kan ik!’, dacht Serva Urlings toen hij een advertentie in de krant las. ‘Ik kan
Nederlands praten!’ Niet lang daarvoor was Urlings met pensioen gegaan als
directeur van een farmaceutisch bedrijf. Met de advertentie werden vrijwilligers
geworven om anderstaligen te begeleiden die Nederlands wilden leren. Urlings
meldde zich aan en hielp de laatste jaren in totaal ongeveer tien buitenlandse
vrouwen hun spreekvaardigheid te verbeteren.
Een van Urlings' pupillen is Deisi van der Horst, een jonge vrouw die in Venezuela
geboren werd als Deisi Coromoto Vivas Sanchez. Vijf jaar geleden kwam ze bij haar
man Dick wonen in Maaspoort, een nieuwbouwwijk in Den Bosch. Van der Horst
volgde eerst een jaar Nederlandse les aan een regionaal opleidingencentrum (roc)
in haar woonplaats, maar daar was ze niet tevreden over. De docenten waren
volgens haar te star. ‘Als ik iets vroeg, zeiden ze: “Zo is het nu eenmaal. Wij kunnen
het Nederlands ook niet veranderen.” Meneer Urlings begrijpt onze problemen beter.’
De begeleider is zelf wat positiever over de school waar Van der Horst les heeft
gehad. ‘De eerste keer dat ik er kwam, verbaasde ik me erover hoe breed het aanbod
is. Ze geven er les aan universitair geschoolden die graag willen leren, maar ook
aan analfabeten die dat helemaal niet willen. Dat is heel ingewikkeld.’

Gilde samenspraak
Gilde Nederland is een landelijke stichting met afdelingen (‘gilden’) in 65 plaatsen
in heel Nederland. De vrijwilligers van het gilde zijn over het algemeen mensen van
vijftig jaar en ouder die hun kennis en ervaring met beroep of hobby aan anderen
overdragen.
In de jaren negentig begon een aantal gilden informele Nederlandse conversatieles
aan te bieden aan mensen van buitenlandse afkomst. Deze opzet bleek succesvol
en daarom werd in 2001 met subsidie van de toenmalige minister van Grote Stedenen Integratiebeleid, Roger van Boxtel, een grootschaliger project onder de noemer
Gilde SamenSpraak opgezet.
De enige voorwaarde die aan een vrijwilliger gesteld wordt, is dat hij de
Nederlandse taal beheerst, en enthousiast en geduldig is. De redenen om dit
vrijwilligerswerk te gaan doen, verschillen volgens het landelijk hoofdkantoor van
het Gilde, maar sociale contacten en actief betrokken blijven bij de Nederlandse
samenleving zijn veelgehoorde motieven. Voor veel anderstaligen is de vrijwilliger
vaak de eerste autochtone Nederlandstalige met wie ze actief contact onderhouden.
Meer informatie: www.gilde-samenspraak.nl.

Gezellig
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Urlings is een van de honderden vrijwilligers die een migrant op sleeptouw nemen
om hem zo kennis te laten maken met het Nederlands van alledag. In het hele land
zijn er instellingen die zich met de organisatie van deze informele taallessen
bezighouden: Vluchtelingenwerk Nederland bijvoorbeeld, maar ook
vrijwilligersorganisaties als Humanitas en Gilde Nederland, waarvoor Urlings werkt
(zie het kader linksonder), hebben de afgelopen jaren projecten opgezet. De mensen
die dit werk doen, hebben daarvoor soms idealistische motieven - ze zien dat er
problemen zijn met de integratie en willen hun steentje bijdragen aan het oplossen
daarvan -, maar vaak speelt ook een rol dat ze op deze manier in de maatschappij
blijven staan en meer sociale contacten opdoen.
Voor Urlings is dat laatste niet nodig. Hij vult zijn overige dagen al met ander
vrijwilligerswerk. Hij is bijvoorbeeld voorzitter van het bestuur van een Bossche
rugbyvereniging en doet daarnaast werk voor onder andere de carnavalsvereniging
van Haarsteeg, het dorp waar hij woont, en voor de kerk. Waarom verzorgt hij dan
ook nog conversatielessen? ‘De lol zit hem er voor mij vooral in dat ik zie dat de
vrouwen die ik begeleid het gezellig hebben met elkaar en dat ze onderling
vriendschappen sluiten.’
Gemakkelijk is het vrijwilligerswerk niet, geeft Urlings toe. ‘Je moet
doorzettingsvermogen hebben. Als je verwacht dat de mensen vooruit zullen
schieten, raak je teleurgesteld. Voor de meesten blijkt onze taal toch te taal. Ze
hebben weinig gelegenheid om te oefenen, en met dat ene uurtje conversatie in de
week komen ze niet snel verder.’

Huiskamers
Sommige vrijwilligers werken met één immigrant tegelijk. Toen Urlings ongeveer
drie jaar geleden begon, besloot hij dat die methode hem niet beviel. ‘De mensen
worden te afhankelijk van je. Mijn vrouw heeft dit
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vrijwilligerswerk bijvoorbeeld een tijdje een op een gedaan. Toen een leerling haar
vroeg of ze ook een keer mee wilde naar een rechtszaak tegen haar exman, kon
ze dat niet weigeren. Terwijl ze wel in aanraking kwam met allerlei semi-criminele
elementen waar ze liever niet mee te maken had.’
Urlings werkt nu met een wisselend groepje van vier vrouwen. Eén keer in de
week komen ze bijeen, telkens bij een andere vrouw thuis. Oorspronkelijk gebruikte
Urlings een lokaaltje in het roc, maar toen een oudere Japanse cursiste dreigde af
te haken omdat het te lastig werd om steeds naar de school te komen, verhuisde
het groepje naar haar huiskamer. ‘Veel Nederlands leerde zij niet. Ze was vooral
bezig met thee te redderen. Nadat haar Nederlandse man met pensioen was gegaan,
was de vrouw met hem naar Den Bosch gekomen, maar hij overleed. Je kon merken
dat die woensdagmiddagen voor haar heel belangrijk waren.’ Toen de vrouw
terugkeerde naar Japan, werden de conversaties voortgezet in de huiskamers van
de anderen.
Dat Serva Urlings' pupillen alleen vrouwen zijn, is overigens toeval: ‘Het zou me
ook interessant lijken om juist eens met mannen te werken, om de verschillen te
zien. Maar er melden zich nu eenmaal meer vrouwen aan dan mannen.’

Geile bloemen
‘Meneer Serva geeft elke week een opdracht mee aan iedere cursist’, vertelt Deisi
van der Horst. ‘Je moet dan een verhaaltje voorbereiden over iemand uit de
Nederlandse cultuur: een schilder, een dichter, een sporter of een politicus. Mij
vroeg hij een tijdje lang om me te verdiepen in allerlei “sterke vrouwen” in de
Nederlandse cultuur, zoals Marga Klompé en... hoe heet die vrouw ook alweer die
goed werk doet in Amsterdam... ze heeft Bos in haar naam... o ja, majoor Bosshardt.
Ik zocht die vrouwen dan op in de encyclopedie of op internet, en bereidde zo een
verhaaltje voor.’
‘Met die spreekopdrachten probeer ik ze los te krijgen’, zegt Urlings. ‘Het is vooral
voor vrouwen uit Oost-Azië al heel wat als ik ze de schaamte kan laten overwinnen
en als ze Nederlands durven te spreken. Een vrouw uit Taiwan heb ik deze week
de opdracht gegeven om naar de openbare bibliotheek te gaan en daar uit te vinden
hoe je lid kunt worden. Ze hoeft dat niet zelf te doen, maar ze moet het mij kunnen
uitleggen. Een paar maanden geleden had ze dat nog niet gedurfd, nu zei ze dat
ze dat een leuke opdracht vond. Het is ook de bedoeling dat de anderen goed
luisteren. Ik vraag ze na afloop wat de spreekster nu eigenlijk precies heeft gezegd.’
Af en toe verbetert hij ook wel wat aan het Nederlands van de vrouwen. ‘Vorige
maand begon een Marokkaanse over geile bloemen. Dan leg ik uit hoe dat zit met
het verschil tussen geel en geil. De Taiwanese vindt het woord misschien moeilijk
om uit te spreken. “Probeer het eens als twee woorden,” zeg ik dan, “mus-gien.”
Dan lukt het haar wel. En ze verbetert zichzelf nu ook.’
Urlings probeert voor iedere deelneemster een opdracht te vinden die bij haar
past. ‘Dat is soms even proberen. Ik had een keer een vrouw uit Laos, en ik vroeg
haar een spreekbeurt voor te bereiden over Vincent van Gogh. Daar wist ze niet
veel meer over te vertellen dan dat ze zijn werk lelijk vond. Nou, dat is mogelijk. Ik
vroeg haar de volgende keer iets te vertellen over Rembrandt. Maar dat vond ze
ook alleen maar lelijk. Van haar Nederlandse man begreep ik dat schilderkunst in
Laos eigenlijk nauwelijks bekend is.’
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Serva Urlings (achteraan) is een van de honderden vrijwilligers die migranten kennis laten
maken met het Nederlands.
Foto: Sayori lida

Luiheid van de echtgenoot
Vrouwen met een Nederlandse man wil Urlings overigens hoogstens een jaar
begeleiden. Daarna moet de man het maar overnemen. ‘Ik ben er niet om de luiheid
van de echtgenoot op te vangen. Er zijn mensen die het meer nodig hebben: vrouwen
met een man uit hetzelfde land, die nooit kunnen oefenen. Al begrijp ik ook wel dat
het moeilijk is. Als je elkaar in het buitenland ontmoet, spreek je eerst iets anders.
Dat wordt dan jouw intieme taal, en het voelt vreemd aan om Nederlands met elkaar
te praten. Ik zou het ook raar vinden als ik ineens met mijn vrouw in het Engels
moest spreken.’
Ook Deisi van der Horst moest om die reden onlangs stoppen met de lessen.
Inmiddels zet ze haar studie van het Nederlands op eigen gelegenheid voort. ‘Ik
luister naar Radio 1’, zegt ze. ‘En ik lees kinderboeken zoals Jip en Janneke, en
Margriet en Libelle. En deze tijdschriften.’ Op tafel liggen Viva España en Spanje
Magazine, tijdschriften die artikelen zowel in het Nederlands als in het Spaans
afdrukken: nuttig voor Nederlandstaligen die Spaans willen leren, maar ook voor
een Venezolaanse die het omgekeerde wil.
Van haar huisarts kreeg Van der Horst een verwijzing naar een logopediste in de
buurt. Daar krijgt ze één keer in de week les in de uitspraak van tweeklanken die
het Spaans niet kent, zoals ei, ui en au, en moeilijk uit te spreken woorden als
vreselijk en afschuwelijk.
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Illustratie: Hein de Kort

Het blijft moeilijk om met mensen in gesprek te raken. ‘Jullie spreken liever Engels
met een buitenlander. Dat is jullie cultuur. Mensen weten ook niet hoe ze je moeten
aanspreken. In de winkel gaan ze luider praten, in plaats van langzamer en
duidelijker. Vanmiddag moest ik nog tegen de buurjongetjes zeggen dat ze best
Nederlands met mij konden spreken.’

Met de taal worstelen
Stuurt Urlings ook weleens mensen weg om een andere reden dan dat ze een
Nederlandse man hebben? ‘Er was een Russische vrouw die alleen maar negatief
was over alles: het weer, de Nederlandse samenleving, haar echtgenoot. Ze kende
niet veel Nederlands, maar ze kende wel het woord klote. Dat plakte ze overal aan
vast: kloteweer, klotemensen, kloteman. Ik heb haar maar gezegd dat ze beter kon
gaan.’
Deisi van der Horst is zelf talenlerares van beroep. Ze studeerde Spaans in
Venezuela en heeft inmiddels ook in Nederland alweer enkele leerlingen. Wat vindt
zij van de manier waarop Serva Urlings - die sinds zijn zestiende in het
drogisterijwezen werkte en nooit een talenopleiding deed - zijn conversatielessen
aanpakt? ‘Voor mij is hij soms echt een vaderfiguur, iemand die zich om je
bekommert. Hij weet veel over de Nederlandse cultuur en over de Nederlandse
samenleving, maar tegelijkertijd staat hij open voor andere culturen. En hij probeert
ons te begrijpen. Hij is Frans aan het leren, en hij zegt altijd: “Als ik op vakantie ben,
denk ik aan jullie.” Omdat hij dan net zo met de taal worstelt als wij hier doen.’

Het mooiste woord van...
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Marcel Lemmens
Een oud-collega heeft me weleens gezegd dat hij haberdashery, het Engelse woord
voor ‘fournituren’, zo'n mooi woord vond. ‘Omdat het zo lekker klinkt.’ Voor hem was
een mooi woord een prettige samenstelling van klanken.
Voor een ander moet een woord er misschien gewoon mooi uitzien. Het moet
bijvoorbeeld een bepaalde parallellie bevatten, zoals het palindroom oibibio, of het
moet lang zijn, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar een woord kan ook
om andere redenen mooi zijn: omdat het functioneel is of omdat het eenduidig is.
En dat zijn precies de kenmerken van mijn woord: inbellen. Het is al een wat ouder
woord - tegenwoordig internet bijna iedereen via de kabel of via een snelle ADSL-lijn
- maar ik kan me herinneren dat deze term mij een paar jaar geleden trof. Wirehub!
beschreef het destijds zo op zijn webstek: ‘Zeker voor thuisgebruik, maar ook voor
(beperkt) zakelijk gebruik is het inbellen op Internet via de gewone telefoonlijn de
meest voorkomende en goedkoopste manier om toegang te krijgen tot het Internet.’
Het eerste bijzondere aspect aan inbellen is dat het wordt gebruikt in een omgeving
waarin het heel gebruikelijk is om woorden uit het Engels over te nemen: de wereld
van computers en telecommunicatie. Terwijl woorden als e-mail, provider en server
direct uit het Engels afkomstig zijn, is de Engelse bron in het geval van inbellen
(dial-in of dial-up) zonder pardon gepasseerd. Dit woord laat zien dat het Nederlands
over voldoende veerkracht beschikt om mee te groeien met zijn tijd. Het toont aan
dat onze taal openstaat voor invloeden van buitenaf en snel woorden uit een andere
taal kan lenen, maar dat zij deze ook heel snel kan aanpassen en integreren in haar
eigen systeem.
De tweede reden waarom inbellen boven aan mijn lijstje van favoriete woorden
staat, is dat het precies aangeeft wat het betekent. De helderheid van het woord is
gelegen in het feit dat inbellen bestaat uit twee bekende componenten, waarbij
bellen de basisbetekenis weergeeft (‘communicatie via een telefoon’) en het
voorvoegsel in-als onderscheidend element wordt gebruikt. Het woord krijgt hierdoor
een eenduidige betekenis, terwijl tegelijkertijd het verband met opbellen wordt
aangegeven. Een prachtige vondst.
Sommige taalliefhebbers zullen misschien zeggen dat inbellen een zwak aftreksel
van een Engelse term is, maar voor mij is het een modern voorbeeld van het
scheppend vermogen van onze taal.
Marcel Lemmens (1956) is vertaler, redacteur en schrijver van de rubriek
‘Dagboek van een taalliefhebber’ in vertalersmaandblad de Talen.
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‘Tong in wang’
Translaties uit het Engels
Rik Schutz
Pas op met anglicismen, luidt een veelgehoord advies. Maar soms
wordt er juist doelbewust letterlijk en on- Nederlands uit het Engels
vertaald. En dat geeft bij de weg een grappig effect.
I n 1996 bracht Theo Maassen een succesvol cabaretprogramma onder de naam
Neuk het systeem. Dat is een goede titel voor een cabaretprogramma omdat die
als het ware de doelgroep uit de massa filtert. Wie herkent wat er aan de hand is,
behoort tot zijn publiek. Wie dat niet ziet, of geschokt is door de woordkeus, moet
niet naar de voorstelling komen. En wie wordt hier dan wel aangesproken? Degene
die genoeg Engels kent om de titel terug te vertalen tot fuck the system, het herkent
als Engels slang en dit een leuk verschijnsel vindt.

Poster van het cabaretprogramma Neuk het systeem van Theo Maassen.

Dat het gebruiken van Engels in Nederlandse teksten statusverhogend of
groepsgevoelversterkend kan werken, is algemeen bekend, en het komt in alle
kringen voor. Iedereen kent wel voorbeelden uit het zakenleven, de populaire muziek
of de techniek. Een uitdrukking als neuk het systeem lijkt echter een vergrotende
trap van het groepsgevoelversterkende Engels. Die taal wordt daarin op een goed
herkenbare manier in de Nederlandse tekst verwerkt, maar naar de vorm wordt er
Nederlands van gemaakt. Ik vind translaties wel een bruikbare term voor Nederlandse
uitdrukkingen die zo sterk en moedwillig de sporen van het oorspronkelijke Engels
dragen (al is translatie minder grappig dan de meeste voorbeelden van het
verschijnsel).
Hoe zou je zo'n translatie moeten omschrijven? Het gaat om een bepaalde Engelse
uitdrukking die zo letterlijk is vertaald dat het geen gangbaar Nederlands oplevert.
Het oorspronkelijke Engelse begrip is bekend bij de lezer of toehoorder. Verder valt
op dat het stijlregister vaak informeel tot vulgair is.

Niet mijn kopje thee
Het Engelse who the fuck is... zou je kunnen vertalen met ‘wie is... in hemelsnaam?’
Wie met Google gaat zoeken op internet vindt meer dan 27.000 Nederlandse teksten
waarin de frase voorkomt, bijvoorbeeld bij de Feyenoordsupporter die schrijft ‘Who
the fuck is Ajax?’ Maar - en nu komt het - de translatie wie de neuk is... komt ook
ruim 1600 keer voor, zoals in ‘Wie de neuk is Wilders?’
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Wie niet bang is voor scabreus taalgebruik kan zijn ogen uitkijken in de wilde
wijde wereld die internet heet. Hier volgt een reeks vrij kuise voorbeelden. Alle
citaten zijn aangetroffen, ik heb niets verzonnen.
bij de weg (by the way ‘trouwens, à propos’) ‘Bij de weg: je hebt nu op de site witte
achtergrond en zwarte letters.’
dat is alles voor nu (that's all for now ‘dat is voorlopig alles’) ‘Dat is alles voor
nu, later zal er waarschijnlijk meer komen.’
gezicht tot gezicht (meet someone face to face ‘iemand ontmoeten, iemand
onder ogen komen’) ‘Misschien moeten we een keer een vergadering beleggen,
gezicht tot gezicht, dan kunnen we overleggen.’
kont schoppen (kick ass ‘ruig tekeergaan’) ‘De 2e jaars worden echter meer en
meer actief en dat schopt kont.’
neuk een eend (fuck a duck ‘krijg de klere’) ‘Nou, ik denk dat ik mijn potloden
maar in de put gooi en erbij ga zitten... neuk een eend zeg... wat een werk voor 1
cartoontje.’
niet mijn kopje thee (not my cup of tea ‘dat is niks voor mij, dat ligt me niet’) ‘Je
deelde de kleedkamer over het algemeen met 3 of 4 bezwete mannen en das nou
net niet mijn kopje thee.’
pijn in de kont, pijn in het achterste (pain in the ass ‘ellende, rotklus’) ‘Het is
absoluut een “pijn in de kont” om het stoere Amerikaans en het stijlvolle Engels
treffend te vertalen, zonder dat je met grofheden op komt draven.’
pijn in de nek (a pain in the neck ‘(een) strontvervelend (iemand)’) ‘DAAROM
noem ik Wilders een PIJN-in-de-NEK... omdat hij juist bijdraagt aan het voortbestaan
van de MPP.’
plakje cake (piece of cake ‘fluitje van een cent’) ‘Dit is natuurlijk een plakje cake
voor de stoere mariniers.’
stierenpoep (bullshit ‘gelul, geouwehoer’) ‘Ach dat geleuter over pasen met jezus
enz. is toch stierenpoep en dus doen wij thuis niks bijzonders eraan, ach lang
weekend is altijd meegenomen.’
tong in wang (tongue in cheek; volgens Van Dale: ‘meesmuilend, spottend als
kenmerkende trek van iem. die schijnbaar ernstig iets beweert dat hij niet meent’)
‘Diehard taalpuristen ergeren zich misschien aan het Engelstalige skelet van de
“Photo Sharing Site”, maar dat maakt het wel allemaal extra tong in wang, natuurlijk.’
(ik) zie je later ((I'll) see you later ‘tot ziens’) Veel gebruikt als afscheidsgroet,
ook in de verkorte vormen zie je en later.
Translaties die niet meer als zodanig worden herkend en die dus als gewoon
Nederlands worden ervaren door mensen die ermee kennismaken, raken een
belangrijk kenmerk kwijt. Het speelse tong-in-wangeffect dat wordt opgeroepen door
het beroep op de kennis van het Engels bij de toehoorder of
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lezer gaat immers verloren. Het is heel goed mogelijk dat bijvoorbeeld je ding doen
en dat is niet mijn ding als translaties het Nederlands zijn binnengekomen. Ik
veronderstel dat de meeste gebruikers van dit idioom zich niet bewust zijn van het
bestaan van do your thing en that is not my thing.
Misschien is het zuigt een overgangsgeval. Als elfde betekenis is in de jongste,
veertiende editie van Van Dale bij het werkwoord zuigen toegevoegd ‘(informeel,
jongerentaal) waardeloos zijn’. Voor zo'n algemene omschrijving lijkt het me wat te
vroeg. Het gebruik is naar mijn overtuiging beperkt tot ‘het zuigt’ (it sucks ‘het is
zwaar klote’). Anders dan in de derde persoon enkelvoud en de tegenwoordige tijd
heb ik het niet aangetroffen. Een karakteristiek voorbeeld, wederom gevonden op
internet, is: ‘“Afscheid nemen bestaaaaaat niet” kwezelt Marco Borsato, maar dat
is natuurlijk je reinste bullshit. Afscheid nemen bestaat wel degelijk en het zuigt.’
Ondenkbaar zijn in deze betekenis ‘de eerste alinea's van de conceptnota zogen’
of ‘een zuigend schoonmaakbedrijf’. Ook al staat er in Van Dale bij dat deze nieuwe
betekenis is ontleend aan het Engelse to suck, ik denk dat het meneer Van Dale is
ontgaan dat het tong-in-wangeffect hier een grote rol speelt.

Merken worden woorden
Stratego
Ton den Boon - hoofdredacteur grote Van Dale
Brintageneratie, bountyeiland, barbiefiguur: er zijn merken die zo'n
grote invloed hebben gekregen dat ze in het dagelijks taalgebruik
zijn terechtgekomen. Om de maand bespreekt Ton den Boon zulke
merken in Onze Taal.
De dichter Jan Hanlo vroeg zich ooit af: ‘Zijn mannen eigenlijk nog jongetjes van
binnen?’ Je zou haast denken van wel als je de krant leest. Het handelen van
captains of industry, bankiers, politici en vakbondsbestuurders wordt daarin geregeld
met een spel vergeleken. Soms wordt zo'n economisch of politiek spel ‘landjepik’
genoemd, of ‘pandverbeuren’, maar steeds vaker heet het ook ‘stratego’, vooral als
tactiek, strategie en visie er een belangrijke rol bij spelen. Een bank die bezig is met
een grote overname, speelt volgens journalisten ingewikkeld ‘financieel stratego’.
Politici houden zich volgens een dagblad vooral bezig met ‘politiek stratego’, en de
campagneleiders van de grote partijen spelen in de verkiezingstijd alleen maar
‘campagnestratego’.

Het bordspel Stratego was al snel na de introductie in de jaren vijftig een groot succes.

Dat woord stratego is oorspronkelijk de naam van een spel dat begin jaren vijftig
in Nederland werd geïntroduceerd. Het verhaal gaat dat het in de Tweede
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Wereldoorlog bedacht is door een verveelde onderduiker. Wat daarvan waar is, is
onduidelijk, maar wel is zeker dat dit spel van fabrikant Jumbo binnen de kortste
keren een groot succes was, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en
België. In 1961 bracht het bedrijf Milton Bradley het spel in licentie uit in de Verenigde
Staten, waar het uitgroeide tot een van de populairste en best verkochte bordspelen.
Niet voor niets worden er sinds een aantal jaren zelfs wereldkampioenschappen
Stratego gehouden.
Het spel is vrij simpel: twee legers staan tegenover elkaar en houden zich onledig
met aanvallen en verdedigen. Het doel is het vaandel van de tegenpartij te veroveren.
De partij die hierin slaagt, heeft gewonnen. Zowel het verdedigen als het aanvallen
vereist strategie, vandaar de naam Stratego. Een bekende variant op het bordspel
is ‘Levend Stratego’, een gezelsschapsspel waarbij de typische Strategorollen
(‘maarschalk’, ‘bom’, ‘vlag’ en dergelijke) gespeeld worden door mensen.

Strategopolitici
Dankzij de populariteit van het spel heeft de merknaam Stratego in onze taal een
figuurlijke betekenis kunnen ontwikkelen, die bovendien het woordenboek heeft
gehaald. Volgens Van Dale wordt het woord stratego gebruikt in de betekenis
‘beleidsspel’. Wat dat precies is, legt het woordenboek niet uit, maar het zal wel
zoveel zijn als ‘strategisch spel, met name met betrekking tot economisch, politiek
e.d. beleid’. In die betekenis wordt stratego inmiddels honderden malen in de media
aangetroffen. Zo verwijt een werkgeversvoorzitter de FNV ‘stratego te spelen binnen
de SER’ (NRC Handelsblad, 17 mei 2002). Stratego figureert ook in allerlei
samenstellingen, variërend van machtsstratego en mediastratego tot energiestratego.
Zo bevat een artikel over de toenaderingspogingen van Turkije tot het Westen de
zin: ‘De Turken speelden hun machtsstratego volgens negentiende-eeuwse regels’
(De Groene Amsterdammer, 18 januari 2003). Dat deden ze dus als echte
‘strategopolitici’.
Het spel Stratego heeft vanuit Nederland de wereld - of in elk geval de Verenigde
Staten - veroverd, maar ook het woord stratego heeft een plaats verworven in diverse
talen. Zo schreef een Amerikaanse weblogger in 2004 over zijn president: ‘America
can't be governed by a 57-year-old juvenile delinquent who probably confuses the
“nuclear Stratego” game he plays by dropping encyclopedias on a game board with
the real war he started.’ In andere Engelstalige bronnen zijn ook combinaties als
‘political stratego’ en ‘social stratego’ te vinden. Wat betreft de inburgering van het
woord stratego is er echter nog wel een verschil tussen het Engels en het
Nederlands. Staat stratego al lang en breed als figuurlijke benaming in Nederlandse
woordenboeken, in Engelstalige woordenboeken is het woord nog niet
doorgedrongen. Maar of dat nog lang zo zal blijven?
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Het onderzoek
Groter als en groter dan
Marc van Oostendorp
‘Elke keer als ik met taalverandering geconfronteerd word, krijg ik een klap op mijn
hoofd!’, roept Gertjan Postma. ‘Dus móét ik er wel onderzoek naar doen!’ Postma
is als taalwetenschapper gespecialiseerd in de veranderingen die de Nederlandse
zinsbouw door de eeuwen heen doormaakte: waarom zeggen mensen sinds de
Middeleeuwen bijvoorbeeld steeds vaker ‘groter als’ in plaats van ‘groter dan’?

Taalonderzoeker Gertjan Postma: ‘Waarom praten we nu niet alleen maar Duits?’
Foto: Susanne van der Kleij

Ergernis is volgens Postma een goede reden voor onderzoek: ‘Ik woonde in
Amsterdam boven een coffeeshop waar hangjongeren zaten te blowen. Ik hoorde
ze praten en stoorde me aan hun taal - Algemeen Beschaafde Voetbaltaal noem ik
die. Het is geen Amsterdams dialect, al denken mensen dat soms, het is een modern
soort Nederlands zoals je het overal kunt horen. Je kunt er helaas niets tegen doen
dat mensen zo praten. De enige manier waarop ik het kan verdragen, is door het
zo precies mogelijk in kaart te brengen.’ Dat gevoel is volgens Postma vooral iets
voor mannen: ‘We weten dat vrouwen hun taal in de loop van hun leven steeds
meer aanpassen. Mijn zus spreekt nu bijvoorbeeld heel anders dan in onze jeugd,
terwijl míjn taal niet veranderd is.’

Duits
Tegenwoordig is Postma als onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit
Nijmegen en het Meertens Instituut in Amsterdam. Hij hecht eraan zijn gevoelens
te scheiden van zijn wetenschappelijke belangstelling. Er zijn twee soorten taalkunde:
de ‘prescriptieve’, die regels wil geven voor correct taalgebruik, en de ‘descriptieve’,
die beschrijft hoe de dingen in de werkelijkheid gaan. Postma rekent zichzelf tot de
laatste school. ‘Persoonlijk vind ik eigentijdse taalverandering verschrikkelijk, omdat
ze mijn taalgevoel geweld aandoet. Maar er is geen houden aan. Ecologen zullen
ook met verbijstering toekijken hoe er honderden diersoorten verdwijnen zonder dat
ze er iets aan kunnen doen.’ Voor een wetenschapper is het bovendien niet
interessant om regels op te stellen; hem interesseert het hoe de werkelijkheid in
elkaar steekt, niet hoe ze zou moeten zijn.
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Schoolmeesters
In het vakblad Nederlandse taalkunde publiceerde Postma onlangs een artikel over
een constructie die bij veel mensen wrevel opwekt: de jongen is groter als zijn zus.
Sommige taalkundigen beweren dat groter als en groter dan even oud zijn in het
Nederlands en dat de taalregel die de laatste vorm voorschrijft, door schoolmeesters
is bedacht. Volgens Postma is dat niet juist. In oude middeleeuwse teksten uit
Vlaanderen, Brabant, Holland, Drenthe en Friesland vond hij alleen groter dan. Als
in sommige dialecten toen al groter als gezegd werd, zou je verwachten dat men
zich toch minstens een enkele keer had verschreven, zelfs al was groter dan toen
de norm geweest.
Hoe komt het dat men steeds vaker groter als is gaan gebruiken? Sommigen
denken dat dit een invloed van het Duits was, maar volgens Postma is deze
verklaring onbevredigend. Ze verklaart namelijk niet waarom de invloed precies
deze constructie betreft: ‘Waarom zijn we niet ook “ich” gaan zeggen in plaats van
“ik”? Waarom praten we nu niet alleen maar Duits?’ De vergelijkende vorm met als
is misschien wel uit het Duits geleend, maar alleen omdat er in de Nederlandse taal
in de loop der tijd behoefte aan was ontstaan.
De verklaring moet volgens Postma dan ook elders gezocht worden: in een
verandering van dan. Ooit moet dat woordje zijn ontstaan uit een samensmelting
van twee andere kleine woordjes: dat en en - wie deze twee snel genoeg achter
elkaar uitspreekt, zegt dan. Postma toont in zijn artikel aan dat de combinatie van
dat en en heel geschikt is om gebruikt te worden na een vergrotende trap. Het losse
woordje dan - dat ook op een heel andere manier gebruikt kan worden, zoals in de
zin ‘dan komt hij’ - is veel minder geschikt. Doordat dat en door de eeuwen heen
steeds meer werd aangevoeld als één woord, kwam de weg vrij voor andere
combinaties, zoals groter als, groter of en groter wie - de laatste twee worden ook
nog steeds in Nederlandse dialecten gebruikt. Eigenlijk zijn die nieuwere vormen
logischer, vindt Postma als wetenschapper - al blijft hij als privé-persoon ‘groter dan’
zeggen.

Sprekende stofzuiger
Wat heeft de samenleving aan dit soort onderzoek als het niet leidt tot eenduidige
voorschriften? ‘Het einddoel van alle taalwetenschap’, zegt Postma, ‘is om te komen
tot een sprekende stofzuiger - een apparaat dat kan verstaan wat wij ertegen zeggen.’
Het is in de afgelopen decennia gebleken dat het heel moeilijk is om zo'n apparaat
te maken. Hoe snel de computers ook geworden zijn, en hoe slim ze ook zijn in het
uitvoeren van allerlei heel ingewikkelde taken, een Nederlandse zin kunnen ze nog
niet verstaan. Volgens Postma komt dit doordat we nog te weinig over taal weten.
Alle menselijke talen zijn voortdurend aan verandering onderhevig, en als we willen
begrijpen hoe menselijke taal werkt, moeten we dus ook begrijpen hoe en waarom
die veranderingen in hun werk gaan. Zelfs de studie van een heel kleine verandering
in één taal kan uiteindelijk een bouwsteentje leveren tot beter begrip. Hoezeer de
onderzoeker die veranderingen zelf ook betreurt.
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Bij wijze van zeggen
Riemer Reinsma
Lingua franca
Lingua franca is tegenwoordig vooral de aanduiding voor iedere willekeurige taal
die als voertaal dient tussen mensen die elkaars moedertaal niet spreken. Maar in
engere zin is het de naam voor de mengtaal die van de late Middeleeuwen tot het
begin van de twintigste eeuw gesproken werd door de handelaren en (aanvankelijk)
de kruisvaarders in het oostelijk deel van het Middellandse Zee-gebied. Volgens
taalwetenschapper Jacques Arends was het eerst vooral de taal van handelaren,
maar later - met name in Algiers - ook die van Europese slaven die gevangen waren
genomen door zeerovers uit ‘Barbarije’, het gebied tussen de steden Oran en Tripoli.
Volgens de opgave van een tijdgenoot waren daar in 1612 niet minder dan 25.000
Europese slaven.
De lingua franca was een mengelmoes van Italiaans, Spaans en Zuid-Frans aan
de ene kant, en een vleugje Arabisch en Turks aan de andere. In het toneelstuk Le
bourgeois gentilhomme (1670) van de Franse toneelschrijver Molière spreekt een
Turk lingua franca:
Se ti sabir,
Ti respondir.
Se non sabir,
Tazir, tazir.
(Als je het weet,
Geef antwoord.
Weet je het niet,
Hou dan je mond.)
Over de oorspronkelijke betekenis van lingua franca is weleens onduidelijkheid
geweest. Sommigen meenden dat franca hier ‘vrij’ zou hebben betekend: een vrije
taal, die aan niemand speciaal toebehoort, te vergelijken met de uitdrukking franco
porto voor ‘vrijhaven’. De heersende opvatting wil echter dat lingua franca de vertaling
is van de Arabische uitdrukking lisan [= taal] al-afrang, ‘de taal van de Franken’,
oftewel de Europeanen; in de tijd van de Kruistochten noemden de Arabieren alle
Europeanen ‘Franken’.

Lief en leed
In de uitdrukking lief en leed met elkaar delen is lief een zelfstandig naamwoord. In
die vorm kennen we lief tegenwoordig alleen nog als aanduiding voor een geliefde
(iemand heeft ‘een lief’), maar vroeger kon de betekenis veel breder zijn: ‘iets wat
aangenaam is voor 's menschen gevoelens in het algemeen, wat zijn leven
verheldert, geluk’, zoals het Woordenboek der Nederlandsche Taal het heel mooi
zegt.
Een van de laatsten die lief in die betekenis gebruikte, zonder het - tegenwoordig
steeds verplichte - leed, moet de dichter De Génestet zijn geweest (1857):
Wat mij toch daar buiten grief

Onze Taal. Jaargang 75

[= moge kwellen]
In 't aandoenlijk harte,
Immer bij ons huislijk lief
Bloeit weer troost voor smarte.

In het toneelstuk Le bourgeois gentilhomme (1670) van Molière komt een Turk voor die
‘lingua franca’ spreekt.
Copyright Robin Davis

Het onafscheidelijke duo lief en leed kwam ook voor in een oude eedformule: om
lief noch leed (ook wel om lief of leed), en betekende dan ‘voor alles ter wereld’. De
functionarissen die in Leiden het textiel op fabricagefouten moesten controleren en
een schadebedrag moesten berekenen voor gedupeerde kopers, werden met de
volgende slotzin beëdigd: ‘Dat sweeren wy, dat wy als Tarra-meesters (...) ons
ghetrouwelijck sullen dragen [= optreden], (...) sonder (...) om eenich lief ofte leed
yemanden daer inne eenich voordeel ofte achterdeel [ = schade] te doen.’

Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.
a. asfixie
b. asfyxie
c. asphyxie
2.

a.
b.
c.

cabaretesk
cabaretesque
cabarettesk

3.

a.
b.
c.
d.

earl gray
Earl Gray
earl grey
earlgrey

4.

a.
b.
c.

m.r.s.a-besmetting
mrsa-besmetting
MRSA-besmetting

5.

a.
b.
c.
d.

Over-IJsels
Overijsels
overijssels
Overijssels
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6.

a.
b.
c.

tsatsiki
tzatziki
zaziki

B. Vergroot uw woordenschat
1. bicyclekick
a. kickstart
b. soort omhaal (voetbal)
c. soort fietssport
2. kantiek
a.
b.
c.

antiek
kerkgezang
randversiering

3. klepperman
a. boeman
b. melaatse
c. nachtwacht
4. somnolent
a. dromerig
b. slaapwandelend
c. slaperig

C. Zoek de fouten
1. Meld je je net voor een Snelspelgids met de geüpdate Nederlandse
spellingregels, vind je in het NRC de mededeling dat daar niets mee gebeurd
- heeft u nu een kat-in-de-zak gekocht?
2. Nee, geenszins: de wittespellingmakers hebben het Groene Boekje niet het
raam uitgegooid, en het lijkt er op dat de controverse zich tot hoofdletters,
streepjes en spaties beperken. Geen man overboord dus voor d/t-fouten, c's
en k's en bezits-s'en!
D. Extra
Wat is juist: WK-poule of WK-pool?
De antwoorden vindt u op bladzijde 111 van dit nummer.
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Woordenboek van de poëzie
Manebril
Guus Middag
Toen Kees Verheul in de zomer van 1993 de Russisch-Amerikaanse dichter Joseph
Brodsky op bezoek kreeg, wilde hij hem vertellen over het korte verhaal dat hij niet
lang daarvoor had geschreven: de novelle Een vierkant in de toendra, begin 1993
verschenen. Het verhaal ging over een oogarts, tevens schrijver; een andere
verhaalfiguur was een zesjarig jongetje. Aan het eind van het verhaal ontmoeten
ze elkaar voor het eerst, al is dat een wat vreemd woord voor wat er plaatsvindt.
De jongen stapt plotseling de rijweg op als de oogarts op zijn fiets komt aanrijden.
De dokter kan hem niet meer ontwijken. Ze komen beiden ten val, maar raken niet
gewond. Even kijken ze elkaar kort aan, zonder iets te zeggen, en dan gaan ze
weer verder met hun eigen leven. Einde van de novelle.
Het is wel aardig om te weten dat het verhaal zich in Hengelo afspeelt, in 1947.
En dat in het jongetje Kees Verheul (geb. 1940) valt te herkennen, en in de gevallen
dokter de Hengelose oogarts J.W.C. Verhage, iets beter bekend als de schrijver
Han van Grevelingen (1910-1947), maar dat leek Joseph Brodsky allemaal niet zo
te interesseren toen Verheul erover sprak. Hij was door iets anders in het verhaal
gebiologeerd geraakt, vertelde Verheul later, toen hij herinneringen ophaalde aan
Brodsky (in 2000, in een lezing, opgenomen in De dolende pen, 2002).
Brodsky zag in het verhaal iets waar de schrijver zelf niet bij stilgestaan had en
waar de gemiddelde Nederlandse lezer vermoedelijk ook overheen zal lezen: de
opmerkelijke overeenkomst tussen het beroep van de dokter en zijn vervoermiddel.
Brodsky vatte het op als een dichterlijke vondst van Verheul, een sensationeel
beeldrijm: ‘Een oogarts op een fiets, wat een mooie combinatie van het idee bril met
het idee rijwiel! Of om precies te zijn, geen combinatie maar een herhaling van één
en hetzelfde principe: twee verbonden cirkels! In wezen was een fiets immers niets
anders dan een rijdende bril, zo'n ouderwetse knijpbril (...).’ Een buitenlander ziet
andere dingen, en dus ook andere overeenkomsten. Pas door de ogen van de toerist
zien wij het rijm in onze alledaagse dingen. Een fiets als een rijdende bril: zo had
ik er nog nooit naar gekeken.

Dienstfiets
Toen ook pas stond ik voor het eerst stil bij een ander, vergelijkbaar woord, waarvan
ik het erin opgenomen beeld ook nog nooit goed tot me had laten doordringen:
dienstfiets. Dat woord kende ik alleen maar als een wat informele aanduiding, in
kringen van dienstplichtigen en soldaten, voor een stevig metalen brilletje met kleine
ronde glazen. Bijgedachte: een en dezelfde bril voor iedere slechtziende soldaat,
eenvoudig massaproduct, geen design, goedkoop; zie ook ziekenfondsbrilletje. Ik
had me eenvoudigweg nog nooit eerder over de eventuele etymologie ervan
gebogen, en dus ook nog nooit bedacht dat de voor de hand liggende overeenkomst
met een tweewieler hier een rol moet hebben gespeeld. Dienst leek me een
verwijzing naar de militaire dienst, en fiets zou hier wel zoiets vaags betekenen als
‘dom ding’ of ‘waardeloos geval’. Dienstfiets: stomme bril die men in militaire dienst
aangemeten krijgt. Dat het woord al in een andere betekenis bestond (‘fiets voor
dienstgebruik’ zegt Van Dale) had ik ook nog nooit tot me laten doordringen.
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Marcel Mariën, L'introuvable (1937).

Het was er een beetje mee als met patrijspoort: ook een woord waarvan ik altijd
wel meende te weten wat het was (leuk rond raampje in bootwand, leuk om doorheen
te gluren en te zwaaien), zonder me ooit af te vragen wat die patrijs ermee te maken
had, of die poort. Er zijn, weet ik inmiddels, etymologen die menen dat de patrijspoort
zijn naam te danken heeft aan de opmerkelijke overeenkomst met de poort, zijnde
de aarsopening, van de patrijsvogel. Men kan niet alles weten.
Het onderwerp sluit aardig aan bij weer een ander woord waarvan de afleiding
vragen oproept. Waarom heet een toiletbril eigenlijk ‘bril’? Het ware beter van een
‘toiletmonocle’ te spreken. Of van een ‘toiletpoort’.
Intussen kan de overeenkomst tussen bril en fiets alleen maar bestaan bij de
gratie van ronde brillenglazen. De hedendaagse mode van rechthoekige glazen
maakt het lastiger om de beelden te rijmen. Een dienstfiets met vierkante wielen
fietst niet gemakkelijk. En een rechthoekige toiletbril zal vast niet lekker zitten.

Maanziek
In een van zijn liederen zingt Hans Dorrestijn, brildrager, over de nacht waarin hij
met zijn geliefde ging wandelen: ‘De maan scheen groot en rond en bleek, / en ik
zuchtte van bewondering, / telkens als ik naar haar keek.’ Zo mooi kan de liefde
zijn. En zo mooi de maannacht. Men wordt er sprakeloos van. Ook zijn vriendin liep
deze romantische nacht naar woorden te zoeken. Maar toen namen de
gebeurtenissen, zoals wel vaker bij Dorrestijn, een verrassende wending. Dit waren
de woorden die het meisje uiteindelijk vond: zij zei ‘dat wij niet bij elkander hoorden’.
En toen? ‘En ik zakte door de grond.’
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Sindsdien haat de dichter-zanger de maan, zoals hij ons vervolgens in alle
toonaarden gaat uiteenzetten. ‘Stormwind, vrieskou, regenvlagen / kan ik zonder
moeite aan. / Maar maanlicht kan ik niet verdragen. / Sterker nog: ik haat de maan.’
In gedichten mag de maan dan mooi van zilver zijn, aan Dorrestijn is dat soort
beeldspraak niet besteed. Hij wil hem niet meer zien, hij kán hem niet meer zien,
hij kijkt gewoon een andere kant op. In de woorden van de maanzieke minstreel:
‘Zij is uit het zicht verdwenen, / en rondom mij werd het stil, / nooit heeft de maan
sindsdien geschenen, / of ik droeg een manebril.’ Bij dat zelfverzonnen woord
manebril meende ik meteen de bijbehorende uitvinding voor me te zien: een bril
met maar één donker glas, type patrijspoort en dito formaat, vollemaanvormig, groot
genoeg om ieder zicht op de maan af te dekken.

Tegenstelling
Onze maanschuwe zanger is er slecht aan toe. ‘Ik kan het maanlicht niet verdragen,
/ al is het nog zo zacht en bleek. / Ik kom om mane-olie vragen / bij drogist en
apotheek.’ Ik moet bekennen dat ik pas bij het woord mane-olie aan de tegenstelling
met de zon (zonne-olie) begon te denken. In de volgende regel stond nog zo'n nieuw
woord: ‘Ik smeer manecrème op beide wangen, / alle nachten van de week.’ Ook
het woord manecrème moet gevormd zijn naar het voorbeeld van zonnecrème. Wie
in de zon wil zitten smeert zonnecrème op beide wangen, alle dagen van de week;
wie overgevoelig is voor maanlicht smeert manecrème, alle nachten van de week.
Zo eindigt het lied: ‘De maan, zo prachtig in gezangen, / bezorgde mij een
manesteek.’ Zoals bij normale mensen te veel zon tot een zonnesteek kan leiden,
zo leidt bij deze maanlichtlijder te veel maanlicht tot een manesteek.
Mane-olie, manecrème en manesteek in plaats van zonneolie, zonnecrème en
zonnesteek. Misschien was een manebril dan ook niet de zelf uitgevonden eenglazige
patrijspoortbril die ik er aanvankelijk in meende te moeten zien, maar alleen maar
de maanvariant van een zonnebril. Twee glazen, normaal montuur. Je zou, naar
het voorbeeld van de eclipsbril voor zonsverduisteringen, van een
maansverduisteringsbril kunnen spreken, maar dan wel met één belangrijk
functieverschil: de manebril of maansverduisteringsbril is er niet om tijdens
maansverduisteringen mee naar de maan te kijken, maar juist om op alle momenten
waarop de maan niet verduisterd is het zicht op haar te verduisteren.
Noteren wij in het Woordenboek van de poëzie: ‘manebril [uitvinding van H.
Dorrestijn, voor het eerst beschreven in de bundel Positief genieten met Hans
Dorrestijn, 1994] zwartkijker’.

Antwoorden taaltest (zie pagina 109)
A. Spelling
1. b. asfyxie
2. a. cabaretesk
3. c. earl grey
4. b. mrsa-besmetting
5. d. Overijssels
6. b. tzatziki
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B. Woordenschat
1. b. soort omhaal (voetbal)
2. b. kerkgezang
3. c. nachtwacht
4. a. slaperig
C. Zoek de fouten
1. geüpdatete, in de NRC of in NRC Handelsblad, gebeurt, hebt u mag ook, kat
in de zak
2. uit gegooid, erop, beperkt, dt-fout (volgens Van Dale)
D. Extra
WK-pool en WK-poule bestaan allebei, maar betekenen iets anders. Het Engelse
woord pool verwijst naar een bepaalde vorm van wedden; veel mensen doen mee
aan een WK-pool tijdens een wereldkampioenschap. Het Franse woord poule verwijst
naar de indeling in groepen in de voorronde van een EK of WK: Nederland zit voor
het EK 2008 in een poule met veel Oost-Europese landen.
Het advies hierover op www.onzetaal.nl is onlangs herzien. De website bevat zo'n
duizend taaladviezen; daarvan is bijna de helft nieuw of onlangs vernieuwd. Neem
(weer) eens een kijkje!
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Tamtam
Redactie Onze Taal
‘Peuters doorlichten op taalproblemen loont’

Foto: Hans Oostrum Fotografie

Het is een goed idee om kinderen al op tweejarige leeftijd te screenen op eventuele
taalproblemen. Stoornissen kunnen dan vroegtijdig worden verholpen, waardoor
kinderen op latere leeftijd een hoger taalniveau weten te bereiken. Dat is de uitkomst
van onderzoek dat in februari werd gepresenteerd tijdens een symposium over
jeugdzorg in Rotterdam.
Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum gingen vorig jaar na wat er
was geworden van ruim 10.000 kinderen die tussen 1995 en 1999 op tweejarige
leeftijd waren gescreend en zo nodig doorverwezen naar een specialist. Wat bleek?
Als consultatiebureaus drie tot vier minuten extra tijd krijgen voor een iets
uitgebreidere test op taalontwikkelingsstoornissen bij peuters, kunnen die als dat
nodig blijkt al op hun derde hulp krijgen. Hierdoor kan het taalniveau van 10.000
kinderen zo opgevijzeld worden dat dit op hun achtste niet meer onvoldoende is.
Bovendien zouden jaarlijks ongeveer 2500 kinderen minder naar het speciaal
onderwijs hoeven.
Ook uit financieel oogpunt is zo'n vroegtijdige opsporing aantrekkelijk, zo werd
op het symposium benadrukt. Het kost de minister van Volksgezondheid weliswaar
twee miljoen euro, maar daar staat tegenover dat de minister van Onderwijs vijf
miljoen bespaart aan kosten voor speciaal onderwijs.
Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid zei in een reactie veel waarde te
hechten aan de vroege opsporing van taal- en spraakachterstanden bij peuters en
kleuters. Ze laat de verschillende tests die er voor tweejarigen zijn de komende tijd
door onderzoeksinstituut TNO vergelijken om de beste uiteindelijk landelijk te kunnen
invoeren.
Bronnen: de Volkskrant, De Telegraaf

Begrijpelijke grondwet.
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Eind vorig jaar zegde minister voor Bestuurlijke Vernieuwing Pechtold (D66) toe de
mogelijkheden voor een begrijpelijker grondwet te zullen onderzoeken. Dit onderzoek
is toevertrouwd aan de vorig jaar opgerichte ‘Nationale conventie’, een groep van
onafhankelijke personen die zich buigt over de inrichting van het nationale politieke
bestel, met als doel het vertrouwen van burgers in de politiek te herstellen. Deze
conventie concludeert dat de grondwet voor velen inderdaad onbegrijpelijk is. Maar
omdat voor een herschrijving van de tekst een grondwetswijziging nodig is, stelt ze
voor om vooralsnog alleen maar met een ‘document’ te komen waarin de wet wordt
uitgelegd, in begrijpelijk Nederlands. (Reformatorisch Dagblad,
www.nationaleconventie.nl)

Interactieve tv-cursus Nederlands.
Sinds begin maart is het in Amsterdam mogelijk om thuis via een laagdrempelig
interactief televsieprogramma Nederlands te leren. TaalToets, zoals het programma
heet, is vooral bedoeld voor oudere allochtonen en analfabeten. Die hebben om
mee te doen alleen een aansluiting op het kabelnet en een televisie met
afstandsbediening nodig. Met een druk op een van de gekleurde toetsen kan
antwoord worden gegeven op vragen. Aan het eind van het programma kan de
score worden opgevraagd. (De Telegraaf)

Nederlanders meertalig.
Nederlanders blijken hun talen te kennen: 75 procent zegt minstens twee
buitenlandse talen te kunnen spreken. Alleen de Luxemburgers scoren beter in
meertaligheid. In het groothertogdom spreekt 93 procent twee of meer talen, zo
blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. De commissie ondervroeg in
november bijna 30.000 burgers in de 25 EU-landen en de kandidaat-landen Bulgarije,
Roemenië, Kroatië en Turkije. (Reformatorisch Dagblad)

Taaltest voor vierjarigen.
De Vlaamse minister-president Yves Leterme vindt dat kinderen op hun vierde jaar
moeten worden onderworpen aan een taaltest. Op die manier kan worden vermeden
dat migrantenkinderen op zesjarige leeftijd hun eerste leerjaar beginnen met een
grote taalachterstand. De achterliggende gedachte is dat kinderen van vier nog erg
open staan voor een andere taal en dat het leren van een nieuwe taal voor zesjarigen
al een stuk moeilijker is. Leterme zal het idee (dat hij opdeed tijdens een bezoek
aan de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, waar zo'n test al is ingevoerd)
voorleggen aan minister Vandenbroucke van Onderwijs, zijn andere collega's en
aan specialisten. (Het Laatste Nieuws)

Brabants.
Het Brabants leeft. 72,1 procent van de bevolking van Noord-Brabant spreekt in
meerdere of mindere mate dialect, 70 procent van de Brabanders spreekt met een
Brabants accent als ze Nederlands spreken en 82 procent van hen is trots op dat
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accent. Dat zijn enkele van de resultaten van de telefonische steekproef die het
onderzoeksinstituut PON heeft uitgevoerd in samenwerking met de Stichting het
Brabants.
(www.brabants.org)
Koppelingen naar de originele berichten staan op www.onzetaal.nl/tamtam.
Let wel: internetkoppelingen verouderen snel. Op onze website staat
iedere dag vers taalnieuws.
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Hom of kuit
Elk jaar op grond van googelen de spelling veranderen?
Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.
Het nieuwe Groene Boekje, dat oktober vorig jaar verscheen en op 1 augustus van
kracht wordt, heeft een storm van protest uitgelokt. Dat komt vast ook doordat
mensen nu eenmaal makkelijker wennen aan een enkele kleine verandering dan
aan een reeks plotselinge veranderingen, die als een golf over hen heen komt.
Tegen deze achtergrond is het voorstel begrijpelijk om het voortaan druppelsgewijs
te doen, dat wil zeggen: jaarlijks de spelling van een aantal woorden aan te passen
als dat op grond van frequentiegegevens in een grote taalverzameling wenselijk
blijkt. De verzameling die daarvoor bij uitstek geschikt is, is de enorme hoeveelheid
teksten waaruit de internetzoekmachine Google put. Zou dat een verbetering zijn?

Voorstander

Natuurlijk is het een goed idee om de spelling jaarlijks te wijzigen op grond van wat
zoekacties op Google opleveren. Het is vooral de overheidsbemoeienis en de
grootschaligheid van de tienjaarlijkse spellingoperatie die het verzet ertegen
aanwakkert. ‘Een comité van wereldvreemde neerlandici dat ons allemaal nieuwe
woorden voorschrijft? Aan zulk cultuurbarbarisme doe ik niet mee’, denkt de kritsche
burger. Maar als de verandering er bijvoorbeeld alleen uit bestaat dat we Internet
voortaan met een kleine letter schrijven, zal niemand zich daar druk over maken.
Er is ook een taalkundig argument. Nu worden spellingregels veranderd, en blijkt
vervolgens nogal eens dat die op meer woorden onverwachte effecten hebben.
Maar het is twijfelachtig of voor de gewone taalgebruikers die regels wel zo relevant
zijn. Zij lijken meer te letten op het spellingbeeld van individuele woorden die ze in
de geschreven taal om zich heen zien. Uitgaan van de frequentie van spellingbeelden
sluit daarbij aan. Een (kleinschalige) spellingwijziging is dan een laatste stap van
een ontwikkeling: een officiële bezegeling van iets waar we toch al aan gewend
waren.

Tegenstander
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Met dit voorstel komen we van de regen in de drup, alleen al omdat je op je vingers
kunt natellen dat er elk jaar ten minste één kleine spellingverandering zal zijn
waartegen chronisch malcontenten (voor wie de spelling altijd al het favoriete
speelterrein was) te hoop zullen lopen, en dat terwijl Nederland snakt naar
spellingrust. Een veel belangrijker bezwaar vloeit direct voort uit het argument dat
de voorstander aanvoerde, namelijk dat gewone spellers zich bij hun voorkeuren
op het vlak van individuele woorden weinig aantrekken van een regelsysteem. Het
is niet moeilijk te voorspellen dat dit er snel toe zal leiden dat er meer uitzonderingen
dan regels in de spelling zijn, wat het voor kinderen en andere nieuwe leerders
alleen maar moeilijker zal maken om het geschreven Nederlands te beheersen.
Verder valt te voorzien dat bij veel van die Google-tests de verschillen tussen de
varianten te klein zullen zijn om ook doorslaggevend te kunnen zijn. En is, ten slotte,
totale democratie echt wenselijk? Willen we een website van halvabete tieners echt
evenveel normatieve kracht toekennen als die van een bekend maandblad voor
taalliefhebbers?

Wat vindt u ervan? Moet de spelling jaarlijks worden aangepast, op
grond van googelen?
Geef voor 13 april uw mening op onze website: www.onzetaal.nl/ homofkuit.
Of stuur een briefkaart met ‘De spelling moet jaarlijks worden aangepast, op
grond van googelen’ of ‘De spelling moet niet jaarlijks worden aangepast, op
grond van googelen’ naar de redactie van Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL
Den Haag. In de volgende aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Op elektronische verkeersborden boven snelwegen was een tijd lang te lezen: ‘I
love afstand houden’. Vorige maand stelden we u de vraag of dit een goede
boodschap is of niet.
De uitslag van de stemming is luid en duidelijk: nee. Een meerderheid van 88,5
procent (454 stemmers) keurt een dergelijke boodschap af, en slechts 11,5 procent
(59 stemmers) is voorstander. Naar de motieven van al die tegenstanders kan ik
alleen maar gissen, maar ik denk dat de vermenging van Engelse en Nederlandse
woorden deze inzenders het meest tegen de borst heeft gestuit
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Inzicht
Raymond Noë
‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland en België. 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.

Onparlementaire taal
Het archief van de Tweede Kamer bevat een zogeheten lijkendossier. In dit dossier
bevinden zich alle stenogrammen waarin ‘lijken’ voorkomen, oftewel woorden die
door de Kamervoorzitter ontoelaatbaar werden geacht, en die op zijn gezag uit de
officiële Handelingen verwijderd zijn. De voorzitter had dat recht tot schrappen
tussen 1934 en 2001, en in die periode is er geregeld gebruik van gemaakt.
Politicoloog Peter Bootsma en geschiedkundige Carla Hoetink onderzochten en
analyseerden het lijkendossier, en publceerden hun bevindingen in Over lijken. Ze
bespreken alle lijken uitvoerig (onderverdeeld in de periode tot de oorlog, die van
1945 tot 1963 en de tijd daarna), en geven antwoord op allerlei vragen, zoals wat
er nu precies ontoelaatbaar werd geacht, en hoe vaak en door wie en waarom er
onparlementaire taal werd gebezigd.

Over lijken. Ontoelaatbaar taalgebruik in de Tweede Kamer is een uitgave
van Boom en kost € 18,50 (ingenaaid, 222 blz.). ISBN 90 8506 179 2

Volksnamen voor planten
Een van de projecten die worden uitgevoerd aan het Amsterdamse Meertens Instituut
voor onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur is ‘Plantennamen
in Nederlandse dialecten’, wat zich heel toepasselijk laat afkorten tot PLAND. De
elektronische database (met daarin de gegevens over 15.000 volksnamen) die aan
de basis van dit project ligt, is sinds kort ook op internet (www.meertens.nl/pland)
te raadplegen.
De regionale verschillen in de Nederlandse benamingen voor planten en bomen
zijn groot, en die variëteit wordt in het aantrekkelijk ogende boek Stinkend-juffertje
en duivelskruid gedemonstreerd aan de hand van tien bekende planten, zoals de
lisdodde, de paardebloem en de Oost-Indische kers. De lezer krijgt, ook door middel

Onze Taal. Jaargang 75

van verduidelijkende taalkaartjes, een historisch en geografisch inzicht in de
volksnamen die deze planten dragen, plus een uitleg over de PLAND-database.

Stinkend-juffertje en duivelskruid. Volksnamen van planten van Har Brok
is een uitgave van Amsterdam University Press / Salomé en kost € 14,50
(ingenaaid, 96 blz.). ISBN 90 5356 884 0

Nederengels
In Nederlandse kantoren spreekt men tegenwoordig ‘een combinatie van gemankeerd
Nederlands en gebrekkig Engels’, aldus Rob Doeve en Eric Tiggeler in hun boek
De taalvervuilingsaward. Niet al dat Engels is even erg, zo menen zij (er zitten ook
nuttige woorden bij als computer en USB-stick), maar zodra het enkel en alleen
gebruikt wordt uit ‘luiheid, uit napraterij en om indruk te maken’, dan is het
taalvervuiling (‘Succes is gewoon een kwestie van je mind focussen richting je
targets’). In hun boek zijn een kleine tweehonderd Engelse bastaardwoorden
bijeengebracht, van asset en basics tot triggeren en workflow, die ze van een
ongezouten korte uitleg met een of twee voorbeeldzinnen hebben voorzien. Het
taalvervuilingslexicon wordt aangevuld met columns over ‘newspeak’ en een lijst
van ‘English afko's’.

De taalvervuilingsaward is een uitgave van Sdu Uitgevers en kost € 10,(ingenaaid, 93 blz.). ISBN 90 12 10867 5

Mooiste woorden
2005 was het jaar van de moostewoordverkiezingen. Van Vlaanderen tot Friesland
werden lezers en luisteraars door de media opgeroepen om te laten weten wat ze
het mooiste woord uit de eigen streektaal vonden, waarna de nummer één van de
verkiezing met gepaste bombarie werd gepresenteerd.
Nadat hij eerder al een boekje wijdde aan de Brabantse verkiezing, heeft
taalkundige en veelschrijver Wim Daniëls nu de resultaten van alle
mooistewoordverkiezingen bijeengebracht in Nederlands mooiste woord. De
betekenis van alle mooie woorden wordt uitgelegd en toegelicht, en daarnaast zijn
er hoofdstukjes toegevoegd over Duitse, Engelse en overige mooie woorden.
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Nederlands mooiste woord. Alle mooistewoordverkiezingen op een rijtje
is een uitgave van Adr. Heinen Uitgevers en kost € 9,95 (ingenaaid, 117
blz.).
ISBN 90 77721 95 9

Kempens bestiarium
A.P. de Bont (1889-1973) was de auteur van het onder kenners zeer gewaardeerde,
driedelige Dialekt van Kempenland, meer in het bijzonder d'Oerse taol (1958-1969).
Drie jaar geleden kwam er een onvoltooid manuscript van De Bonts hand boven
water, dat handelde over Kempense en Oerlese dialectbenamingen voor dieren en
planten. Dit manuscript werd bewerkt door Jos en Cor Swanenberg, en het gedeelte
over dierennamen is nu uitgegeven als deel vier van De Bonts woordenboek. Het
deel over plantennamen volgt later. De soms zeer uitgebreide beschouwingen
worden toegelicht met informatie over toponiemen en volksgebruiken, en met
zeispreuken, gedichten en liedjes.

Dialekt van Kempenland, meer in het bijzonder d'Oerse taol. Deel IV.
Bestiarium is een uitgave van het Noordbrabants Genootschap en kost
€ 24,50 (ingenaaid, 137 blz.). Bestellingen bij het Noordbrabants
Genootschap, tel. 073 - 613 94 84, e-mail
info@noordbrabantsgenootschap.nl. ISBN 90 70814 95 1

Zelf Fries leren
Bij uitgeverij Het Spectrum verscheen onlangs het boek Fries voor zelfstudie van
Rienk de Haan, redacteur van het binnenkort te verschijnen Fries handwoordenboek.
Het boek is gericht op hen die weinig of geen Fries kennen; de lessen zijn
gerangschikt rond een thema (reizen, gezondheid, wonen, enzovoort) en bestaan
uit luisterteksten (die te vinden zijn op de meegeleverde cd's), uitspraak- en
woordenschatoefeningen, en grammaticale oefeningen (met veel aandacht voor
het vervoegen van werkwoorden). De lessen
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worden aangevuld met een beknopte grammatica, een woordenlijst en een lijst van
Friese plaatsnamen.

Fries voor zelfstudie kost € 29,50 (gebonden, 296 blz.). ISBN 90 274 1487

Taalriedels voor NT2
Riedels en ritme is een cursus (Vlaamse) spreekvaardigheid voor beginnende en
halfgevorderde NT2-cursisten, aan de hand van korte standaardformuleringen en
clichézinnetjes, oftewel ‘taalriedels’, die in bepaalde situaties gebezigd worden (‘Hoe
is 't?’ ‘Goed, en met jou?’ ‘Ook goed, dank je.’). De ‘riedels’ zijn te beluisteren op
een meegeleverde cd, en kunnen vervolgens nagesproken en uit het hoofd geleerd
worden. In het bij de methode behorende docentenboek worden de mogelijkheden
besproken om de riedels van context en verdieping te voorzien.
• Riedel en ritme. Vlaamse taalriedels. Cursistenboek van Jes Leysen
e.a. is een uitgave van Acco en kost € 12,- (geniet, 48 blz.). ISBN 90 334
5823 3
• Riedel en ritme. Vlaamse taalriedels. Handleiding van Jes Leysen en
Ann De Schryver is een uitgave van Acco en kost € 34,- (ringband, 184
blz.).
ISBN 90 334 5821 7

Spelvaardigheid verbeteren
Studenten in het hoger onderwijs blijken maar al te vaak nog moeite te hebben met
de werkwoordspelling, zelfs als ze de regels eigenlijk wel kennen. Wilma van der
Westen biedt hun in Welgespeld een methode (veel voorbeeldzinnen en oefeningen)
om hun spelvaardigheid aanzienlijk te verbeteren. De lezer-cursist kan aan de hand
van een instaptoets bepalen wat zijn zwakke plekken zijn, waarna hij in de voor hem
relevante hoofdstukken een ‘toegankelijke uitleg zonder taalkundig jargon’ aantreft
- zodat het boek ook geschikt is voor zelfstudie.

Welgespeld. Werkwoordspelling voor hoger onderwijs is een uitgave van
Coutinho en kost € 19,50 (ingenaaid, 208 blz.).
ISBN 906283 470 1

Tegen het Engelse leenwoord
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Het Haarlemse Ampzing Genootschap, genoemd naar de dominee-purist Samuel
Ampzing (1590-1632), streeft al enige jaren naar het op ludieke wijze aan de kaak
stellen van de Engelse invloed op het Nederlands. Zijn derde boek Aap noot Mies
Wim not yet is een bundeling van aforismen en puntdichten waarin het Engelse
leenwoord het moet ontgelden. ‘Saai, saaier, oversized’ is er een. En: ‘De rapper
sprak: “Yoh motherfucker” / Waartoe de vertaling mij ontbreekt. / Toch ben ik blij
dat de jeugd / weer met twee woorden spreekt.’ Bij het boek wordt ook een cd
geleverd met daarop het lied ‘Een schietgebedje voor de Nederlandse taal’.

Aap noot Mies Wim not yet is een uitgave in eigen beheer en kost € 12,95
(ingenaaid, 80 blz.). Bestellingen bij het Ampzing Genootschap, tel. 023
- 527 37 86, e-mail ampzinggenootschap@hetnet.nl. ISBN 90 808466 2
7
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl
Microsoft rolt Windows voor de auto uit

ZDNet
In verband met de gestage groei en de zwangerschap van een van
onze medewerkers is McDonald's Ochten op zoek naar jonge
gemotiveerde medewerkers.
advertentie in Hét Gemeente Nieuws
Advertentie schoonheidssalon in Franeker Courant
Wilders gaart spinnen bij cartoons
Geert Wilders profiteert in de peilingen optimaal van zijn stellingname in
de affaire rond de Deense spotprents. Zowel in de peiling van Maurice
de Hond als in die van Interview/NSS krijgt hij er twee zetels bij.
www.nos.nl

Desserts
68. RIJST PUDDING € 4,00 Gekarameliseert met abrikozen
69. BROWNIE € 4,50 Walnoten, vanille-ijs en karamel saus
70. CREME BRULEE € 4,50 Gebagatelliseerde suiker
Folder cateringbedrijf
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Knolselderij
We eten allemaal wel eens knolselderij, omdat die groente ondenkbaar
is in de erwtensoep.

Lekker doen!
Advertentie in reclamefolder Jumbo
Witte boekje als spelllingstandaard

NRC Handelsblad
SAASVELD, vrijdag - Het college van B en W van de Twentse
fusiegemeente Dinkelland is kwaad op het Explosieven
Opruimingscommando (EOC), dat in alle stilte een bom uit de Tweede
Wereldoorlog tot ontploffing heeft gebracht.

De Telegraaf
Kijk een Aziaat nooit recht in de ogen. Het is beleefder om ze neer
te slaan.
Zo zit dat
Sado-masochisten zitten op hete kolen in hun pand op Zuid
ROTTERDAM - De Vereniging Studiegroep Sado-Masochisme (VSSM)
vreest in Rotterdam haar onderkomen op Zuid kwijt te raken.

Algemeen Dagblad
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‘Jouw vetste, lauwste, mooiste woord’
Jongeren vullen eigen woordenboek
Arjen van Veelen
Eind mei verschijnt het Prisma jongerenwoordenboek. Dat is de
papieren versie van de website Dropjelyrics.nl, waarop jongeren
inmiddels al zo'n drieduizend woorden hebben ingestuurd.
Weerspiegelt die site echt de woordenschat van de jeugd van
tegenwoordig? En kan een woordenboek wel een beeld geven van
zoiets vluchtigs als jongerentaal?
‘Hahaha, dat bestaat écht niet!’ Zanillya Farell uit Amsterdam heeft nog nooit gehoord
van het woord kalibali. Het betekent ‘vriend’, althans volgens een inzender op
Dropjelyrics.nl, een website waarop uitgeverij Het Spectrum jongerenwoorden
verzamelt. Ook Jelani Sams is verbaasd. ‘Vriend? Haha.’ Tegen zijn vrienden: ‘Die
gaan we erin brengen! Hé kalibali's!’
Jelani en Zanillya zijn scholieren die binnenkort met Nederlandstalige raps te
horen zijn op een album van Bijlmer Breakz, een platform voor jong raptalent. Zelfs
met de náám Dropjelyrics.nl hebben ze niet zo veel. Bij lyrics denken ze niet zoals
de uitgever aan jongerentaal, maar aan hun rapteksten, en bij droppen niet aan
‘achterlaten’ maar aan rappen. In een woonkamer in de Bijlmer reageren ze, samen
met collega-rappers Alessandra Riep, Ely Romney, Keston Dickenson en Roy
Magnard, op wat hun leeftijdsgenoten zoal hebben ingezonden.
‘Wie kómt er op die site!?’, vraagt Zanillya als het woord aarsgewei langskomt,
betekenis: ‘tribal tatoeage op de onderrug’. Even grote lachsalvo's klinken bij alles
boys?, dat zou staan voor ‘alles goed?’ Ook daar hebben ze nooit van gehoord.

Seks, drugs en drank
De woordenverzameling op Dropjelyrics.nl moet leiden tot het Prisma
jongerenwoordenboek, dat eind mei in de winkel zal liggen. Het boek is in eerste
instantie bedoeld voor jongeren, maar ongetwijfeld zullen ook ouders en
reclamemakers die niet verder komen dan het inmiddels gedateerde vet cool, het
boek nieuwsgierig openslaan. Veel van de opgenomen woorden komen uit het
Surinaams en het Engels. Ook de hippe ‘lyrics’ uit wat minder voor de hand liggende
uithoeken van het land zullen erin te vinden zijn. Zeker is al dat veel woorden te
maken hebben met de thema's seks, drugs en drank.
Het meest opmerkelijk is natuurlijk de manier waarop het woordenboek tot stand
komt. Dropjelyrics.nl daarover: ‘Via deze site kun jij je favoriete woorden, lyrics,
droppen zodat wij een mooi Jongerenwoordenboek kunnen samenstellen waaraan
ook jij hebt meegeholpen. Want wat heb je aan een woordenboek voor jongeren
als je daar zelf niet je zegje over hebt mogen doen? Alle woorden zijn welkom. Dus
jouw vetste, lauwste, mooiste en meest gebruikte woord kun je droppen.’
Zanillya is sceptisch over het project. ‘Elke dag komen er nieuwe woorden bij. Ik
weet niet hoor, hoeveel woordenboeken gaan ze maken dan? En ik vraag me af of
jongeren wel willen dat zo'n woordenboek wordt uitgebracht. Misschien willen ze
juist dat hun ouders hun taal níét leren kennen.’ Ely geeft als voorbeeld hoe een
vriend van hem in het bijzijn van zijn moeder straattaal gebruikt, zodat zij niet kan
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volgen waar hij het over heeft. ‘Zegt 'ie bijvoorbeeld: “Ik ga haar ploppen.’ Of ‘Hé,
dushi, je loopt krom. Laat me je articuleren, nò.”’

Schoolreisjes en mobieltjes

Ely Romney van de rapcrew TK-Jive: jongeren willen juist helemaal niet dat hun ouders
weten wat hun woorden betekenen.

Er zijn genoeg jongeren die niet zulke bedenkingen hebben en hun woorden
gewoon inzenden. In ruil daarvoor maken ze kans op schoolreisjes en mobieltjes.
Zo won klas 4c van het Amersfoortse Wellantcollege een reisje naar Walibi door
het ‘droppen’ van het woord kalibali, dat bij de rappers uit de Bijlmer voor
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zoveel hilariteit zorgde. En ene Sakina won een Nokia 3220 met haar woord pokky
‘mobieltje’. De stand in maart dit jaar: een oogst van liefst drieduizend
jongerenwoorden, na het wegfilteren van beledigende woorden en aperte prietpraat.
Ongeveer duizend daarvan staan straks in de papieren versie.
‘We zijn een beetje overvallen door het succes van de site’, zegt uitgever Sander
Bekkers van Het Spectrum. ‘Er zijn zo veel woorden ingezonden. De website werd
ook al gehypet voordat hij er überhaupt was.’ Dropjelyrics.nl is geen wetenschappelijk
initiatief, zegt hij. ‘Het idee achter de website is om kinderen meer te betrekken bij
het maken van woordenboeken.’
De site staat volgens Bekkers in de traditie van de ‘wiki's’: de eigen verzamelingen
en encyclopedieën op internet naar analogie van de succesvolle en betrouwbare
open encyclopedie Wikipedia. Er zijn al vergelijkbare projecten. Op de website van
Van Dale bijvoorbeeld kunnen bezoekers woorden insturen die nog niet in het
woordenboek staan. In de kinderschoenen staat het ‘WikiWoordenboek Nederlands’,
een online woordenboek. Een ander voorbeeld is ‘Woordvanhetjaar.nl’, een initiatief
van tekstbureau The Language Lab. Op die site kun je - en dat is een belangrijk
verschil met Dropjelyrics.nl - niet alleen woorden inzenden, maar er ook op stemmen
en de betekenissen becommentariëren.

Verzonnen woorden
Dat de rappers niet alle woorden kennen, is verklaarbaar. Jongerentaal verschilt
per regio: in ‘Alki’ (Alkmaar) zijn andere woorden in zwang dan in ‘Damsko’
(Amsterdam). Daarnaast staan er op de site ook verzonnen woorden. Sander Bekkers
van Het Spectrum: ‘We vinden het ook niet zo erg als er woorden op staan die
jongeren zelf verzinnen. Wat we wél doen: bij de woorden die een prijs winnen
controleren of het woord ook Google-hits heeft.’
Dat laatste is bij het al genoemde prijswinnende kalibali kennelijk niet gebeurd.
Wie op de Nederlandse Google zoekt, krijgt drie hits, waarvan één van het
Wellantcollege. ‘Wij, leerlingen uit klas 4c, hebben meegedaan aan de wedstrijd:
DROP JE LYRICS! We hebben een aantal nieuwe woorden bedacht. Eén van deze
woorden (kalibali = vriend) was het winnende klassenwoord in de maand oktober.’
Lang niet alle inzenders nemen de site serieus. Zou bijvoorbeeld aapschaap, voor
‘sukkel eikel idioot enz.’ (ingediend door ene ‘Freek de Jonge’) gangbaar zijn onder
jongeren? En wat te denken van het woord arie, voor ‘kont’? Die ruis van fictieve
woorden is een belangrijk nadeel van de site.

Onveranderlijk
Een groter probleem is dat een woord dat eenmaal is gedropt niet meer veranderd
kan worden en ook niet nog eens gedropt kan worden. Je kunt dus niet zien hoe
populair een woord is en of het nog een tweede betekenis kan hebben. Of erger,
of de betekenis die de eerste indiener gaf, wel de juiste is.
Een voorbeeld. De jonge rappers uit het begin van dit stuk kennen het woord stilo
wel, maar niet zoals het op de site staat. Ene Sophie won met deze inzending een
Nokia: ‘hip, modieus’ betekent het volgens haar, met als voorbeeldzin: ‘Die gozer
is helemaal stilo.’ De rappers uit de Bijlmer gebruiken het woord alleen als zelfstandig
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naamwoord. Een ‘stilo’ is een stijl. Je kunt het zeggen van kleding, bijvoorbeeld.
‘Hey, man, ik kom met een nieuwe stilo.’ Of: ‘Ik vind je stilo dope man.’ Maar ‘Hij is
stilo’? ‘No, no, no, dat kan niet.’ Een ander voorbeeld is pata's, dat ‘schoenen’
betekent volgens de site. Zo kennen zij het ook, maar ze geven nog een tweede
betekenis: ‘wieldoppen’. Bijvoorbeeld: ‘Ik ga pata's zetten op me wagi.’

De website Dropjelyrics.nl

Of het woord loesoe. ‘Ik ga loesoe’ betekent ‘ik ga weg’. Maar ‘Ik ben loesoe’ wil
zeggen ‘ik ben dronken’. Of neem affoe. Volgens de site is een affoe het ‘laatste
deel van je sigaret of joint’. Inderdaad kennen de rappers die betekenis. Maar ze
kennen er nog meer, die niet op de site staan. Alessandra: ‘Een affoe is een klein
stukje of de helft. Je kan het zeggen als je een sigaret gaat delen. “Hé, mag ik een
affoe.” Maar je kan ook zeggen “affoe-affoe”, en dat betekent “fiftyfifty”.’

Geen eenheidstaal
Natuurlijk staat er ook ‘echte’ jongerentaal op de site. Bijvoorbeeld wiri, een erkend
straattaalwoord. De inzenders op de site geven niet alleen de juiste betekenis (‘wiet’
of ‘haar’), maar vermelden ook keurig de spellingvarianten wierie, weerie, wierie en
wieri.
‘De site geeft een heel aardig beeld van de jongerentaal anno 2006’, vindt Wim
Daniëls. Hij is door de uitgeverij gevraagd een leesbaar woordenboek te maken op
basis van de website. Daniëls heeft feeling met jongerentaal: als kinderromanschrijver
komt hij wekelijks op scholen en hij heeft zelf kinderen in de schoolleeftijd. Eerder
schreef hij het boek Vet!, over de geschiedenis van jongerentaal. Hij noemt zichzelf
een onconventionele lexicograaf. ‘Ik maak vooral toegankelijke woordenboeken.
Voor mij is de systematiek niet heilig, de doelgroep wél.’ Hij vindt bijvoorbeeld dat
je het moet honoreren als jongeren ‘egt’ schrijven in plaats van ‘echt’. ‘Ik vind het
belangrijk om te laten zien dat het een onderdeel is van de jongerentaal.’
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Jongerentaal is geen eenheidstaal, weet Daniëls. ‘Er zijn maar weinig woorden die
alle Nederlandse jongeren gebruiken, zoals cool, gaaf en lauw - te weinig in elk
geval om een woordenboek mee te vullen. Van de straattaal in de Randstad is in
de Peel negentig procent niet gangbaar. In het woordenboek komen dus veel
woorden die jongeren zelf ook niet kennen.’
Ook voor ouderen zou het boek een eyeopener kunnen zijn, maar dan anders.
Daniëls: ‘Je ziet bijvoorbeeld woorden waaraan je kunt merken dat jongeren het
drinken van alcohol als een soort wedstrijd zien. Als je die allemaal bij elkaar zet,
is dat wel een beetje schokkend. Hetzelfde geldt voor alle woorden die gaan over
drugs, zoals choken “een blowtje roken”.’

Schifting
Marjolein van Doorn is de zogeheten moderator van Dropjelyrics.nl. Zij krijgt het
ruwe materiaal binnen en moet de troep en de beledigingen schiften van de bruikbare
woorden. ‘De website staat helaas bloot aan grappenmakers’, constateert ze.
‘Jongeren sturen bijvoorbeeld de naam van hun klasgenootje in om eens flink te
schelden, of maken beledigende opmerkingen over de site.’ Haar criteria bij die
eerste schifting zijn simpel: ‘Geen haatdragende boodschappen, en er moet een
goede voorbeeldzin gegeven worden. Verder moeten de inzenders hun naam, adres
en leeftijd opgeven. Als laatste let ik nog een beetje op de spelling. Geen afkortingen
als ff w8 en u2.’
Ondanks de grappenmakers ziet ze de kwaliteit van de inzendingen stijgen. ‘Er
komen minder woorden binnen dan vlak na het lanceren van de website, maar ze
zijn wel origineler, meer doordacht en serieuzer. Ik zie minder haatuitingen en
onvolledige inzendingen. Wekelijks krijg ik vijftig tot honderd bruikbare woorden,
schat ik.’
Denkt ze dat de site ook de ‘echte’ jongerentaal betrapt? ‘De inzenders zijn mensen
die over de woorden hebben nagedacht en misschien toch wel iets liever met taal
bezig zijn dan hun medescholieren. Daarnaast denk ik dat de taal zó snel verandert
dat we het eigenlijk niet kunnen bijhouden. Het is een mooi overzicht en een mooi
begin, maar eigenlijk is het nooit af.’

Dropjelyrics.nl

De woorden die door haar eerste schifting komen, belanden bij Daniëls. Hoe
halen ze het papieren woordenboek? ‘Het belangrijkste criterium is dat een woord
daadwerkelijk in gebruik is. Dat probeer ik zelf zo veel mogelijk te checken, op
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internet, maar ook bij de jongeren zelf. Ik kom veel op scholen, overal in het land,
en ik bezoek soms rapmeetings, zoals onlangs “South bombing” in Eindhoven.’
Soms heb je ook aan gewoon gezond verstand voldoende om te kunnen
vaststellen dat sommige woorden geen jongerenwoorden zijn: ‘Als iemand een
woord heeft ingezonden voor een aardappelschilmesje, dan weet je dat het hier niet
om een jongerenwoord gaat. Jongeren zijn helemaal niet frequent met
aardappelschilmesjes in de weer.’ Zo viel ook het woord babsen ‘bumperkleven’ af.
En loser, omdat volwassenen het gebruiken.

Vluchtig
Ewoud Sanders, taaljournalist en lexicograaf, vindt de website ‘een heel
onbetrouwbare manier’ om jongerentaal te verzamelen. ‘Zo'n website nodigt uit om
op een melige manier bijvoorbeeld scheldwoorden te verzinnen. Ik zie hier op
Dropjelyrics.nl als eerste het woord afbeiren staan, met als betekenis “masturberen”.
Ik tik het woord in op Google en de eerste hit is een

‘Als wij nu samen het woord stoempf verzinnen en afspreken dat het
“kopje thee” betekent, dan zijn er inderdaad al twee mensen die het
gebruiken. Maar het zegt niets over of een woord ook leeft.’
lijstje met allerlei verzonnen varianten op masturberen, zoals voorhuidjoggen en de
wortel schrapen. Grappig bedacht misschien, maar ik denk niet dat dat veel gebruikt
wordt.’
Het nut van een papieren jongerenwoordenboek ziet hij ook niet zo in.
‘Jongerentaal is bij uitstek vluchtig en snel gedateerd. En lokale verschillen zijn
groot: wat er op schoolplein A wordt gezegd, is op schoolplein B misschien wel
helemaal niet bekend. Moet je dat allemaal opnemen? Ik vind van niet. Het hele
concept van een woordenboek op papier vind ik overigens gedateerd. Ik ben
helemaal voor een Wikipedia-woordenboek Nederlands.’
Maar Dropjelyrics.nl ís toch juist zo'n interactief online woordenboek? ‘Over
Wikipedia is erg goed nagedacht. Dit initiatief Dropjelyrics.nl vind ik op zichzelf goed,
maar om het boven het niveau van lijstjes uit te laten stijgen, moet je een betere
formule hebben.’ Zo valt ook Sanders erover dat Dropjelyrics.nl niet vermeldt hoe
vaak een woord wordt gebruikt. ‘Als wij nu samen het woord stoempf verzinnen en
afspreken dat het “kopje thee” betekent, dan zijn er inderdaad al twee mensen die
het gebruiken. Maar het zegt niets over of een woord ook leeft.’
Hoe moet het volgens hem dan wél? ‘Je zou een jongerenwoordenboek kunnen
samenstellen door een groep van zeg dertig jongeren uit alle provincies te nemen,
die je traint om de woorden die ze in hun omgeving horen te registreren. Dat is wel
meer werk, en kost dus meer geld.’
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Geen context
Ook Leonie Cornips, straattaalonderzoekster aan het Meertens Instituut, heeft zo
haar bedenkingen. ‘Je mist met deze website het belangrijkste wat je wilt weten,
namelijk wie de woorden gebruikt, en in welke context. De site is leuk als je
geïnteresseerd bent in woordenlijstjes. Als straattaal en jongerentaal in het nieuws
zijn, dan gaat het meestal om zulke lijstjes met uit de context gehaalde exotische
woorden die de jongeren zouden gebruiken. Vaak wordt er dan ook bij gezegd dat
de jongeren slecht Nederlands spreken. De krenten worden uit de pap gehaald en
dan lijkt het al snel een krentenbrij. Maar ze spreken prima Nederlands, en zó veel
vreemde woorden gebruiken ze niet.’
Cornips heeft ook wel een suggestie voor een betere aanpak: ‘Om de echte
jongerentaal te vangen moet je eigenlijk bij de jongeren zijn die géén woorden op
de site invullen. Met hun taalgebruik laten jongeren zien dat ze bij een bepaalde
groep horen. Op het moment dat die woorden in de openbaarheid komen, vinden
ze het niet leuk meer en gebruiken ze die woorden niet langer. Net zoals smokkelaars
vroeger woorden hadden waaraan je de insider herkende. De meest betrouwbare
informatie over jongerentaal krijg je eigenlijk alleen door heel veel veldwerk, door
jongeren te observeren. Deze website is een wel heel makkelijke manier om
jongerentaal te verzamelen; de uitgever gaat hier vast goed aan verdienen.’

Party
Daniëls vindt het onzin dat je alleen via veldwerk de echte jongerentaal vangt. ‘Je
kunt de jongeren inderdaad opzoeken, maar je kunt ook een party organiseren
waarop heel veel jongeren komen. Dropjelyrics.nl is die party. Veldwerk zal ook een
aardig beeld kunnen opleveren, maar geen beter beeld. En natuurlijk kan er op een
wetenschappelijke manier over geschreven worden. Dat kan op basis van veldwerk,
maar het kan ook op basis van de site. Alleen is dat niet mijn taak. Ik wil zo goed
en zo toegankelijk mogelijk weergeven wat jongeren hebben ingezonden. Meer
niet.’

De Amsterdamse rapster Zanillya Farell: ‘Elke dag komen er nieuwe woorden bij. Ik weet
niet hoor, hoeveel woordenboeken gaan ze maken dan?’
Foto: Bijlmer Breakz / Daniel Egter van Wissekerke

Het bezwaar van Cornips - en van de Amsterdamse rappers - dat je jongeren hun
geheimtaal afpakt, wuift hij weg. ‘Er zal er misschien wel eentje bij zitten die dat
vindt, maar die praat dan vooral volwassenen na, want alleen die komen steeds
met dit soort zeurderige opmerkingen aanzetten. Het gaat om wóórden, niet om een
kunstschat of een geliefde.’
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Dat er nog wat te verbeteren valt aan de site erkent uitgever Bekkers. ‘We willen
bij een volgende editie de mogelijkheid toevoegen dat jongeren op woorden kunnen
stemmen en de optie toevoegen om meerdere betekenissen te geven aan een
woord.’
Die maatregelen moeten een dammetje opwerpen tegen grappenmakers of
creatievelingen. Tot die tijd is het afwachten of een woord als feeksjeek, een verzinsel
van de auteur van dit stuk, het woordenboek gaat halen. Het is in ieder geval door
de eerste schifting gekomen, en staat op de site met als betekenis: ‘drankje, lijkt op
fruitshake, maar is met alcohol. Komt van Engels faken (“neppen”) en shaken.’

Onze Taal 75 jaar
Redactie Onze Taal
Op 16 mei is het precies 75 jaar geleden dat in het Centraal Hotel in Amsterdam
door enkele verontruste notabelen uit overheidskringen, de krantenwereld en het
zakenleven werd besloten tot oprichting van het Genootschap Onze Taal. De heren
vonden het hoog tijd om de strijd aan te binden tegen ‘de onzuiverheden in de
Nederlandsche taal’, in het bijzonder tegen de toen zo verfoeide germanismen.
Het 75-jarig jubileum zal op 16 mei heel bescheiden, in kleine kring, worden
gevierd, maar volgend jaar pakken we flink uit. Dan worden er speciale evenementen
georganiseerd en verschijnen er een aantal jubileumuitgaven, waaronder in elk
geval een cd-rom met de laatste tien jaargangen van het tijdschrift, en een speciaal
jubileumboekje dat gratis aan alle leden wordt aangeboden. Er zal dan ook een
grote ledenwerfactie worden gehouden. Op 8 december 2007 volgt er een afsluitend
jubileumcongres.
Dat de jubileumactiviteiten pas in 2007 plaatsvinden, komt doordat we dit jaar alle
zeilen moeten bijzetten om het witte boekje op tijd te voltooien. Dit Onze
Taalalternatief voor het Groene Boekje van de Nederlandse Taalunie willen we deze
zomer in de boekhandel hebben liggen.
Een andere overweging is dat het tijdschrift Onze Taal - toch nog steeds onze
belangrijkste activiteit - pas een jaar na oprichting van het genootschap voor het
eerst verscheen: in maart 1932. Daarom ook zal er precies 75 jaar later een
themanummer van het blad verschijnen waarin uitvoerig wordt geschetst hoe het
genootschap zich heeft ontwikkeld: van een gezelschap germanismenjagers tot de
grootste vereniging van taalliefhebbers ter wereld.
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Reacties
Goedenamiddag
Frans Debrabandere - Brugge
‘Goedenamiddag, dames en heren.’ Zo begon Ruud Hendrickx, taaladviseur van
de VRT, zijn toespraak op het Onze Taal-congres van november vorig jaar (‘Waar
gaat dat heen?’, afgedrukt in Onze Taal van februari/maart). Met dat goedenamiddag
wilde hij zijn toehoorders duidelijk maken dat hij een Belg is. In Vlaanderen wordt
inderdaad nog altijd de tijd na de middag ‘namiddag’ genoemd. Dat is logisch en
historisch verantwoord. Zo is het ook in het Duits, de ‘Vormittag’ is voor en de
‘Nachmittag’ is na de middag en de ‘middag/Mittag’ is dan uiteraard de tijd omstreeks
het midden van de dag, rond twaalf uur. Maar ‘goedenamiddag’ wordt in Vlaanderen
normaal nooit gezegd. Het is een typisch voorbeeld van pseudo-Belgisch-Nederlands.
We zeggen wel ‘goedemorgen/goeiemorgen’ en ‘goedenavond/goeienavond’, maar
nooit ‘goedenamiddag’ en ook niet ‘goedemiddag’. ‘Goedemiddag’ zeggen alleen
Vlamingen die Nederlands kunnen spreken, wanneer ze Nederlands spreken. Tussen
morgen en avond in zeggen Vlamingen alleen ‘goedendag/goeiendag’. Zo is het
ook in het Duits. Duitstaligen zeggen ‘Guten Morgen’, ‘Guten Abend’ en daartussen
‘Guten Tag’, nooit ‘Guten Mittag’.

VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx: ‘Goedenamiddag, dames en heren.’
Foto: Bart Versteeg

I (k) ♥
T. Hoevers - Amsterdam
Frank Jansen vraagt de lezers in de februari/maartaflevering van zijn rubriek ‘Hom
of kuit’ of zij ‘I love afstand houden’ een goede boodschap vinden. De boodschap
op zichzelf vind ik best, maar waarom moet dat nou juist weer in het Engels? Al dat
Engelse gedweep, ik heb er toch zó'n ontzettende pesthekel aan!
Dat het Nederlandse ik hou van langer is dan I love doet niet ter zake. Met een
hartje kan het even kort en krachtig in het Nederlands worden weergegeven. Alleen
het persoonlijk voornaamwoord I moet in Ikveranderd worden: ‘Ik ♥ afstand houden’.
Dat hart kan men dan naar believen uitspreken als ‘hou van’, ‘ben gesteld op’, ‘ben
gek op’, ‘waardeer’, ‘stel prijs op’, enzovoort. Dus alleen maar die k tussenvoegen.
Dan ben ik tevreden.
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Nieuwe spelling [1]: spellingcontrole
Frans Dijkstra - ambtenaar Ministerie van OCW, Zoetermeer
In de discussie over de nieuwe spelling, zoals die ook weer in de rubriek ‘Tamtam’
in het februari/maartnummer aan bod komt, mis ik het aspect van de spellingcontrole
door de computer. Ik denk dat tegenwoordig 99% van de professionele teksten met
de computer wordt geproduceerd, en die heeft doorgaans een automatische
spellingcontrole. Verschijnt er een rood slingerlijntje onder een woord? Klik dan
even met de rechtermuistoets, en er verschijnt een lijstje waar in negen van de tien
gevallen de juiste spelling van het woord bij zit. Als dat niet zo is, dan is het óf een
specialistisch woord, óf een ingewikkelde samenstelling waarvan de auteur beter
zelf kan bepalen of en waar er streepjes in moeten staan.
Ik heb geen enkel bezwaar tegen een spellingwijziging, zolang die maar
ondersteund wordt door de spellingcontrole van mijn computer. De Nederlandse
Taalunie moet niet denken dat ze de spelling kan veranderen met enkel een groen
boekje, en de oppositie moet niet denken dat men dat kan bijschaven met een wit
boekje. De enige effectieve manier is ervoor zorgen dat er voor alle
tekstverwerkingsprogramma's onder alle besturingssystemen op het moment van
ingang van een nieuwe spelling een geactualiseerde spellingcontrole beschikbaar
is, die gratis gedownload kan worden.

Naschrift redactie
Bij taaltechnologiebedrijf Polderland, dat ook de Nederlandse spellingcontrole voor
MS Office (met daarin de tekstverwerker Word) verzorgt, was vrij snel na de
presentatie van het nieuwe Groene Boekje een update te downloaden. De officiële
update voor Office 2003 en Office XP is op te halen op
http://office.microsoft.com/nl-nl/officeupdate. Wie een oudere versie heeft, kan tegen
geringe vergoeding een update aanschaffen bij Polderland (www.polderland.nl).

Nieuwe spelling [2]: tevreden
Daan Alberga - Eindhoven
Na het lezen van alle negatieve reacties op de nieuwe spelling in Onze Taal moet
mij toch wel van het hart dat ik juist veel bewondering heb voor het werk van de
Nederlandse Taalunie. Ik ben dan ook erg blij met het nieuwe Groene Boekje. De
leidraad is heel duidelijk en de regels zijn, naar mijn bescheiden mening, erg logisch
en gemakkelijk te leren voor nieuwe taalgebruikers en kinderen. Het schrappen van
de nergens op gebaseerde paardebloem regel vind ik een goed idee; jammer dat
de Koninginnedag-regel nog bestaat. Vergeleken met de vorige uitgave is het geheel
in elk geval een verademing.
Het enige waar ik op hoop, is dat deze spelling in hoofdlijnen de rest van mijn
leven mee zal kunnen, want omschakelen is inderdaad lastig. Maar laten we eerlijk
zijn: aan de regels is sinds de vorige keer héél weinig veranderd. En het feit dat de
regels in de woordenlijst nu beter toegepast zijn, kan eenieder toch alleen maar
toejuichen?

Onze Taal. Jaargang 75

125

Nieuwe spelling [3]: Engelse werkwoorden
Henri de Brabander - Vleuten
In het januarinummer van Onze Taal beantwoorden enkele leden van de Werkgroep
Spelling van de Nederlandse Taalunie vragen van wetenschapsjournalist Hans van
Maanen (‘Hoe heeft het Groene Boekje dat bedoeld?’, blz. 16-18). Hieruit blijkt dat
de werkgroep bij de vervoeging van Engelse werkwoorden voorrang heeft gegeven
aan wat zij noemt ‘het principe van gelijkvormigheid’, zodat we voortaan gehoused
of gehouset (voorheen gehousd en gehoust) en leaseden of leaseten (voorheen
leasden en leasten) moeten schrijven. De speller wordt zo gedwongen tegen zijn
gebruikelijke strategie in een e te schrijven die hij niet hoort. De werkgroep vindt
haar eigen keuze niet echt onverstandig, omdat: ‘hoe langer een Engels woord
vreemd blijft, des te groter is de kans dat er een ander, Nederlands woord voor
wordt gevonden’. Ik wist werkelijk niet dat de officiële spelling als (neven)doelstelling
had het spellen van vreemde woorden moeilijk te maken, zodat mensen daar althans
in schriftelijk taalgebruik - uit onzekerheid een Nederlands alternatief voor gaan
zoeken.

Rijmt catalogus op toges?
Hendrik Maryns - Tübingen, Duitsland
Ik heb een kleine opmerking bij het artikel ‘Soms streng, maar zelden puristisch’
van Frank Jansen (Onze Taal februari/maart), waarin de resultaten van de tijdens
het Onze Taalcongres gehouden taalnormenenquête gepresenteerd worden. Hieruit
bleek dat slechts 25% van de bezoekers vond dat catalogus op toges rijmt, en
daaruit concludeerde Jansen dat de klemtoon op de o in catalogus door de meeste
mensen afgekeurd wordt. Maar ik geloof dat je deze conclusie niet mag trekken.
Toen ik namelijk de vraag zag, redeneerde ik: ‘Nee, want ik zeg [kataloguus]’, met
de klemtoon op de o en een lange u. Je kunt dus niet concluderen dat de meeste
mensen de klemtoon op de o afkeuren, want sommigen (velen in Vlaanderen?) die
de klemtoon op de o leggen, zullen de vraag met ‘oneens’ beantwoord hebben.

Rectificatie
Redactie Onze Taal
De foto op blz. 89 van het vorige nummer was niet, zoals we meldden in het bijschrift,
een Goggomobil, maar een Autobianchi. Hieronder een echte Goggomobil.

Iktionaire
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Diemen-Zuid
Jan Kuitenbrouwer
Als Nederlandse rapartiest kun je twee dingen doen: je hangt de gangster uit of de
dominee. ‘Gangsta’ of ‘preacha’. Óf je bezingt het geweld, óf je protesteert ertegen.
Voor iets ertussenin is blijkbaar geen markt. Dan moet je ideeën hebben, en stijl,
en dat zijn schaarse artikelen in rapland. Na Extince ben je dan wel zo'n beetje
klaar.
Baas B, Ali B en Lange Frans kozen voor de preachermarkt. Na een
zinloosgeweldincident vragen ze:
Hoefeel moete d'r nog kome?
Hoefeel moete d'r nog gaan?
Tot Lange Frans laatst zelf een ijsklontje tegen z'n hoofd kreeg, van het podium
sprong en de dader een dreun gaf. Dat is het verschil tussen de gangsta en de
preacha: als de één niet praktiseert wat hij preekt, krijgt hij schouderklopjes, de
ander is meteen de gebeten hond. Ik bedoel, zoiets doe je toch niet, als artiest,
iemand in het publiek slaan? (Dat laat je aan de roadies over.) Dus mag hij niet
meer meedoen met Bevrijdingspop. Alsof er érgens natuurlijk toch een verband is
tussen Lange Frans z'n losse handjes en eh, ‘dat van toen’. Ali B, Baas B, Zyklon
B, dus, zeg maar, als het ware.
Artiesten geven, politici beloven, dus kunst en politiek gaan moeilijk samen. Bono
kan na de show nooit meer zomaar een meisje meenemen. Stel dat ze illegaal is!
En Lange Frans, hoe zit het met hem? Is dat een preacha die uit z'n slof schoot
of een gangsta met mooie praatjes? Een verlichte kijk op de man-vrouwrelatie heeft
hij in elk geval niet. In zijn recente hit ‘Mee naar Diemen-Zuid’ gaat hij naar een club,
waar aan de bar een leuk meisje zit. Hij benadert haar, begint een praatje. Hij
zingzegt:
Jij moet mee naar Diemen-Zuid, want je ziet er lekker uit.
Het opmerkelijkst is de volgorde. Niet: jij bent leuk dús ik neem je mee, maar: ik
neem jou mee wánt je bent leuk. Niet het motief, gevolgd door een plan van actie,
nee, actie, voorzien, desgevraagd, van een motivering.
Het is ook niet: ‘Ga je mee?’, nee: ‘Jij moet mee.’ Geen verzoek, een bevel. Want:
je bent ‘lekker’. Niet ‘leuk’, of ‘mooi’, of ‘aantrekkelijk’ (al is mij dat dan weer te
klinisch) of ‘interessant’ (wat ik van een vriend nooit mocht zeggen want ik wilde
toch alleen maar seks? ‘Speak for yourself’, zei ik toen weer) - hoe dan ook:
mogelijkheden genoeg, maar het wordt ‘lekker’.
Hou je mond, eet je bord leeg.
Waarschijnlijk is Lange Frans geen gangsta, geen preacha, maar gewoon een
goza. Een lange goza, uit Diemen-Zuid.
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Het is niet onopgemerkt gebleven
Gerard Reve als taalverrijker
Ton den Boon - hoofdredacteur grote Van Dale
De op 8 april overleden schrijver Gerard Reve heeft niet alleen veel
indruk gemaakt op zijn lezers, hij heeft ook zijn sporen nagelaten in
het Nederlands.
Het overkomt niet veel schrijvers dat hun naam wordt getransformeerd tot een woord
dat vervolgens het woordenboek haalt. Bij de onlangs overleden schrijver Gerard
Reve is dat wél gebeurd, en zelfs twee keer. De grote Van Dale vermeldt naast
revisme (‘karakteristiek en meestal in een archaïsche stijl geformuleerd idee van
de schrijver Gerard Reve, m.n. over religie, mystiek, liefde en (sadomasochistische)
seksualiteit’) ook reviaans: ‘in de stijl van de schrijver G. (K. van het) Reve’. Die stijl
is een merkwaardige en daarom opvallende combinatie van plechtstatige frasen vol
archaïsmen die afgewisseld worden met soms platte en in elk geval erg alledaagse
uitdrukkingen: ‘Ik zoude het betreuren indien ik lezertjes heb geschokt, want het is
allemaal geen grapje.’

Gerard Reve in 2001.
Foto: Martijn van de Griendt/ Hollandse Hoogte

Door zijn bijzondere stijl heeft Reve jarenlang de Nederlandse literatuur beïnvloed,
maar door zijn regelmatige optreden in de massamedia heeft hij ook zijn sporen
nagelaten in de omgangstaal. De Volksschrijver, zoals hij zichzelf graag noemde,
heeft het leven van oude, bijna verdwenen woorden en zinswendingen - vooral op
het gebied van religie en moraal - verlengd. Maar hij heeft de taal van ‘zijn volk’ ook
vernieuwd. Met woorden en woordbetekenissen, met boektitels (zoals Nader tot U)
die een eigen leven zijn gaan leiden in onze taal, en bovenal met een fors aantal
gevleugelde woorden.

Liefdesdolk en schuiftrompet
Als bedenker van nieuwe woorden heeft Reve zich vooral uitgeput in het introduceren
en populariseren van benamingen voor de herenliefde en de daartoe dienstige
lichaamsdelen. Zo wordt het mannelijk deel bij Reve veelal niet met een van de
conventionele schuttingwoorden of klinische benamingen aangeduid, maar met
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liefderijke, kitscherige of barokke omschrijvingen en metaforen als jongensheid,
karabijn, liefdesdolk, mannenknuppel, matrozenliefdesdeel of pielemuisboom.
Regelmatig wordt het mannelijk lid in Reves werk ook op muzikale wijze aangeduid,
als hobo d'amore bijvoorbeeld, of schuiftrompet. In zijn boeken zijn tientallen van
deze woorden en betekenissen te vinden, maar ondanks de vele ‘revianen’ - mensen
die dwepen met het werk van de Volksschrijver en soms zijn stijl en woordkeus
navolgen - zijn deze aanduidingen niet zo ingeburgerd geraakt dat ze het
woordenboek hebben gehaald.

Geheime openingen
Datzelfde geldt voor de misschien wel even talrijke aanduidingen van de jongensof mannenkont in het werk van Gerard Reve. Die zijn al even metaforisch en barok
en variëren van jongensvallei tot warm vossenhol. Daarnaast voorziet Reve in zijn
boeken bestaande woorden van een homo-erotische betekenis, bijvoorbeeld
artiesteningang.
Bekend is vooral de uitdrukking geheime opening. Dat komt door het ‘Ezelsproces’:
de rechtszaak die in de jaren zestig gevoerd werd tegen Reve nadat hij in Nader
tot U beschreven had hoe God zich in de gedaante van een muisgrijze ezel aan
hem had geopenbaard en hij Hem bij die gelegenheid enige malen langdurig liefdevol
‘in Zijn Geheime Opening’ had bezeten. Dankzij het Ezelsproces wordt geheime
opening inmiddels ook los van het werk van Reve gebruikt, en zelfs in beschrijvingen
van de heteroseksuele liefde. De uitdrukking zal vast ooit in Van Dale opduiken.

Het weer van alle mensen
Beter ingeburgerd in onze taal dan de nieuwe woorden en betekenissen zijn veel
van de kenmerkende apodictische uitspraken van Gerard Reve: ‘Alle religie is schone
en ware waanzin.’ ‘Er is niets tegen geoudehoer, zolang er maar Gods zegen op
rust.’ ‘Veel groente, en weinig aardappelen, dat eet voor een man niet zo lekker.’
‘Je gaat dood of je blijft leven, het zit altijd goed.’ Het zijn vaak platitudes, ze getuigen
soms van een cruijffiaanse logica, maar ze zijn vaak zó dwingend geformuleerd dat
je ze meteen onthoudt. Dat verklaart waarom heel wat van die passages uit Reves
werk gevleugeld zijn geworden. Het beste voorbeeld daarvan is een zin uit de
slotpassage van De avonden: ‘Het is gezien (...), het is niet onopgemerkt gebleven.’
Deze passage is geregeld te vinden in kranten en tijdschriften, zelfs in variaties,
zoals ‘Het is gehoord, het is niet onopgemerkt gebleven.’
De bekendste uitdrukking van Gerard Reve is echter waarschijnlijk het weer van
alle mensen, die in verschillende varianten en op verschillende plaatsen in zijn werk
aangetroffen wordt. Inmiddels is die uitdrukking synoniem geworden voor typisch
grijs Nederlands weer.
Een Nederlandse schrijver die ook nog eens in staat is geweest de taal van zijn
volk te verrijken met een aanduiding voor een weertype, heeft bepaald niet voor
niets geleefd.
Binnenkort verschijnt van Ton den Boon en Chrétien Breukers het boek
Het is niet onopgemerkt gebleven. De taal van Gerard Reve (BnM
uitgevers).
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Vraag en antwoord
Taaladviesdienst

Buigen/bogen op
?Wat is er mis met de zin ‘Ons bureau kan buigen op een lange traditie van
advisering’?
! Hier moet niet buigen maar bogen worden gebruikt. Het gaat om de uitdrukking
kunnen bogen op, die ‘in het trotse bezit zijn van, beschikken over’ betekent. Omdat
we bogen vooral kennen als verledentijdsvorm van buigen (‘Wij bogen voor de
kritiek’), wordt weleens gedacht dat de juiste formulering kunnen buigen is in plaats
van kunnen bogen. Bogen kan echter ook een infinitief zijn.
De oudst bekende betekenis van bogen is ‘twisten, strijden’; later ging het
‘schreeuwen’ en ‘ophef maken’ betekenen. Volgens de woordenboeken is de huidige
betekenis ‘trots zijn, zich beroemen, pochen’, en soms ook ‘vertrouwen’ (‘Zij boogt
op God’). Het woord wordt echter vrijwel nooit meer gebruikt, behalve in de
uitdrukking kunnen bogen op.

Hoeveelheid/aantal
? In het aprilnummer van Onze Taal had Frank Jansen het over een ‘enorme
hoeveelheid teksten’. Het gebruik van het woord hoeveelheid voor een
verzameling telbare zaken neemt hand over hand toe. Moet het geen halt
worden toegeroepen?
! Een zekere hoeveelheid taalgebruikers blijkt moeite te hebben met formuleringen
als een flinke hoeveelheid mensen, een grote hoeveelheid vragen. Volgens hen
zou hier aantal gebruikt moeten worden, en is hoeveelheid voorbehouden aan
niet-telbare zaken: een flinke hoeveelheid geld, een grote hoeveelheid suiker.
Waar dat bezwaar vandaan komt, is ons niet duidelijk. Misschien is de redenering
als volgt: aantal kan alleen bij telbare zaken worden gebruikt, en dus zal hoeveelheid
wel alleen bij niettelbare zaken mogelijk zijn. De betekenis van hoeveelheid is echter
breder dan die van aantal; dat staat al minstens een eeuw in de woordenboeken.
Bijvoorbeeld in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), dat in 1904
schreef dat hoeveelheid in de betekenis ‘aantal, menigte’ gebruikt kon worden ‘in
toepassing op hetgeen zich tellen laat’. Hierbij staat een voorbeeldcitaat uit 1860:
‘Een zekere hoeveelheid feiten’. Daarnaast betekende hoeveelheid ‘massa, portie,
dosis’, aldus het WNT.
Constructies als een zekere hoeveelheid mensen en de grote hoeveelheid teksten
zijn dus correct. Wel is het zo dat bij telbare zaken hoeveelheid nader moet worden
bepaald, bijvoorbeeld met een bijvoeglijk naamwoord: ‘Ik heb een hoeveelheid
teksten gelezen’ is een vreemde zin. Bij aantal kan zo'n bepaling achterwege blijven:
‘Ik heb een aantal teksten gelezen.’

Een-twee-drie
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? Is de volgende schrijfwijze van een, twee, drie juist: ‘Dit is niet een, twee,
drie op te lossen’?
! Nee, de juiste schrijfwijze is eentweedrie. Die werd al vermeld in de Spellingwijzer
Onze Taal (1998) en de grote Van Dale (1999). In 2005 is eentweedrie ook in het
Groene Boekje opgenomen, en daarmee is het (vanaf 1 augustus 2006) de officiële
spelling.
Het woord krijgt streepjes omdat het een vaste verbinding is; het is enigszins
vergelijkbaar met drie-in-depan, roll-on-roll-off en rood-wit-blauw. En er hoeven geen
accenten op een als het vanzelf goed wordt uitgesproken; vergelijk een-tweetje,
eenzijdig en eenentwintig.

Accent
? Het woord accent heeft verschillende betekenissen, onder andere
‘uitspraakteken’ (zoals in café en scène) en ‘tongval’ (een Twents accent).
Waar komt dit woord eigenlijk vandaan?
! Accent komt van het Latijnse woord accentus, dat ‘klank, intonatie’ betekent. De
letterlijke betekenis is ‘bijzang’ of (iets vrijer) ‘bij-klank’; accentus is namelijk het
voltooid deelwoord van accinere, waarin ad (‘bij’) en canere (‘zingen’) zijn
samengevoegd.
Het Etymologisch woordenboek van het Nederlands (2003) geeft nog meer
informatie over de betekenisontwikkeling van accent. Zo meldt het dat het Grieks
en het Latijn oorspronkelijk gesproken werden met een muzikaal accent (gebaseerd
op een verschil in toonhoogte). Enkele eeuwen na Christus waren beide talen
overgegaan gaan op een klemtoonaccent. Daardoor werd ook accentus na verloop
van tijd synoniem met ‘klemtoon’ of ‘nadruk’.

Een accent aigu, een accent grave en een accent circonflexe.

Accent als aanduiding voor diakritische (uitspraak- of nadruk)tekens komt uit het
Frans - net als de tekens zélf overigens. Het accent aigu (zoals in café) gaf
oorspronkelijk een stijgende toon aan, het accent grave (in scène) een dalende
toon, en het accent circonflexe (gêne) een soort combinatie van die twee. Ook de
betekenis ‘tongval’ is in het Frans ontstaan: met dit begrip werden uitspraakvarianten
gekarakteriseerd, waarbij de Parijse uitspraak doorgaans als ‘accentloos Frans’
gold.

Het als verwijzing naar de-woorden
? ‘Lust jij pindakaas?’ ‘Nee, ik vind het niet lekker.’ Waarom gebruiken we hier
het? Pindakaas is toch een de-woord?
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! Gewoonlijk verwijzen we naardewoorden met hij en hem (mannelijke woorden) of
ze/zij en haar (vrouwelijke woorden): ‘Waar is mijn ring? Ah, ik zie hem’; ‘De regering
vindt dat ze gelijk heeft.’
Er geldt echter een uitzondering voor de-woorden die een bepaalde stof of
substantie aanduiden. Als het om de stof in het algemeen gaat, zoals in de
pindakaas-zin, wordt daarbij als verwijswoord het gebruikt. Vergelijk:
1. Wat vind je van wijn? Ik vind het niet lekker.
2. Wat vind je van deze wijn? Ik vind hem niet lekker.
In de tweede zin gaat het om een bepaalde wijn(soort), in de eerste om wijn in het
algemeen. Overigens is het ook heel gewoon om dat (in plaats van het) of die (in
plaats van hem of haar) te gebruiken.
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‘Een eindexamentekst moet een flinke kluif zijn’
Het centraal schriftelijk Nederlands
Jan Erik Grezel
Mei: eindexamentijd. Ook voor het vak Nederlands moeten duizenden
middelbare scholieren deze maand de meesterproef afleggen. Die
bestaat bij havo en vwo uit een tekst met vragen en een
samenvatting. Wie selecteert die teksten en bedenkt de vragen? Wat
vinden scholieren, docenten en deskundigen van het examen? En
kun je ook zakken op gruwelijke spelfouten of wankele
zinsconstructies? Een vooruitblik op bijltjesdag.
‘Vorig jaar was er een relletje rond het woord sedert dat in een opgave stond. Veel
leerlingen zouden de mist in zijn gegaan omdat ze dat woord niet kenden. Een paar
jaar geleden stond er in een vraag: “Welke kanttekening maakt de schrijver bij...?”
Scholieren protesteerden omdat ze het woord kanttekening niet konden plaatsen.
Ze dienden de betekenis uit het zinsverband af te leiden.’ Alex van de Kerkhof,
toetsdeskundige van Cito, is gewend aan kritiek op het examen. ‘We schrikken er
niet van als er duizend klachten binnenkomen bij de meldlijn van het LAKS (Landelijk
Aktie Komitee Scholieren - JEG). Cito vindt net als het LAKS dat examens billijk
moeten zijn voor leerlingen. Elke klacht nemen we heel serieus, maar het aantal
klachten heeft geen directe invloed op de normering, het gaat vooral om de inhoud
van de klacht’, verklaart hij in zijn werkkamer in Arnhem. ‘Leerlingen moeten ook
stoom kunnen afblazen. Een algemeen bezwaar bij talenexamens is: te lang en te
moeilijk, al hoor ik dat over de teksten voor Nederlands niet vaak.’

Eind mei moeten duizenden havisten en vwo'ers vragen over een tekst beantwoorden en
een stuk proza samenvatten.
Foto: Bart Versteeg

‘Voor docenten houdt Levende Talen, een vereniging van docenten Nederlands
en moderne vreemde talen, een nabespreking in Utrecht, daags na het examen.
Ze krijgen dan de gelegenheid commentaar te leveren. Ik zit daarbij als toehoorder.
Natuurlijk is er discussie mogelijk over bepaalde antwoorden. Maar als je bijvoorbeeld
bij een ingewikkelde meerkeuzevraag heel precies leest, zijn er altijd net iets meer
argumenten voor het ene antwoord dan voor het andere. Dat zou ik dan wel graag
willen uitleggen.’
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Woordenschat
Het centrale examen Nederlands bestaat uit twee onderdelen: een tekst met vragen
en een samenvatting. De score voor deze onderdelen bepaalt voor de helft het cijfer
voor het vak Nederlands op de eindlijst. Het schoolexamen - mondelinge
taalvaardigheid, schrijven, literatuur - levert de andere helft. Het centrale examen
is vooral bedoeld om leesvaardigheid te toetsen. Kunnen leerlingen aan het eind
van hun middelbareschooltijd een pittige tekst aan? Begrijpen ze de bedoelingen
van de schrijver, zien ze mogelijke mankementen in de argumentatie?
Op 22 mei moeten ze aan de bak. Klokslag halftwee worden in talloze gymlokalen
in Nederland de verzegelde enveloppen geopend, waarna duizenden havisten overal
in het land over dezelfde tekst met vragen (meerkeuzevragen, maar ook een aantal
open vragen) gebogen zitten. Vervolgens moeten ze aan de hand van opdrachten
en vragen een stuk proza goed samenvatten. De vwo-leerlingen doen hetzelfde
een dag later met teksten en vragen van een nog iets hoger niveau.
‘Het is een moeilijk onderdeel’, vindt Sjoukje de Vries van het Reitdiep College in
Groningen, die al bijna drie decennia in het vak zit. ‘Landelijk zijn de scores op het
centraal schriftelijk duidelijk lager dan op het schoolexamen, waarbij vooral
mondelinge taalvaardigheid en schrijven getoetst worden. Ik heb leerlingen in
examenklassen die fantastische presen-
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taties kunnen houden, maar bij zo'n droge examentekst-met-vragen een onvoldoende
halen. Leesvaardigheid is ook lastig te trainen. Veel havo-leerlingen lezen nauwelijks
kranten of boeken. Daardoor is hun woordenschat vaak niet toereikend om zulke
teksten echt goed te begrijpen. Wij bedenken van alles om ze toch aan het lezen
te krijgen: leuke teksten aanbieden waar ze toch ook nog wat van leren. Maar het
is lastig om leesvaardigheid goed te toetsen. Het materiaal in de methode die wij
gebruiken, is vaak weer te simpel.’

Houdbaarheid
De teksten die bij het eindexamen gebruikt worden, hebben een heel traject afgelegd
voordat ze - bewerkt, gekeurd, herschreven en uitgetest - op het tafeltje van de
eindexamenkandidaten liggen.
‘Het is een zorgvuldige procedure van zo'n twee jaar’, zegt Van de Kerkhof,
hoofdarchitect van het havo- en vwo-examen Nederlands. ‘Ik werk met een
“constructiegroep”, dat zijn drie docenten Nederlands. We zoeken geschikte teksten
uit kranten en tijdschriften zoals de Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad, De Groene
Amsterdammer, HP/De Tijd maar ook wel uit De Gids of Hollands Maandblad. We
verzamelen honderden teksten waarvan er uiteindelijk maar een paar overblijven.
Overigens, wij doen de voorstellen, maar uiteindelijk verantwoordelijk is de CEVO
(Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven - JEG), een commissie van het
Ministerie van OCW.’
Wat maakt een tekst geschikt als eindexamentekst? ‘Het moet een flinke kluif
zijn. Leerlingen moeten hun taalvaardigheid aan een tekst kunnen demonstreren,
dat is het uitgangspunt. Maar er zijn allerlei beperkingen. Een tekst mag niet te
“emotiverend” zijn, niet te veel heftige gevoelens losmaken: dus geen kanker,
problematiek die speelt bij gescheiden ouders, het uiterlijk of drugsgebruik onder
scholieren en

Dat is ook een van de kritiekpunten van docenten op de samenvatting:
te veel sturing. Tijdens de nabespreking vorig jaar noemden sommige
docenten de samenvattingsopdracht “niet meer dan het invullen van een
malletje”.
rampen waarbij leerlingen op de een of andere manier betrokken kunnen zijn
geweest, zoals die in Enschede of Volendam. Zulke onderwerpen kunnen een
leerling onder de spanning van het examen gemakkelijk uit zijn doen brengen.’
‘Ook zorgen we ervoor dat we bepaalde groepen niet bevoordelen of benadelen.
Als het over voetbal gaat, zijn jongens over het algemeen in het voordeel. Maar een
paar jaar geleden hadden we een tekst over sportieve inspanning als uitlaatklep en
middel tegen agressie. Dat kan dan wel.’
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Illustratie: Hein de Kort

‘We houden ook rekening met de houdbaarheid. Een tekst moet vier of vijf jaar
mee kunnen gaan. Té actueel - zoals gedoe rond Hirsi Ali - is over twee jaar
misschien oudbakken.’

Kopjes verzinnen
‘Veel teksten hebben een economische dimensie, dat is ook een bezwaar. Het gaat
al snel over geld, zaken en handel. Wie geen economie in het pakket heeft, heeft
daar moeite mee. Anderzijds mogen teksten ook niet te gemakkelijk zijn. In het
verleden hebben we weleens teksten uit popbladen tegen het licht gehouden, maar
die zijn zo flinterdun.’
Blijven er door al die beperkingen dan niet uiteindelijk alleen nog maar
oppervlakkige, onschuldige teksten over? ‘Een tekst kan ook heel aardig zijn door
de manier waarop die is geschreven. En controversiële onderwerpen gaan we niet
uit de weg. We zetten er dan een satelliettekst naast die voor polemiek zorgt. Vorig
jaar hadden we voor het vwo “De sublieme sigaret” waarin Xandra Schutte fel van
leer trok tegen de antirookcampagne in Nederland (zie de kadertekst op bladzijde
131). Daarbij gaven we een reactie van iemand die het volstrekt met haar oneens
was. Voor de keuze van “De sublieme sigaret” oogstten we trouwens, ook bij de
meest kritische docenten, veel waardering.’
Andere tekstonderwerpen die de laatste jaren voorkwamen in de examens zijn
bijvoorbeeld de idealen van de jaren zestig (‘De uitverkoop van '68’), de waarde van
het gezinsleven (‘Gezin in de tang’) en de beperking van de burgerlijke vrijheid (‘Het
gevaar van minder privacy’). Leuke teksten? ‘Ik protesteer tegen het idee dat zo'n
eindexamentekst altijd “leuk” moet
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zijn. De tekst dient om leesvaardigheid te toetsen. Als je rijexamen doet, kan de
examinator je wel langs een pittoreske route leiden, maar wat heb je daaraan? Je
wilt je rijvaardigheid demonstreren en je rijbewijs halen. Zo zie ik het eindexamen
Nederlands ook.’

Alex van de Kerkhof, toetsdeskundige van Cito: ‘Leerlingen moeten de hoofdgedachte en
de structuur van de tekst kunnen aanwijzen.’
Foto: Alex Boxem

Behalve het uitzoeken van geschikte teksten is ook het formuleren van de vragen
erover een taak van Cito. Wat voor vragen? ‘We vragen altijd naar de tekstsoort: is
het hoofdzakelijk een informerende, beschouwende of betogende tekst? In verband
hiermee wordt ook altijd naar het doel van de tekst gevraagd. Leerlingen moeten
de hoofdgedachte en de structuur van de tekst kunnen aanwijzen, bijvoorbeeld door
grenzen te trekken of kopjes te verzinnen. Functies van alinea's (voorbeelden, uitleg
of uitwerking) moeten ze goed kunnen benoemen.’

Het eindexamen Nederlands anno 2006
Cito is belast met het samenstellen van het centrale examen, dat door alle leerlingen
van een bepaald schooltype op precies hetzelfde moment in heel Nederland wordt
afgelegd. Dit examen bepaalt voor de meeste vakken de helft van het eindcijfer.
Het centraal examen Nederlands bestaat uit twee onderdelen: een tekst met vragen
- de ‘tekstverklaring’ - en een samen te vatten tekst. Deze onderdelen beogen
leesvaardigheid te toetsen. Leerlingen moeten ook de deugdelijkheid van een
argumentatie in de leestekst kunnen beoordelen.
Het schoolexamen levert de andere helft van het eindcijfer. Dat kent de onderdelen
(in het jargon ‘domeinen’) mondelinge taalvaardigheid (gespreks- en
discussietechniek, argumentatie), schrijven (bijvoorbeeld betogen), literatuur en
oriëntatie op studie en beroep. Docenten zijn vrij in de invulling. Zo kiest de een nog
voor het traditionele opstel, en laat de ander een betoog of kritisch commentaar
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schrijven. De docent bepaalt daarbij zelf hoe zwaar spel-, stijl- en grammaticale
fouten meewegen.
Neerlandici hebben met lede ogen moeten aanzien hoe het onderdeel letterkunde
langzamerhand is gedevalueerd. Voor het vwo bijvoorbeeld hoeven leerlingen nu
‘nog maar’ twaalf boeken te lezen, terwijl dat er vroeger al snel dertig waren. ‘De
nadruk ligt bij dat onderdeel meer op de leeservaring dan op kennis over boek en
schrijver’, zegt Alex van de Kerkhof. ‘Een oordeel over een boek moet goed
onderbouwd worden. Met “'t Was wel een leuk boek” kom je tegenwoordig niet meer
weg.’
Zie ook: www.eindexamen.nl.
‘Natuurlijk vragen we ook naar de interpretatie. Eigenlijk komt dat altijd neer op
de vraag: wat staat daar precies? Verder moeten de kandidaten de argumentatie
in een tekst beoordelen.’

Malletje
En stijlfiguren, waar goede teksten uit de genoemde bronnen vaak bol van staan?
‘Dat staat te ver af van het tekstbegrip waar het bij het examen om gaat. Esthetische
oordelen vellen, ironie onderkennen of een beeldspraak als “hyperbool” benoemen
valt daar naar ons idee buiten. Het gaat er in de eerste plaats om door te dringen
tot de kern van de tekst.’
Met het stellen van vragen help je de leerling natuurlijk ook al op weg, erkent Van
de Kerkhof. Dat is ook een van de kritiekpunten van docenten op de samenvatting:
te veel sturing. Tijdens de nabespreking vorig jaar noemden sommige docenten de
samenvattingsopdracht ‘niet meer dan het invullen van een malletje’.
Anneke Verheijden, docente Nederlands aan de Adriaan Roland Holstschool (een
vrije middelbare school) in Bergen en al 25 jaar werkzaam in het onderwijs, is het
daarmee eens. ‘De samenvatting is tegenwoordig zó geleid dat het meer een
tekstverklaring is. In de opdracht staan vragen waar jouw samenvatting in ieder
geval antwoord op moet geven. Beantwoord die vragen en schrijf verbindende
zinnetjes, dan heb je een goede samenvatting. Vroeger - voor de invoering van de
tweede fase in 2000 - was het echt moeilijk. Een lel van een tekst samenvatten in
minder dan 500 woorden. Ik was dagen kwijt met nakijken en beoordelen. Dat is nu
ook makkelijker geworden.’
‘Eigenlijk vind ik dat hele centrale examen Nederlands niet zo nuttig. Er wordt
maar een heel klein stukje getoetst van alles wat we bij het vak Nederlands doen.
Waarom ook niet het onderdeel leesvaardigheid overgelaten aan de scholen, net
als bij al die andere “domeinen”: spreken, schrijven, discussiëren, literatuur?’

Rampzalig
‘Het zou rampzalig zijn als we het centrale examen zouden afschaffen’, zegt Huub
van den Bergh, hoogleraar didactiek en toetsing van taalvaardigheid aan de
Universiteit Utrecht. ‘Dan gaan de vervolgopleidingen vragen naar de naam van de
school die je gedaan hebt.’ Maar hij heeft wel veel kritiek op de manier waarop
Nederlands bij het centrale examen getoetst wordt. ‘Vroeger was de samenvatting
een onderdeel van schrijfvaardigheid. Zonder dat er onderzoek naar gedaan is, is
dat nu een meetinstrument voor leesvaardigheid geworden. Verder zijn er grote
verschillen tussen de scores op de samenvatting en de tekst met vragen, maar
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beide onderdelen beogen leesvaardigheid te toetsen. Dan verwacht je toch ook
ongeveer dezelfde resultaten?’
‘Een ander punt is de spreiding van de cijfers. Bij Nederlands zie je geen hoge
of lage scores: een 9 is voor de leraar, een 10 is voor God. De meeste leerlingen
scoren een 6 of een 7, ze zitten bijna allemaal tussen de 5 en de 8. Dat geeft al aan
dat het toetsinstrument niet deugt.
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Daarbij komt dat iemand die een 6 scoort, niet slechter is in leesvaardigheid dan
een leerling die een 6,5 haalt. Een hogere of lagere score hangt te veel van het
toeval af: het onderwerp van de tekst, het type vragen. Bij wiskunde geeft zo'n half
punt wél niveauverschil aan. Toch zakken leerlingen op het tekort van een half
puntje bij Nederlands. Dat is niet eerlijk en een examen moet eerlijk zijn.’
Wat vindt hij dan het ideale examen? ‘Dat is nu juist wat er uitgezocht moet
worden, maar daar heeft de overheid geen geld voor over. Misschien zou de meting
nauwkeuriger worden als er met een stuk of vijf kleinere teksten gewerkt werd in
plaats van met één lange tekst met vragen. En uit recente theorie blijkt dat je met
een ander soort taken, zoals sorteren of rangschikken van informatie, een
betrouwbaarder beeld krijgt van het tekstbegrip van leerlingen.’
Van de Kerkhof weet wél wat de ultieme toets voor leesvaardigheid is. ‘Leerlingen
zouden een lastige tekst zelfstandig moeten analyseren, zonder verdere sturing.
Maar zo'n opdracht geeft natuurlijk grote problemen als het op uniform corrigeren
aankomt.’ Van de Kerkhof neemt de kritiek van Van den Bergh overigens zeer
serieus en er wordt door CEVO en Cito dan ook stevig nagedacht over manieren
om de betrouwbaarheid van het meetinstrument te vergroten.

Flits
Bij de correctie van het huidige examen ligt de nadruk op de inhoud. Worden
spelfouten en bouwvallige zinsconstructies ook afgestraft? Spelfouten, telegramstijl,
verkeerde formuleringen en onjuiste interpunctie leiden bij de samenvatting tot aftrek
van punten, maar het is nooit meer dan 20% van de totale score voor dat onderdeel.
Bij de beantwoording van de open vragen worden er voor bijvoorbeeld d/t-fouten
en knullige formuleringen geen punten afgetrokken. De meeste docenten zijn al
vanaf klas 1 bezig om leerlingen goed te leren spellen en formuleren. De beoordeling
of dat gelukt is, vindt dus niet bij het centrale examen plaats, maar vooral in het
schriftelijk deel van het schoolexamen dat de docent zelf afneemt.
In de toekomst zal zwak taalgebruik tijdens het centrale examen misschien deels
ondervangen kunnen worden door het gebruik van de computer, met spel- en
stijlcorrectie. Pen en papier maken langzamerhand plaats voor beeldscherm en
toetsenbord. Mogelijk komt er ook een ‘flexamen’: verschillende afnamemomenten
verspreid over meerdere leerjaren. Heeft dat alles ook gevolgen voor de inhoud van
het examen? ‘Er wordt gedacht aan een toetsvorm via de computer met allerlei
doorklikmogelijkheden om bij de juiste informatie terecht te komen. Je krijgt daardoor
ook inhoudelijk een nieuw type vragen en er wordt meer gebruikgemaakt van
beelden.’
‘De school verandert onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen, daar
moet het examen in meegaan. Jongeren van nu zijn beslist niet minder taalvaardig
dan die van vroeger. Ze lezen wel minder en ze lezen anders. Veel informatie gaat
in een flits aan ze voorbij. Voor een langere tekst kunnen ze de concentratie niet
meer opbrengen. Maar een tekst goed kunnen lezen blijft een basale vaardigheid
die je altijd hard nodig hebt, ook als je schooltas eenmaal aan de vlaggenstok hangt.’

Een stukje eindexamen
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In augustus 2002 stond er in Vrij Nederland een artikel van toenmalig hoofdredactrice
Xandra Schutte getiteld ‘De sublieme sigaret’. Een bewerking daarvan diende als
leestekst met vragen voor het vwo-examen 2005.
Schutte zegt in de inleidende eerste twee alinea's (deel I van het artikel) dat de
nieuwe tabakswet het roken bijna overal verbiedt. Ze geeft in alinea 3 toe dat roken
ongezond is en licht dat met voorbeelden toe. Echter,
er is wel meer slecht voor een mens, zoals overgewicht, gebrek aan
lichaamsbeweging, de Tour de France, uitlaatgassen en te hard werken,
maar over deze gezondheidsrisico's hoor je de overheid nauwelijks.
Vanwaar die buitensporige onverdraagzaamheid jegens de roker?
Bij vraag 2 (1 punt te behalen) moet de kandidaat aangeven wat de belangrijkste
functie is van deze derde alinea:
Alinea 3
A bevat een centrale vraagstelling.
B geeft een verklaring bij deel I.
C noemt de gevolgen van het gestelde uit de inleiding.
D schetst een voorbehoud bij deel I.
Na interessante uitweidingen over de morele, cultuurhistorische en psychologische
kanten van het roken en het verbod erop, volgt alinea 11:
Je kunt het rookgedrag ook vanuit filosofisch oogpunt bekijken. Verbieden
en beschikbaar stellen doet denken aan het verhaal van de zondeval. In
het paradijs staat zowel een boom van het leven als van de kennis ‘van
goed en kwaad’. God verbiedt de mens hiervan te eten op straffe van de
dood. De Duitse filosoof Rüdiger Safranski legt in zijn boek over het kwaad
uit dat dit verbod een innerlijke tegenstrijdigheid bevat. Nog voor de mens
de verboden vruchten heeft geproefd, is hij door het verbod al ingewijd
in het onderscheid tussen goed en kwaad. (...) Zo zet de beschikbaarheid
van het kwaad aan tot het kwaad, zeker als die een verlokking - kennis!
genot! - in zich draagt.
Vraag 12 over deze alinea luidt (1 punt te behalen):
Welke van de onderstaande beweringen sluit het beste aan bij dit
filosofisch oogpunt?
A De mens kan zich niet onttrekken aan het kwade.
B Een verbod op roken is in essentie van religieuze aard.
C Het onderscheid tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ brengt de mens tot
tegenstrijdig gedrag.
D Van wat verboden wordt, gaat een zekere verleiding uit.
Vraag 13 (1 punt te behalen) gaat over de passage ‘Zo zet de beschikbaarheid van
het kwaad aan tot het kwaad, zeker als die een verlokking - kennis! genot! - in zich
draagt.’
Stel, je bent het als lezer niet met deze bewering eens. Welk kritisch
commentaar is dan het meest relevant? De schrijver
A hanteert een cirkelredenering.
B maakt een overhaaste generalisatie.
C ontduikt de bewijslast.
D vertekent een standpunt.
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Naast zulke meerkeuzevragen moet de kandidaat ook zelf een en ander onder
woorden brengen.
Vraag 18 (3 punten te behalen):
Beredeneer dat voorlichting over de gevaren van roken een averechts
effect kan hebben. Gebruik maximaal 40 woorden.
Voor deze tekst met vragen kan de kandidaat in totaal 28 punten scoren, voor de
samenvatting 19. De punten worden via een omrekeningsfactor omgezet in een
cijfer. De omrekeningsfactor wordt pas bepaald als alle examens zijn nagekeken.
De goede antwoorden volgens het correctievoorschrift: 2 A, 12 D, 13 B, 18: ‘Kern
van een goede redenering is: Wat gevaarlijk is oefent aantrekkingskracht uit.
Voorlichting maakt duidelijk wat gevaarlijk is. Voorlichting vergroot (dus) de
aantrekkingskracht van wat als gevaarlijk wordt beschouwd en heeft daardoor een
averechts effect.’
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551 andere woorden voor longlist en shortlist
Taaladviesdienst
Nooit eerder deden zo veel mensen mee aan ‘Ander woord voor...’ De oproep in
het januarinummer om een Nederlands alternatief aan te dragen voor longlist en
shortlist leidde tot 406 inzendingen, met in totaal maar liefst 1257 woorden (551
verschillende). Naast een flinke lijst met nogal voor de hand liggende woorden die
door veel mensen werden ingezonden, was er ook een groot aantal unieke
inzendingen van creatieve woordenmakers. En daar zaten echte kanshebbers
tussen, hoewel de creativiteit soms de bruikbaarheid overvleugelde (bijvoorbeeld
schuurlijst en polijst, en waslijst en wordtlijst).
De jury bestond uit mensen van de organisatie achter de AKO Literatuurprijs en
een taaladviseur van Onze Taal. De voorzitter was VVD-coryfee Hans Dijkstal, die
zelf had geopperd de termen longlist en shortlist te vervangen door Nederlandse
equivalenten.
In eerste instantie waren we erg gecharmeerd van kroonlijst voor shortlist (vijfmaal
ingezonden). Een mooi woord met veel uitstraling, net als erelijst overigens. Maar
het was lastig er een goed ander woord voor longlist bij te zoeken. Daarom moesten
we voor longlist en shortlist toch op zoek naar twee woorden waarvan meteen
duidelijk is dat ze bij elkaar horen. Veel mensen konden prima leven met langlijst
en kortlijst of lange lijst en korte lijst, maar dat leek ons toch iets te makkelijk en ook
niet zo aansprekend. Wél heel mooi vonden we perklijst en bloemlijst van Wim ten
Have, een inzending met een hoog literair gehalte, die zeker een eervolle vermelding
verdient.
Kort en duidelijk had wel onze voorkeur. Er was keuze genoeg: startlijst en
finalelijst, kanslijst en winlijst, en groslijst en eindlijst passen in die categorie; groslijst
werd zelfs zestig keer ingezonden. Dat blijkt de jury van de AKO Literatuurprijs
echter zelf al te gebruiken voor de lange boekenlijst waaruit de longlist wordt
samengesteld, en het doet ook wat te veel als ‘de grote hoop’ aan - wat voor de
auteurs op de longlist te weinig eer is, want zij hebben al een selectie overleefd.
Uiteindelijk is gekozen voor een woordpaar dat aan alle wensen tegemoetkomt:
kort, duidelijk, met elkaar verbonden, aansprekend, én goed toepasbaar in
bijvoorbeeld boekhandels: tiplijst en toplijst. De boeken op de longlist zijn getipt: ze
komen wellicht in aanmerking voor een prijs. De zes boeken die daarvoor officieel
genomineerd worden, mogen met recht ‘top’ genoemd worden: ze staan dus op de
toplijst.
Acht mensen stelden voor om voortaan tiplijst en toplijst te gebruiken. De meesten
van hen legden een link met de muziek. ‘De termen tiplijst en toplijst heb ik ontleend
aan de hitparade, daar heb je een tipparade met kanshebbers voor de top-dertig of
top-veertig. De tiplijst bevat dan boeken die in aanmerking komen voor de toplijst.
Daar staan de echte toppers op’, schreef Irmgard Breugelmans. Zij krijgt niet alleen
een boekenbon van € 25,- van de Stichting LOUT (Let Op Uw Taal), maar ook de
zes voor de AKO Literatuurprijs van vorig jaar genomineerde boeken - de toplijst
van 2005 dus.
Onze Taal en de organisatie van de AKO Literatuurprijs danken alle deelnemers
hartelijk voor hun inzending.

Ander woord voor... lightrail
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Het lichte voertuig dat gebruikt zal worden voor RandstadRail.
Illustratie: HTM

Deze zomer ligt de Zoetermeer Stadslijn, waar nu nog treinen rijden, drie maanden
stil omdat het traject geschikt wordt gemaakt voor RandstadRail: een combinatie
van een interlokale stoptrein en een paar lokale tramlijnen. Dat systeem wordt eind
dit jaar ook ingevoerd tussen Rotterdam en Den Haag. Het treintraject tussen Alphen
aan den Rijn en Gouda (de RijnGouweLijn) is een paar jaar geleden al ‘vertramd’.
Al deze projecten worden geschaard onder de noemer lightrail. Die term omvat
nogal wat: niet alleen het systeem zelf maar ook het traject en het ‘lichte’ voertuig
dat daar wordt gebruikt, en bovendien bestaan er verschillende lightrailsystemen
(sneltrams, metroachtige verbindingen, en een mix van trein en tram).
Kunt u een goed alternatief bedenken voor lightrail, of misschien wel verschillende
woorden voor het systeem en het voertuig? Of kunt u uitleggen waarom u prima
kunt leven met de bestaande term of met bijvoorbeeld een uitbreiding van het gebruik
van sneltram? Dan horen wij het graag. De inzender van de meest geslaagde
bijdrage ontvangt een boekenbon van € 25,- van de Stichting LOUT.
Stuur uw suggestie(s) uiterlijk 5 juni naar taaladvies@onzetaal.nl of naar Raamweg
1a, 2596 HL Den Haag.
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De witte spelling
Vragen over het witte boekje [2]
Taaladviesdienst
De Taaladviesdienst beantwoordt vragen over het witte boekje die gesteld zijn
via spellingwijzer@onzetaal.nl.
? In het Groene Boekje staat een regel die onderscheid maakt tussen
sociaalpsychologisch en sociaal-realistisch. Wat doet het witte boekje
daarmee?
! Dit onderscheid nemen we niet over; wij schrijven ook een streepje in
sociaal-psychologisch. Het Groene Boekje maakt verschil tussen samenstellingen
met gelijkwaardige, in principe omwisselbare elementen (een sociaal-realistisch
drama is sociaal én realistisch) en samenstellingen met nietomwisselbare elementen,
zoals sociaalpsychologisch. Dat betekent namelijk niet ‘sociaal én psychologisch’
maar ‘volgens de sociale psychologie’, en moet daarom aaneen.
We hebben gemerkt dat deze verfijning in de praktijk lastig toe te passen is. Zo
zou je op grond van de regels plastischchirurgisch aan elkaar moeten schrijven (een
plastischchirurgische ingreep), omdat plastische chirurgie een vast begrip is. Dit
woord staat niet in het Groene Boekje. Dat vermeldt wel medisch-ethisch (met
streepje), terwijl lang niet voor iedereen duidelijk is dat de delen daarvan wél
omwisselbaar zijn. Dat zal wellicht wel het geval zijn in medisch-ethisch dilemma,
maar in medisch-ethisch handelen waarschijnlijk weer niet (medischethisch
handelen?). Kortom: de regel levert vooral veel hoofdbrekens op. Bovendien zal
iedereen in deze gevallen toch al snel voor een streepje voor de duidelijkheid kiezen
(wat volgens de regels van het Groene Boekje ook altijd mag), waardoor het effect
van dit subtiele onderscheid in de praktijk verloren zal gaan.

Wat ons betreft krijgen min of meer gelijkwaardige combinaties (al dan niet
omwisselbaar) als sociaal-realistisch, sociaal-psychologisch, sociaal-economisch,
plastisch-chirurgisch en medisch-ethisch dus allemaal een streepje.
? Het Groene Boekje geeft bij browsen, cruisen, housen en leasen een extra
e in de vervoegingen, bijvoorbeeld: gebrowset, gecruised/gecruiset,
gehoused/gehouset, geleaset/geleased. Neemt het witte boekje dat over?
! Nee, wij blijven gebrowsd/gebrowst, gecruist/gecruisd, gehoust/gehousd en
geleast/geleasd adviseren. Het Groene Boekje laat de eind-e van de Engelse stam
in alle vervoegingen terugkomen. In sommige werkwoorden is dat nodig, bijvoorbeeld
in timen(getimed) en franchisen (gefranchised); getimd en gefranchisd zouden
verkeerd worden uitgesproken. Maar browsen, cruisen, housen en leasen waren al
behoorlijk ingeburgerd zonder die e. De e is hier ook niet nodig om
uitspraakproblemen te voorkomen; in bijvoorbeeld hij browsete zal de e sommige
mensen zelfs even laten struikelen bij het lezen. In het witte boekje zullen we bij
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deze vier werkwoorden dan ook de vormen zonder e opnemen, met daarachter
tussen haakjes de vormen uit het Groene Boekje.
? In het Groene Boekje heeft Hemelvaartsdag nu een hoofdletter gekregen.
Wat doet het witte boekje met feestdagen?
! Die nemen we ook op met hoofdletter. Hemelvaartsdag heeft in het Groene Boekje
een hoofdletter gekregen omdat deze benaming - naast Hemelvaart - volgens de
makers van het Groene Boekje ‘officieel’ is. Niet-officiële of informele
feestdagbenamingen (zoals kerst, eerste kerstdag en tweede paasdag) krijgen in
het Groene Boekje een kleine letter.
Wij zien er geen bezwaar in om ook bijvoorbeeld Kerst, Eerste Kerstdag en
Tweede Paasdag met een hoofdletter te schrijven, net zoals feest- en gedenkdagen
als Oud en Nieuw, Prinsjesdag, Suikerfeest, Valentijnsdag en Dierendag (het Groene
Boekje maakt een onderscheid tussen het officiële Werelddierendag en dierendag;
dit nemen we niet over).
De naam van een feestdag krijgt als onderdeel van een samenstelling of afleiding
een kleine letter: paasontbijt, kerstfeest, kerstvakantie.

Onze Taal en de Taalunie
Redactie Onze Taal
In het aprilnummer meldden we dat de Nederlandse Taalunie het contract voor
taaladvisering met Onze Taal had opgezegd vanwege onze kritische houding
tegenover het nieuwe Groene Boekje - iets waardoor we € 48.000 per jaar mislopen,
een groot bedrag voor een relatief kleine, ongesubsidieerde vereniging. Het dagblad
Trouw gaf dit nieuws een prominente plaats in de krant, en vele kranten volgden.
Opmerkelijk was het aantal steunbetuigingen dat we ontvingen, ook in de pers.
Zo riep Ewoud Sanders in zijn NRC Handelsblad-rubriek ‘Woordhoek’ iedereen op
om lid te worden van Onze Taal als reactie op de situatie, wat diverse mensen
vervolgens ook deden.
Voor meer informatie over de witte spelling, en de specifieke rol van Onze Taal
hierin, zie www.onzetaal.nl en www.wittespelling.nl.
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‘De grootste vijanden van het Fries zijn de gewone Friezen’
Het Fries en de Friese beweging in de 21ste eeuw
Marc van Oostendorp
Het Fries kun je horen op radio en televisie, lezen in kranten, romans
en dichtbundels, en leren op basisscholen, middelbare scholen en
universiteiten. Toch spreken kinderen op schoolpleinen steeds
minder Fries. Hoe gaat het met de tweede overheidstaal van
Nederland?
‘Friezen zijn echte Nederlanders’, zegt Jabik van der Bij van de Ried fan de Fryske
Beweging (RfdFB), een koepel van organisaties die zich inzetten voor het Fries.
‘Als er iemand in de buurt is die hun taal niet kent, passen ze zich aan.’ Dus
gebruiken Friezen steeds meer Nederlands - ook in hun eigen provincie. ‘De helft
van de kinderen in een gemiddelde Friese schoolklas beheerst het Fries nog wel.
Maar op het schoolplein wordt meestal Nederlands gesproken.’
De ontwikkelingen gaan snel, bevestigt Tineke Bergstra, een creatief therapeute
die voorzitter is van de Jongereinferiening Frysk Ynternasjonaal Kontakt (FYK), een
vereniging die regelmatig bijeenkomt met jongeren uit andere
minderheidstaalgebieden in Europa, zoals Catalonië in Spanje, Zuid-Tirol in Italië
en Wales in het Verenigd Koninkrijk. ‘Ik sprak met mijn klasgenootjes bijna alleen
maar Fries. In de klas van mijn zes jaar jongere zus werd al veel meer Nederlands
gesproken.’

Optimist
In deze tijd van mondialisering en toenemende dominantie van het Engels maken
sommige mensen zich zorgen over de toekomst van het Nederlands. Maar hoe
staat een veel kleinere taal als het Fries ervoor? Haalt die taal het einde van deze
eeuw wel? En hoe zetten Friezen zich voor hun taal in?
‘De toekomst van het Fries’, zegt Johannes Kramer, afractievoorzitter van de
Fryske Nasjonale Partij (FNP) in de Provinciale Staten van Friesland, ‘kun je zien
als een glas dat halfvol is of halfleeg. Ik ben een optimist, voor mij is het glas halfvol.’
In vergelijking met andere minderheidstalen in Europa doet het Fries het lang niet
slecht, vindt Kramer. ‘In Baskenland is het percentage sprekers van de streektaal
veel kleiner. We hebben hier in de afgelopen decennia toch ook een aardige
infrastructuur opgebouwd. In het onderwijs wordt aandacht aan de taal besteed, en
er zijn radio- en televisieprogramma's in het Fries. Net als elders in Nederland neemt
de belangstelling voor de nationale omroep af ten gunste van de regionale zenders.’
Aan de andere kant zijn er ook landen in Europa waar men het volgens Kramer
nog beter aanpakt. ‘Ons voorbeeld zijn onze vrienden in Wales. Daar zijn de mensen
nog wat taalbewuster. Ze hebben er uitgebreidere lespakketten en een beter
media-aanbod, met bijvoorbeeld meer tv-programma's voor kinderen.’

Stokje
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Kinderen hebben de aandacht van iedereen die zich inzet voor het Fries. ‘Als we
niet voldoende moeite doen om het Fries door te geven aan de volgende generatie,
wordt het lastig’, vindt Jabik van der Bij van de RfdFB. ‘Je ziet nu al dat het Fries
niet alleen in kwantiteit achteruit gaat - men spreekt minder Fries - maar ook in
kwaliteit. Je hoort veel hollandismen. Want ook in dat opzicht zijn Friezen echte
Nederlanders: ze gebruiken graag leenwoorden.’
Volgens Van der Bij gaan Friezen er te vaak van uit dat kleine kinderen de taal
niet beheersen. ‘Ik kwam onlangs met mijn kleinkinderen bij de bakker in Sneek.
De vrouw achter de toonbank sprak eerst met mij in het Fries, maar toen ze zich tot
de kinderen wendde, zei ze: “Willen jullie ook een broodje?” In het Nederlands, alsof
het Fries per definitie niet de taal van kleine kinderen kan zijn. De grootste vijanden
van het Fries zijn soms de gewone Friezen.’
Johannes Kramer van de FNP denkt er ook zo over: ‘Taal is een stokje in een
estafetterace: je moet het steeds aan de volgende generatie doorgeven. De Friezen
hebben het zelf in de hand. Als het Fries in gevaar komt, kunnen ze dat uiteindelijk
alleen aan zichzelf wijten.’

Economie
Het is een paradoxale situatie: de afgelopen decennia heeft de Friese beweging
veel van haar oorspronkelijke doelstellingen bereikt. De taal is door de Nederlandse
overheid erkend, mag worden gebruikt in alle vormen van onderwijs (van groep 1
van de basisschool tot en met de universiteit), wordt als schrijftaal gebruikt en is te
horen op radio en tv. Tegelijk spreken procentueel minder mensen in Friesland de
taal dan toen al deze voorzieningen er nog niet waren.
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Illustratie: Matthias Giesen

‘De provinciale elite zou als een voorhoede moeten optreden in de strijd om het
Fries te behouden, maar ze is daar nauwelijks mee bezig’, meent Piet Hemminga,
die als bestuurskundige werkt op de Fryske Akademy, het wetenschappelijk instituut
dat de Friese taal en cultuur bestudeert. ‘De Friese beweging is sterk verzwakt.’
Volgens hem kwam de Friese beweging, die in de negentiende eeuw was ontstaan
om de Friese taal en cultuur te emanciperen, versterkt uit de Tweede Wereldoorlog.
‘Voor de oorlog had je allemaal kleine clubs die nauwelijks met elkaar optrokken.
Tijdens de oorlog heeft men besloten dat men beter kon samenwerken en
onmiddellijk na de bevrijding is men gezamenlijk als de Ried fan de Fryske Beweging
naar buiten getreden.’
‘Er is in die eerste decennia ook veel bereikt. De overheid legde meer
belangstelling voor het Fries aan de dag, waardoor de Friese beweging kon
professionaliseren. Zo is een instelling als de Afûk (Algemiene Fryske Ûnderrjocht
Kommisje), die ooit begonnen is als een clubje vrijwilligers dat lessen Fries wilde
geven, inmiddels uitgegroeid tot een professionele cursus- en uitgeversorganisatie.’
Maar vanaf het begin van de jaren tachtig kwam de klad in de beweging. ‘De
belangstelling van de politiek verlegde zich van de taal en de cultuur naar
bijvoorbeeld het milieu of de economie.’

Kaai en faam
In Duitsland is het lot de Friese taal minder goed gezind geweest. In het uiterste
noorden, niet ver van Denemarken, vestigden Friezen zich in de achtste en de elfde
eeuw na Christus. Nog steeds zijn er ongeveer achtduizend Friestaligen in dit gebied,
maar hun taal is verdeeld in zes onderling sterk verschillende dialecten, die
Noord-Fries genoemd worden en overigens voor een Nederlandse Fries nauwelijks
te verstaan zijn. ‘Je kunt geen boeken in hét Noord-Fries uitgeven’, zegt Jarich
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Hoekstra, hoogleraar Fries aan de universiteit van het Duitse Kiel. ‘Je zou het in
minstens drie of vier verschillende dialecten moeten doen, maar ieder dialect heeft
slechts zo'n duizend sprekers. Daar wil geen uitgever zich aan branden.’
Sommige Noord-Friese dialecten staan letterlijk op uitsterven. Er zijn geen jonge
mensen meer die ze nog geleerd hebben en dus kunnen ze ook niet meer aan
nieuwe generaties worden doorgegeven: als de laatste spreker zijn adem uitblaast,
zal het dialect van de aardbodem verdwenen zijn. Maar ook de paar dialecten die
nog wel door jonge ouders thuis gesproken worden, hebben het moeilijk. ‘Als
Nederlandse Fries betreur ik dat wel’, zegt Hoekstra. ‘Ik hoor toch de overeenkomsten
met mijn eigen taal: ook de Noord-Friezen noemen een sleutel een “kaai” en een
meisje een “faam”. Maar er is waarschijnlijk weinig te doen tegen het uitsterven van
zo'n dialect.’
Toch probeert Hoekstra zijn steentje bij te dragen. ‘We hebben besloten hier in
Kiel een woordenboek van de Noord-Friese dialecten te maken. Het moet geen
streng wetenschappelijk werk worden, maar een uitgave voor een breder publiek.
Als de dialectgebruikers dat willen, kunnen ze zo gemakkelijker schrijven in hun
eigen taal.’

Aanvoerdersrol
De Noord-Friezen kijken natuurlijk begerig naar hun taalgenoten in Nederland, waar
men zoveel meer tot stand heeft gebracht. Toch vormt de beweging in Friesland
lang geen eenheid. De Ried fan de Fryske Beweging, ooit een grote koepel van alle
organisaties die ertoe deden, is nu slechts een van de vele groepen. Jongeren
worden nu eerder lid van Tineke Bergstra's FYK, die het hun mogelijk maakt naar
het buitenland te reizen. Tijdens de bijeenkomsten van de FYK en haar
zusterorganisaties in het buitenland wordt over de moeilijkheden gepraat die sprekers
van minderheidstalen in verschillende Europese landen ondervinden, maar daarnaast
is er voor de deelnemers ook tijd om de lokale kroeg te bezoeken. De FYK is niet
vertegenwoordigd in de Ried.
De Fryske Nasjonale Partij - volgens de onderzoeker Hemminga ‘de politieke tak
van de beweging’ - wil de aanvoerdersrol evenmin op zich nemen. ‘Je kunt ons niet
vereenzelvigen met de Friese beweging.

55 jaar na ‘kneppelfreed’
Bijna 55 jaar geleden, op 16 november 1951, raakte een menigte demonstranten
bij een rechtszaal in Leeuwarden slaags met de politie, die hen onder andere met
gummiknuppels te lijf ging. Deze dag wordt ‘kneppelfreed’ (‘knuppelvrijdag’)
genoemd, en algemeen beschouwd als de belangrijkste dag in de geschiedenis van
de Friese beweging.
In de rechtszaal stond op die dag de dichter en journalist Fedde Schurer terecht,
omdat hij een rechter zou hebben beledigd. De rechter had een veearts verboden
om in de rechtszaal Fries te spreken, en Schurer had dit onder andere ‘kinderachtig’
en ‘beledigend’ genoemd.
In de nasleep van deze zaak werd het in de loop van de vroege jaren vijftig af en
toe tamelijk onrustig in de hoofdstad van Friesland. Om de gemoederen enigszins
te bedaren werd in 1955 het gebruik van het Fries in het lager onderwijs toegestaan,
en in 1956 het gebruik van het Fries in de rechtszaal. Dit vormde feitelijk de eerste
officiële erkenning van het Fries door de Nederlandse overheid.
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Johannes Kramer (Fryske Nasjonale Partij): ‘Als het Fries in gevaar komt, kunnen Friezen
dat uiteindelijk alleen aan zichzelf wijten.’
Foto: FNP

Daarmee zouden we ook de andere politieke partijen geen recht doen’, meent
fractievoorzitter Kramer. ‘Ook daar zetten mensen zich inmiddels in voor het Fries.’
Toen ruim een jaar geleden het voorstel kwam om de ‘kerndoelstellingen’ voor het
onderwijs Fries op de basisschool - de minimumeisen waaraan een leerling aan het
eind van groep 8 zou moeten voldoen - te verlagen, werd dit voorstel na een lobby
van onder meer de Ried fan de Fryske Beweging met een ruime meerderheid door
Provinciale Staten verworpen.
Kramer ziet de politieke doelstellingen van zijn partij, die inmiddels zeven zetels
in de Staten bezet en bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 9,5% van de
stemmen behaalde, bovendien veel ruimer dan het verdedigen van de taal. ‘Wij zijn
niet socialistisch en niet liberaal, maar federalistisch. We vinden dat veranderingen
niet van bovenaf moeten worden doorgevoerd, door de overheid zoals de socialisten
menen, of door het bedrijfsleven zoals de liberalen willen, maar van onderop, vanuit
de bevolking zelf. Friesland hoeft niet zelfstandig te worden, maar Friezen moeten
wel zelfstandiger denken.’

Ontzet van Leiden
De nadruk op het kleinschalige vind je bij veel aanhangers van de Friese beweging.
Jabik van der Bij van de RfdFB vindt bijvoorbeeld dat er op scholen niet alleen meer
aandacht zou moeten komen voor de Friese taal, maar bijvoorbeeld ook voor de
Friese geschiedenis. ‘Veel lesmethodes zijn te veel vanuit de Randstad bedacht.
Toen ik op school zat, leerden we wel van alles over het Ontzet van Leiden, maar
niet dat de Spanjaarden ook in Friesland zijn geweest.’
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Waarom is het belangrijk dat kinderen iets over de geschiedenis van hun eigen
streek leren? ‘Ik ben lange tijd onderwijzer geweest’, zegt Van der Bij, ‘en ik ben
ervan overtuigd dat een kind de wereld niet goed kan leren kennen als hij niet dicht
bij huis begint.’ Piet Hemminga van de Fryske Akademy: ‘Ik vind het achteraf vreemd
dat ik op school nauwelijks iets te weten kwam over de eigen economie of
aardrijkskunde: dat we wel de namen van allerlei buitenlandse rivieren leerden,
maar niet die van onze eigen streek. Ik had op de middelbare school een leraar
Nederlands, Jan J. Bijlsma, die nota bene zelf in het Fries publiceerde. Maar over
de Friese literatuur hoorden we niets.’

Uitsterven
Wat mogen we voor de toekomst van het Fries verwachten? Niemand durft het te
voorspellen. ‘We kunnen’, aldus Hemminga, ‘alleen achteraf constateren dat er al
minstens honderd jaar geprofeteerd wordt dat het Fries binnenkort zal uitsterven,
en dat al die voorspellingen niet zijn uitgekomen.’
‘De komende tien, twintig jaar worden heel belangrijk’, vindt Johannes Kramer
van de FNP. ‘Gaat de nieuwe generatie het Fries overnemen? De politiek kan er
alleen voor zorgen dat de voorwaarden goed zijn - dat het mogelijk is om Fries te
leren en dat ouders en leerkrachten daar ook de zin van inzien.’
‘Redelijkerwijs zullen kleine talen in de moderne wereld uitsterven’, zegt Jarich
Hoekstra van de Universiteit van Kiel. ‘Dat zal dus ook wel met het Fries gebeuren,
hoe jammer ik dat ook vind. Maar dat gebeurt in Nederland niet op korte termijn, en
ook niet binnen honderd jaar. Het Fries zal mij in ieder geval overleven.’

Kort
In de koelkast zetten
Jan Bruens - Rosmalen
Omdat je in de ijskast van tegenwoordig niet vanzelfsprekend ijs aantreft, wordt die
steeds vaker ‘koelkast’ genoemd, en dat blijkt ook consequenties te hebben voor
de vaste uitdrukking iets in de ijskast zetten. Zo kopte het Brabants Dagblad vorig
jaar juni: ‘EU zet grondwet in de koelkast’. Omdat een koelkast ook nog een vriezer
heeft, had de krant de grondwet beter ijskoud dáárin kunnen zetten.

De voering komt naar buiten
E.L. Kruyne - Gouda
Eind 2004 vertelde programmamaakster Hummie van der Tonnekreek in het
Algemeen Dagblad dat veel mensen die zich hadden aangemeld voor het
tv-programma Jouw vrouw, mijn vrouw afhaakten nadat ze hadden gehoord wat
precies de bedoeling was: ‘Het is ook geen peulenschil, want de voering komt echt
naar buiten. Alles komt eruit: mooie én lelijke dingen.’
De voering komt naar buiten, dat was een uitdrukking die voor mij nieuw was.
Onlangs dook ze wéér op, ditmaal in een internetforum van De Telegraaf, waar
gediscussieerd werd over het nieuwe zorgstelsel: ‘Regering wordt toch eens wakker...
de voering komt naar buiten.’
Zou het een blijvertje zijn?
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Etymologica
Uitgeleend Nederlands: alcoholische dranken
Nicoline van der Sijs
Een groot aantal Nederlandse voedselbenamingen is uitgeleend aan
andere talen, zo bleek uit de vorige aflevering van ‘Etymologica’.
Maar ook in de verbreiding van de namen van alcoholische dranken
heeft het Nederlands zich niet onbetuigd gelaten.
De Lage Landen hebben van oudsher een zekere reputatie op het gebied van de
productie van alcoholhoudende dranken. Ook werden er hier diverse technische
verbeteringen bedacht waardoor de drank langer houdbaar en smakelijker werd.
Daardoor werden Nederland en Vlaanderen belangrijke exporteurs van bier en
gedistilleerd. En mét de dranken gingen tegelijk de benamingen ervoor de grens
over.

Bier
In de Middeleeuwen was licht alcoholisch bier de volksdrank bij uitstek, omdat er
weinig gezonde en betaalbare alternatieven waren: water was vaak verontreinigd,
melk werd weinig gedronken, wijn was een dure luxedrank en sterkedrank werd pas
aan het eind van de Middeleeuwen bekend. De bierconsumptie was in de
Middeleeuwen dan ook zeer hoog. Dit bier werd voor eigen gebruik gebrouwen door
huisvrouwen, die voor de smaak en gisting een kruidenmengsel toevoegden dat ze
‘gruit’ noemden. In de veertiende eeuw verving men dit gruit door hop, de
onbevruchte bloem van de vrouwelijke hopplant, die het bier een bittere smaak gaf
en het langer houdbaar maakte. Bierbrouwen werd nu een gespecialiseerd ambacht.
In de meeste Nederlandse en Belgische steden werden bierbrouwerijen opgericht,
en vooral in Vlaanderen ging men hiervoor op grote schaal hop aanplanten. Hierdoor
kon er veel meer bier worden geproduceerd dan nodig was voor binnenlands gebruik,
en zo werd bier een belangrijk exportproduct.
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Het Engelse gin is een verkorting van geneva, dat ontleend is aan het Nederlandse jenever.

In het Frans en Engels noemde men bier in de Middeleeuwen cervoise
respectievelijk ale. Hiermee werd het hoploze bier aangeduid. Met de import van
het Nederlandse hopbier in Engeland en Frankrijk werd tevens het Nederlandse
woord bier overgenomen. In het Frans is bière bekend sinds 1429. Waarschijnlijk
via het Frans is het Italiaanse birra geleend, dat voor het eerst in 1521 als bira is
gevonden. In het Engels werd beer in de zestiende eeuw het normale woord voor
‘hopbier’ (voordien kwam het zeer zelden voor). Het Franse cervoise en het Engelse
ale duiden tegenwoordig bijzondere biersoorten aan: cervoise gebruikt men voor
gerstebier en ale voor lichtere biersoorten, die vervaardigd zijn van ongebrande of
ongeroosterde mout.
De Nederlanders exporteerden het bier in de zeventiende eeuw naar Azië en
Zuid-Amerika; na enige tijd brachten ze hier ook hop heen, zodat het mogelijk werd
ter plaatse bier te brouwen. Door deze export kent men in het Indonesisch de naam
bir, in het op Sri Lanka gesproken Singalees bīra, en in het Japans bîru. Het
Koreaans heeft het woord vervolgens uit het Japans overgenomen, als pirŭ. In het
Surinaamse Sranantongo ten slotte spreekt men van biri.

Brandewijn en jenever
In de Middeleeuwen ontdekte men dat het distilleren van wijn een drank opleverde
met veel meer alcohol dan de paar procent die wijn en bier bevatten. Dit distilleren
gebeurde door de drank (een mengsel van water en alcohol) te verwarmen, waardoor
de alcohol in een veel hogere concentratie neerslaat en vervolgens opgevangen
kan worden. Dit procédé heette vroeger stoken of branden, en de gedistilleerde wijn
kreeg vanaf de eerste helft van de veertiende eeuw in het Nederlands dan ook de
naam brandewijn of brantwijn. Deze benaming is afgeleid van gebrande wijn, waarbij
ge- wegviel, net zoals gebeurde met gekarnde melk, dat karnemelk werd. De
brandewijn gold als medicijn voor allerlei kwalen, en werd op betrekkelijk kleine
schaal geproduceerd.
Begin zestiende eeuw veranderde dit. In die periode verdienden Nederlandse
handelaars aan de in- en doorvoer van wijn. Een Nederlandse scheepskapitein
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bedacht dat hij veel meer wijn kon verschepen wanneer hij deze door distillatie
concentreerde en er bij aankomst in de thuishaven weer water aan toevoegde. De
geconcentreerde drank bleek echter erg lekker, en vanaf dat moment nam de
nietmedicinale brandewijnproductie een hoge vlucht.
Omdat wijn als grondstof erg duur was, werd er gezocht naar goedkopere
ingrediënten, zoals graan. En voor de smaak ging men begin zeventiende eeuw in
de Lage Landen jeneverbessen aan de korenbrandewijn toevoegen. Dit nieuwe
product noemde men genever, een naam voor ‘sterkedrank’ die voor het eerst
vermeld is in 1606. Het ligt voor de hand dat dit een verkorting is van een
samenstelling als geneverdrank, want het woord genever was al sinds de dertiende
eeuw bekend als ‘jeneverbes, jeneverstruik’ - ontleend aan het Oudfrans. Het woord
genever werd uitgesproken als [zjenever], zoals in het Frans. Behalve als genever
werd het woord ook gespeld als jenever, waardoor men in de loop van de tijd
overging tot de spellinguitspraak [jenever]. Maar de spelling genever is nog tot zeker
eind negentiende eeuw gebruikt naast jenever. Tegenwoordig komt die nog voor in
merknamen, vooral als het gaat om oude jenever (Zeer Oude Bols Genever, Bokma
Oude Genever). De spelling met g- is bovendien door veel andere talen overgenomen
(zie het kader).

Zoopje
Brandewijn en jenever werden al snel populaire dranken. Soldaten en matrozen
hadden in de zeventiende eeuw dagelijks recht op een bepaald rantsoen hiervan.
Dit rantsoen heette vanaf 1628 een zoopje, een woord dat we tegenwoordig alleen
nog kennen in de verbinding koek-en-zopie voor ‘kraam op het ijs waar koek en
drank worden verkocht’. Het woord zoopje is afgeleid van zuipen ‘drinken’ en betekent
eigenlijk ‘teug, slokje’, vandaar ‘hoeveelheid
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drank die men in één teug tot zich kan nemen’, en tot slot ‘kleine hoeveelheid
sterkedrank, borrel’.
Door contacten met Nederlandse matrozen en soldaten werden brandewijn en
jenever bekend bij andere Europese landen, die de dranken al snel gingen
importeren. Daarbij namen zij de Nederlandse namen over (zie het kader). Opvallend
is dat het woord zoopje voorzover mij bekend door geen enkele Europese taal is
overgenomen, terwijl het woord wel op andere continenten is geleend.
Net als bier namen de Nederlanders de sterkedranken mee naar de niet zo lang
tevoren ontdekte continenten Azië en (Noord- en Zuid-) Amerika, en hier werden
de Nederlandse woorden, inclusief zoopje, overgenomen door verschillende
inheemse talen. Hierbij blijkt een aardige verdeling over de continenten: in Azië
werden jenever en zoopje overgenomen; brandewijn komt voorzover mij bekend
alleen voor in het Javaans. In Noord-Amerika gebruikte men brandewijn als ruilmiddel
in de handel met indianen. Die functie had zoopje in Zuid-Amerika (jenever zal pas
in een latere periode geleend zijn in het Papiaments en Sranantongo). In de
Zuid-Amerikaanse talen die zoopje overnamen, ging men de naam gebruiken voor
de ter plaatse van suikerriet gestookte rum. Tot slot namen de Nederlanders de
sterkedrank ook mee naar Zuid-Afrika: in het Afrikaans spreekt men nog steeds van
brandewyn, jenewer en sopie (dit laatste woord is overgenomen door het Engels in
Zuid-Afrika).

Brandy en gin
De Nederlandse woorden brandewijn en jenever zijn in het Engels terechtgekomen
als brandy (ouder: brand-wine) en gin (ouder: geneva). In Engelstalige landen
veranderde men de ingrediënten waarmee brandy en gin werden samengesteld.
De Nederlander Willem III, die van 1688 tot 1702 koning van Engeland was,
bevorderde de productie van gin in Groot-Brittannië onder andere door de
invoerrechten op Franse wijn en cognac te verhogen. De goedkope, in
Groot-Brittannië geproduceerde gin was een nabootsing van jenever; meestal
kwamen er geen jeneverbessen aan te pas. Brandy dankt zijn verbreiding aan
Amerika. Spaanse missionarissen begonnen met de productie van sterkedrank op
basis van druiven in Californië; toen de Engelsen de macht overnamen, zetten zij
de productie voort onder de naam brandy. De Amerikaanse brandies werden ook
in andere landen geliefd vanwege de specifieke smaak die te danken was aan de
Californische druiven en de productiewijze.

Het Nederlandse bier kwam in het Italiaans terecht als birra.
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De nieuwe producten gin en brandy werden net als de Nederlandse brandewijn
en jenever wereldwijd verhandeld. In sommige talen zijn hierdoor de Nederlandse
woorden brandewijn en jenever tweemaal geleend, eenmaal in de Nederlandse
vorm en eenmaal in de Engelse (zie het kader). Brandy en gin zijn ook door het
Nederlands teruggeleend uit het Engels: brandy is in het Nederlands bekend sinds
1855 en gin sinds 1847.
Het overzicht hiernaast van talen waarin de Nederlandse namen voor
sterkedranken zijn overgenomen, is niet compleet. Zo zijn alleen de talen vermeld
die de namen lang geleden hebben overgenomen. In de twintigste eeuw echter is
de export van Nederlandse sterkedranken en biersoorten en -merken (Heineken)
groter geweest dan ooit tevoren, en daardoor zullen diverse talen de namen hiervoor
in deze periode overgenomen hebben. Die namen zijn meestal niet in buitenlandse
woordenboeken opgenomen. Mochten lezers van Onze Taal meer informatie hebben,
dan houd ik mij aanbevolen.

Brandewijn en brandy in andere talen:
Europa:
- Deens braendevin (uit het Nederduits of Nederlands) en brandy
- Duits Branntwein (14de eeuw, gebruikelijk in 16de eeuw) en brandy (19de
eeuw)
- Engels brandy (1657; 1622 brand-wine)
- Frans brandevin (1641) en brandy (1791)
- Noors brennevin en brandy
- Zweeds brännvin (uit het Nederduits of Nederlands, 16de eeuw) en brandy
(1905)
Azië:
- Javaans branduwin
Noord-Amerika:
- Delaware jargon (Noord-Amerikaanse indianentaal) brandywyne
- Mahikaans (Noord-Amerikaanse indianentaal) p'natt'weñ

Jenever en gin in andere talen:
Europa:
- Deens genever en gin
- Duits Genever (1876) en gin (eind 19de eeuw ingevoerd)
- Engels geneva (1706; verkort tot gin 1714)
- Frans genièvre (‘jeneverbrandewijn’ 1762) en gin (1794)
- Noors sjenever en gin
- Spaans ginebra
- Zweeds genever (1734) en gin (1828)
Azië:
- Indonesisch jénéwer en gin
- Japans zeneifuru (inmiddels verouderd) en jin
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Zuid-Amerika en Caribisch gebied:
- Papiaments yanefer, yènefer en gin
- Sranantongo yaneifri

Zoopje in andere talen
Azië:
- Indonesisch sopi
- Singalees zōppi (verouderd)
Zuid-Amerika:
- Arawak (indianentaal in Guyana) supi, sopi
- Saramakaans (Surinaamse creooltaal) sópi
- Sranantongo (Surinaamse creooltaal) sopi
- Warao (indianentaal in Orinoco-delta) sobi
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Eerst nachecken, dan uitprinten
De boodschap van schijnbaar overbodige woorddeeltjes
Corrien Blom - Vrije Universiteit Amsterdam
Waarom plakken we zo graag woordjes als na en uit vast aan
bijvoorbeeld checken en proberen? Die voegen toch niets toe? Ja,
toch wel, was drie jaar terug in Onze Taal te lezen: ze maken een
ideale zinsstructuur mogelijk. Er blijkt nóg een verklaring te zijn.
‘Zou je deze gegevens misschien even willen nachecken? Dan kan ik ze daarna
uitprinten en bij de secretaresse afdroppen.’ Voor velen klinkt een zin als deze vast
niet raar. Ook is het niet merkwaardig om in de krant te lezen dat mensen met een
wasdroger lang bezig zijn de was ‘uit te sorteren’ (NRC Handelsblad, 20-11-2004).
We zeggen ‘nachecken’ (en ‘afchecken’), ‘uitprinten’, ‘uittesten’ en ‘afconcluderen’
in plaats van ‘checken’, ‘printen’, ‘testen’ en ‘concluderen’. Het lijkt wel of we het
liefst voor elk werkwoord een woordje als af, op of uit plakken.
Sommige mensen valt het dus nauwelijks op, anderen ergeren zich er groen en
geel aan. Zo klaagde een lezer van Onze Taal in mei 2004 over de zin ‘We kunnen
de ANWB-atlas pas vanaf begin maart weer uitleveren.’ Een andere lezer stoorde
zich aan ‘alle mogelijkheden werden afgecheckt’.
Die ergernis is niet iets van de laatste jaren. Al in 1980 bekritiseerde iemand in
Onze Taal het woord uitproberen en in 1981 wond een lezer zich op over
afconcluderen. De klagers hameren er vaak op dat de toevoegingen bij deze
werkwoorden geheel overbodig zijn. Als ze inderdaad overbodig zijn, waarom
strooien we dan toch zo met deze zogenoemde ‘partikels’?

Ideale Nederlandse zin
In Onze Taal van mei 2003 stelden Lia van Elk en Peter-Arno Coppen dat de
partikelmanie te maken heeft met de structuur van de Nederlandse zin. Die ziet er
vaak zo uit:
Ik heb de gegevens gecheckt.
Eén werkwoord staat dus een beetje vooraan in de zin (‘heb’) en eentje helemaal
achteraan (‘gecheckt’). Deze twee posities vormen als het ware de twee pijlers van
de ideale Nederlandse zin, de twee poten van een tang. Als er maar één werkwoord
in de zin staat (‘ik check de gegevens’) hebben mensen toch de neiging de tweede
poot van de zin in te vullen. Vandaar dat ze daar het woordje na neerzetten:
Ik check de gegevens na.
Die structuur helpt de luisteraar de zin te interpreteren, en de zin krijgt er een normaal
intonatiepatroon door.

Phone up
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De verklaring van Van Elk en Coppen is op het eerste gezicht plausibel, maar als
we naar andere talen kijken, zien we dat hun theorie niet per se hoeft op te gaan.
Neem nu het Engels en het Italiaans. Daar vinden we dezelfde ‘overbodige’
partikels. Zo kunt u Engelsen horen zeggen ‘consume up’ (‘opconsumeren’), ‘try
out’ (‘uitproberen’), ‘abstract away from’ (‘wegabstraheren van’) en - het inmiddels
in het Engels ingeburgerde - ‘phone up’ (‘optelefoneren’). Voorbeelden van Italiaanse
werkwoorden met extra partikels zijn uscire fuori (‘naar buiten uitgaan’) en scappare
via (‘wegontsnappen’).
Talen als het Engels en het Italiaans hebben een andere zinsstructuur dan het
Nederlands, zonder die twee gescheiden poten. In het Engels bijvoorbeeld staan
alle werkwoorden bij elkaar, na het onderwerp: ‘He has eaten the apple.’ Een Engels
partikel kan op twee posities staan, namelijk na het werkwoord waar het bij hoort
of verderop in de zin, na het lijdend voorwerp: ‘He eats up the apple’, of ‘He eats
the apple up.’ In het Engels bestaat er dus niet zo'n tweede poot, en dus ook niet
zo'n tang. En ongeveer hetzelfde geldt voor het Italiaans.
Dit betekent dat de analyse van Van Elk en Coppen de partikelmanie in deze
talen niet kan verklaren en dat we op zoek moeten naar een andere verklaring. Het
liefst willen we natuurlijk één verklaring voor alle talen. Zouden de partikels
bijvoorbeeld een bepaalde boodschap overbrengen? En zo ja: wat zou dat voor
boodschap kunnen zijn?

Tot het eind
Normaal gesproken drukken partikels een resultaat uit. Zo geeft op in de bal opgooien
het resultaat van het gooien aan: door het gooien gaat de bal ‘op’, ‘omhoog’. En af
in bijvoorbeeld de brief afschrijven geeft het resultaat van het schrijven aan: als
gevolg van het schrijven is de brief ‘af’.
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Soms drukt het partikel een meer figuurlijk resultaat uit, zoals in de schoenen inlopen:
het lopen leidt ertoe dat de schoenen ‘in’ de gewenste vorm zijn. Iets soortgelijks
vinden we bij het tennisracket inslaan en de gitaar inspelen. En uit in de plattegrond
uitvouwen laat zien dat de kaart door het vouwen ‘uit elkaar’, ‘uitgespreid’ is (vergelijk
het tafeltje uitklappen en de zonnebrandcrème uitsmeren).
Nog abstracter is het resultaat dat wordt uitgedrukt door uit in de spullen uitzoeken.
Hier geeft het partikel eigenlijk alleen aan dat het zoeken doorgaat tot het eind,
totdat het genoeg is, of klaar is. Iets soortgelijks wordt uitgedrukt door uit in het plan
uitdenken en door af in het hele huis afzoeken. Het zijn vooral partikels met zulke
vage resultatieve betekenissen die worden geplakt aan werkwoorden die het resultaat
eigenlijk zelf al noemen. Die partikels lijken dan ook overbodig, maar toch zijn ze
dat niet. In dergelijke gevallen onderstreept het partikel het resultaat van de handeling
nog eens: deze handeling wordt echt tot het eind toe uitgevoerd.
Met na of af vóór checken wordt benadrukt dat iets helemaal gecontroleerd wordt;
afgecheckt klinkt overtuigender dan gecheckt. En ook al staan de letters na het
‘printen’ keurig op papier, toch geeft uitprinten het resultaat van dat printen nog wat
meer nadruk. De kleren uitsorteren doet grondiger en vollediger aan dan de kleren
sorteren en de nieuwe printer uittesten is sterker dan de nieuwe printer testen. Dus
ook al voegen deze partikels strikt genomen geen nieuwe informatie toe, ze hebben
wel een functie: expressiviteit.
Hetzelfde geldt voor de Engelse en de Italiaanse partikels: up in consume up
geeft aan dat iets echt helemaal ‘op’ is als gevolg van het consumeren en door dat
via in scappare via lijkt iemand door zijn ontsnapping echt helemaal ‘weg’.

Gewend
Wat bepaalt nu welk partikel aan welk werkwoord wordt geplakt? Dat gebeurt vaak
onder invloed van bestaande, verwante partikelwerkwoorden. Zo zal nachecken
ongetwijfeld gevormd zijn onder invloed van nakijken, nalopen en navragen, die
allemaal iets met ‘controleren’ te maken hebben. En bij uittesten zullen werkwoorden
als uitzoeken, uitpuzzelen en uitvogelen een rol gespeeld hebben. Het gaat hier
dus om ‘contaminaties’, die vaak aangemerkt worden als stijlfout, maar net zo goed
gebruikt kunnen worden als stijlfiguur: als middel om de expressiviteit te verhogen.

Illustratie: Matthijs Sluiter
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Intussen zijn er natuurlijk altijd mensen die zich aan dat verschijnsel ergeren. Dat
neemt niet weg dat nieuwe partikelwoorden voor velen juist heel vertrouwd klinken.
Nieuwe werkwoorden zoals nachecken lijken zo sterk op bestaande werkwoorden
als nakijken en navragen dat we soms niet direct merken dat we iets nieuws maken
of horen. Bij sommige van die werkwoorden merken we dat nog minder snel dan
bij andere. Zo winden de meeste mensen zich vast minder op over uittesten dan
over optelefoneren. Maar deze verschillen zijn gradueel en lijken in de loop van de
tijd te kunnen veranderen. Wie weet raken we dus op den duur nog wel gewend
aan optelefoneren, net zoals voor de Engelsen phone up heel gewoon is geworden.

Hun hebben/ze hebben: een subtiel verschil
Henriëtte Houët - auteur Prisma handboek van de Nederlandse taal
Er komt maar geen einde aan de discussie over de correctheid van hun als
onderwerp, in zinnen als ‘Hun zeggen dat ze geen brief hebben gekregen’ en ‘Hun
gaan ook naar de vrijmarkt.’ Zijn deze zinnen nu fout of niet?
Volwassen ‘hun hebben’-zeggers houden zich in geschreven taal
merkwaardigerwijs altijd aan de regel dat je hun niet als onderwerp mag schrijven;
dat moet altijd ze of zij zijn. Maar in de spreektaal is het gebruik van hun als
onderwerp gek genoeg niet uit te bannen, alle pogingen ten spijt. Dat levert al direct
het hoofdargument dat dit gebruik kennelijk tot de levende taal hoort. Het is geen
moderne spreekslordigheid, zoals sommigen graag willen geloven, maar een oeroude
onderwerpsvorm, en het is dus - voor de spreektaal - niet fout.
Maar er is nog een argument om hun als onderwerpsvorm als acceptabel
Nederlands te kwalificeren, een argument dat ik tot nu toe in geen enkele discussie
ben tegengekomen. Al jaren neem ik waar (en ik schreef er in 2000 over in het
Prisma handboek van de Nederlandse taal) dat ‘hun hebben’- zeggers óók zinnen
met ze als onderwerpsvorm gebruiken. Het gaat dan om gevallen als ‘Ze hebben
het collegegeld verhoogd’ en ‘Ze gaan misschien de gratis ov-kaart afschaffen.’ In
deze zinnen bedoelen de gebruikers ze in algemene zin, dus als een niet nader te
benoemen groep mensen. De zinnen betekenen exact hetzelfde als hun passieve
tegenhangers (‘Het collegegeld is verhoogd’ en ‘Misschien wordt de gratis ov-kaart
afgeschaft’) en ook als zinnen met het vrijwel in onbruik geraakte men (‘Men heeft
het collegegeld verhoogd’ en ‘Men gaat misschien de gratis ov-kaart afschaffen’).
Wíé het collegegeld heeft verhoogd, respectievelijk de ov-kaart wil afschaffen, wordt
in dergelijke zinnen in het midden gelaten.
De ‘hun hebben’-zeggers gebruiken in zinnen waarin een specifieke, bij de hoorder
bekende groep mensen wordt aangeduid altijd hun, en bij een onbepaalde betekenis
altijd ze. Kennelijk willen ze hun (onbewust natuurlijk) liever niet vervangen door
ze/zij omdat dat qua vorm gelijk is aan dat andere ze/zij. Een feilloze toepassing
van levende taalregels, zou ik zeggen.
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De taal van de Keltische tijger
De teloorgang én opbloei van het Iers
Bruno van Wayenburg
Januari volgend jaar wordt het Iers een officiële EU-werktaal. Het is
de eerste keer dat het talenassortiment van de EU wordt uitgebreid
zonder dat er gelijk ook een land bij komt. Maar in Ierland zelf wordt
het Iers al jaren met uitsterven bedreigd. Alle zeilen worden bijgezet
om de taal te behouden. Zal het Iers het redden, of moet ze het
afleggen tegen die andere officiële taal: het Engels?
‘Irish is dead’, verzekert Rafael achter in de bus van het vliegveld naar het centrum
van Dublin. Hij en twee studentikoze vrienden - losse stropdassen, spelend met
hun mobieltjes - reageren vooral lacherig op de vraag of ze het Iers machtig zijn.
‘Ik heb het op school gehad, maar ben het zo snel mogelijk vergeten’, bezweert
Rafael. Zijn kameraad is feller. ‘Ik haat het. Het klinkt “horrible”’, walgt hij, maar dat
gaat de anderen te ver. ‘Hij wil eigenlijk Engels zijn, niet Iers’, grapt Rafael, en lepelt
de paar Ierse woorden en uitdrukkingen op die hij toch nog kent.
Het is nauwelijks een veelbelovend begin voor een zoektocht naar het levende,
gesproken Iers, de eerste officiële landstaal van Éire, de Republiek Ierland. Iers is
een Keltische taal, nauw verwant aan het Schotse Gaelisch, het Welsh en het
Bretons. Het is maar heel in de verte familie van het Engels, de tweede officiële taal
van Ierland, die overal in Ierland gesproken wordt (overigens met een sterk Ierse
tongval).

Gaeltacht

G(h)aeltacht is de naam voor de gebieden waar van oudsher voornamelijk Iers wordt
gesproken.

Iers is al jaren verplicht op straat- en plaatsnaamborden, als vak op alle scholen,
en in ieder EU-paspoort. In 2003 is er een taalwet aangenomen die de Ierse overheid
verplicht om onderdanen desgewenst in het Iers te woord te staan. En in juni 2005
is besloten dat Iers in 2007 een officiële EU-werktaal wordt. Dat is opmerkelijk,
omdat er niet eerder een EU-werktaal bijkwam zonder dat er ook een lánd toetrad.
Maar alle pro-Ierse taalpolitiek ten spijt is het droevig gesteld met het Iers als
levende, eerste taal. Werd het in de negentiende eeuw nog overal op het eiland
gesproken, ondanks de anti-Ierse maatregelen van de Britten, nu zijn er alleen nog
traditioneel Ierstalige gemeenschappen in de afgelegen gebieden van de ‘Gaeltacht’,
de naam voor de gebieden waar van oudsher voornamelijk Iers wordt gesproken,
voornamelijk aan de westkust. Zo'n 65 duizend mensen hebben daar nog Iers als
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eerste taal geleerd, maar hun aantal neemt af. Taalkundigen verwachten dat het
Gaeltacht-Iers binnen enkele tientallen jaren uitsterft.

Iers als tweede taal
Toch gaat het paradoxaal genoeg ook goed met het Iers. Terwijl het traditionele Iers
in de Gaeltacht op zijn laatste benen loopt, groeit de belangstelling ervoor van
Engelstalige Ieren in de rest van het land. Tussen 1996 en 2002 is het aantal
inwoners van Ierland dat Iers zegt te kúnnen spreken gestegen van

De hernieuwde belangstelling voor het Iers is deels te danken aan het
vervagen van de associaties met de nationalistische, streng-katholieke
stemming van voorheen.
1,43 miljoen naar 1,57 miljoen, op een bevolking van 4,1 miljoen. Het nieuwe publiek
voor het Iers spreekt de taal dus niet als moedertaal, maar als tweede taal, geleerd
in een cursus of door de oude schoolkennis op te frissen.
De opleving is merkbaar in het aantal ‘Gaelscoilleanna’, Ierstalige scholen waar
alle vakken in het Iers gegeven worden. In twintig jaar is hun aantal vertien-
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voudigd. De groei komt vooral voor rekening van Engelstalige ouders, die de scholen
zelf hebben opgezet om hun kinderen in het Iers op te voeden.

Landschap nabij An Cheathrú Rua, in de Gaeltacht.
Foto: Bruno van Wayenburg

Ierstalige crèches, clubs, cafés, taal- en literatuurkringen, buurtverenigingen en
muziekverenigingen bloeien, en in de jaren negentig zijn het weekblad Foinse, het
televisiestation TG4, en het dagblad Lá opgericht, alle drie Ierstalig.

Hip
‘We moeten niet al te streng zijn’, vertelt journaliste Ana Ní Shúilleabháin, die werkt
voor het hippe en jonge Ierse televisiestation TG4, ‘We kunnen voor de meeste
items, ook buiten de Gaeltacht-gebieden, altijd wel iemand vinden die redelijk Iers
kan en wil spreken.’
Ní Shúilleabháin, die in Dublin woont, is zelf een voorbeeld van een
tweedetaalspreekster. Ze leerde het Iers pas goed op haar zeventiende, toen ze
enthousiast gemaakt was voor die taal. Nu spreekt ze naar eigen zeggen nauwelijks
nog Engels, ‘Er zijn heel weinig mensen met wie ik geen Iers spreek. Er is hier een
soort Ierstalige scene ontstaan’, zegt ze.
‘Uniek voor de Ierse situatie is de creatie van een gemeenschap van
tweedetaalsprekers die veel groter is dan de traditionele
Gaeltacht-gemeenschappen’, schrijft de Amerikaanse taalkundige en Iers-kenner
Jim McCloskey van de University of California, Santa Cruz. Als het Iers overleeft,
voorspelt hij, is het in die gemeenschap, als tweede taal. Dat is niet hetzelfde als
het redden van het traditionele Iers, en het nieuwe revival-Iers is ook taalkundig
armer dan het origineel, stelt hij, ‘maar misschien is dit het beste waar je op kunt
hopen.’

Dialectrenaissance
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De herleving van het Iers doet denken aan de dialectrenaissance die sinds een jaar
of tien in Nederland en andere landen van Europa gaande is: een sterk toegenomen
belangstelling voor streektalen en dialecten als het Zeeuws, Gronings of Limburgs,
vooral in muziek, literatuur en theater.
De regionale taal is daarbij drager van eigenheid, sfeer en culturele identiteit, en
niet per se een van huis uit geleerd communicatiemiddel. In tegenstelling tot vroeger
leeft de belangstelling sterk onder hoogopgeleiden, stedelingen en mensen die de
taal of het dialect van huis uit niet machtig zijn (wat ook leidt tot een mindere kwaliteit
dialect).
Je zou de Ierse opleving hiervan een extreem geval kunnen noemen. Extreem,
omdat Iers helemaal geen dialect is van het Engels. Dat betekent dat Engelstalige
Ieren flink moeite moeten doen om hun ‘eigen’ taal echt te leren spreken. De Ierse
spelling is notoir moeilijk, de grammatica verschilt radicaal van die van het Engels,
en ook de woordenschat kent nauwelijks overeenkomsten (zie het kader hieronder).
De taal passief oppikken, of verstaan zonder te spreken, zoals een Nederlandstalige
in Zeeland, Limburg of zelfs in Friesland nog wel kan, is er dan ook niet bij.

Iers is radicaal anders
De moeite die Engelstalige Ieren doen om het Iers te leren, is des te opvallender
als je bedenkt hoezeer die twee talen van elkaar verschillen. In het Iers beginnen
zinnen in het algemeen met het werkwoord, en onder bepaalde omstandigheden
kunnen de eerste klanken van woorden veranderen.
Ook de Ierse spelling doet nogal ingewikkeld aan, door de vele accenten,
schijnbare klinkeropeenhopingen, h's, en zelfs hoofdletters midden in woorden.
Volgens ingewijden is het systeem, dat vrijwel fonetisch is, logischer dan dat van
het Engels - als je het eenmaal doorhebt.
Cén post atá agat? ‘Wat voor werk doe je?’ (letterlijk: ‘Welk werk is bij jou?’)
Is dalta mé. ‘Ik ben student.’
Is múinteoir mé. ‘Ik ben leraar.’
Is breá liom caife. ‘Ik hou van koffie.’
Cé hé sin? ‘Wie is hij?’
Sin é Seán. ‘Hij is Seán.’
An dtuigeann tú? ‘Begrijp je het?’
Tuigim. ‘Ik begrijp het.’
Ní thuigim. ‘Ik begrijp het niet.’
Cá bhfuil mo chíor agus mo scuab? ‘Waar zijn mijn kam en mijn borstel?’
Tá mé i mo chónaí i bPhiladelphia. ‘Ik woon in Philadelphia.’
De zinnetjes komen van www.daltai.com, de website van de Amerikaanse vrijwilligers
van Daltaí na Gaeilge (‘Studenten van de Ierse taal’), die zich sterk maken voor het
Iers. Op de website is ook te horen hoe bovenstaande zinnetjes moeten worden
uitgesproken. De taal is ook uitgebreid te beluisteren op Raidió na Gaeltachta
(www.rte.ie/rnag), en een complete cursus is te vinden op www.gaeltalk.net.

Waardering voor het eigene
De hernieuwde belangstelling voor het Iers is deels te danken aan toegankelijkere
en modernere leermethoden, maar ook aan het vervagen van de associaties met
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de nationalistische, streng-katholieke stemming die tot een jaar of tien geleden het
land beheerste (echtscheiding was bijvoorbeeld tot 1995 verboden in Ierland).
Het Iers stond voor Iers nationalisme, en in de jaren zeventig en tachtig werd de
taal bovendien in verband gebracht met steun aan de Noord-Ierse strijd (veel
IRA-leden leerden de taal in Noord-Ierse gevangenissen, daarom ook wel bekend
als de ‘Jailtacht’). Daarvóór nog werd Iers decennialang geassocieerd met de
armoede en ‘achterlijkheid’ van het Ierse platteland.
Pas sinds eind jaren tachtig, na het gloren van een vredesperspectief in
Noord-Ierland, werd Ierland opener en internationaler. De economische hausse in
de
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jaren negentig, die Ierland tot ‘Keltische tijger’ in een economisch kwakkelend Europa
maakte, gaf nieuw zelfvertrouwen. Daardoor groeide ook de waardering voor het
eigene, getuige ook de nieuwe belangstelling voor Ierse sporten als hurling en Gaelic
football, en voor Ierse volksmuziek en dans, inmiddels exportproducten. De Ierse
taal hoort daar ook bij.

Kunstmatig
Toch klinken er ook stemmen die de Ierse taalrevival als iets kunstmatigs zien.
Vooral de liberale kwaliteitskrant The Irish Times geldt als bastion van Iersvijandigen.
Die zien de Ierse taalrenaissance als een intellectuele hobby, een taalpolitieke fictie
die te veel aandacht en subsidie krijgt.
‘Je hoort altijd dat het Iers mode onder intellectuelen is, dat het een
yuppiestatussymbool is om je kind op een Ierse school te hebben’, zegt Brian Ó
Gáibhin, beheerder van het Ierstalige buurthuis Áras Chrónáin, ‘maar moet je eens
om je heen kijken.’ We zijn in de grote Dublinse arbeiderswijk Clundalkin. Tussen
de lange rijen kleine rijtjeshuizen zitten kleine kruidenierswinkels, wasserettes en
belwinkels. Áras Chrónáin zit in een oud rentmeestershuis midden in de wijk. ‘We
hebben hier een “preschool”, twee “junior schools” en een “secondary school”. 1200
kinderen krijgen hier een Ierstalige opvoeding’, ronkt Ó Gáibhin.
Op ramen, deuren en trappen hangen briefjes met de Ierse woorden ervoor:
fuinneog, doras, staighre. Buiten trainen meisjes van een jaar of zeven op een
voetbalveldje. De geroepen aanwijzingen van de trainers zijn inderdaad in het Iers,
net als het praatje dat Ó Gáibhin maakt met de schoonmaakjuffrouw (al gaat een
gefluisterde roddel met de koffiejuffrouw toch weer in het Engels). Taaltheater? Ó
Gáibhin vindt van niet. ‘Het hoort bij wie we zijn’, zegt hij. Bovendien leren zíj́n
kinderen het Iers zo weer als eerste taal.

Ana Ní Shúilleabháin van het hippe Ierse tv-station TG4: ‘Er zijn heel weinig mensen met
wie ik geen Iers spreek.’
Foto: Bruno van Wayenburg

Supermarkt
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In de Gaeltacht zelf is het intussen moeilijk om de taal in het wild te betrappen, is
me verteld. De mensen spreken daar vooral thuis Iers. Ik kreeg de tip eens naar
het dorpje An Cheathrú Rua te gaan. Daar, in een van de laatste bastions van het
traditionele Iers, zou je in de supermarkt nog gewoon in die taal worden
aangesproken.
An Cheathrú Rua stond op oude kaarten ook wel als Corroroe, maar een nieuwe
wet verbiedt Engelse plaatsnamen in de Gaeltacht (tot verdriet van toeristen, die
met de complexe Ierse spelling maar moeilijk overweg kunnen). Onderweg ernaartoe
is vanuit de auto te zien hoe het landschap ruiger wordt. Winderige weiden, veel
schapen en stenen muurtjes, en maar een paar (verweerde) huizen daartussen.
Het dorpje zelf ligt op een schiereiland, en bestaat voornamelijk uit een rij huizen
en winkels.
Het bastion lijkt te wankelen. ‘Good day’, zegt de dame achter de kassa in de
supermarkt. Een praatje met een klant gaat in het Engels. Ook in het steakrestaurant,
in country-and-westernstijl, lijkt Engels inmiddels de norm. Jazeker, we spreken hier
Iers, zegt het meisje achter de toonbank trots. Maar haar overleg met collega's is
toch duidelijk te verstaan.
Verderop dan, in de buurtwinkel Tígh Mhicí? Er staat een boom van een heer in
witte overjas achter de toonbank - eigenaar Micí ó Flathartá, blijkt later -, zacht in
gesprek met een klant. Het is moeilijk te zeggen in welke taal. Maar dan bast hij
een onmiskenbaar ‘Dia dhuit!’, ‘God zij met u’, als begroeting van mij, zwijgende
vreemdeling. Om vervolgens de prijs van mijn appeltaart en krant te noemen: ‘Cáca
milis agus nuachtán, sin euro agus ceithreacha cent’ (‘een taart en een krant, dat
is een euro veertig’). Het oude Iers leeft nog. En het nieuwe bloeit op.

Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.
a. cum suis
b. cum suïs
c. cumsuïsi
2.

a.
b.
c.

dadaisme
dadaïsme
dada'isme

3.

a.
b.
c.
d.

doopfond
doopfont
doopvond
doopvont

4.

a.
b.
c.

electrocutie
elektrocutie
elektrokutie

5.

a.
b.
c.

jojoëffect
jojo-effect
yoyo-effect

6.

a.
b.

voedoepop
voodoopop
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c.

voudoupop

B. Vergroot uw woordenschat
1. cynodroom
a. bioscoop
b. hel
c. hondenrenbaan
2. maracuja
a.
b.
c.

kokosmelk
passievrucht
tropische vogel

3. salet
a.
b.
c.

bezemkast
salon
toilet

a.
b.
c.

de wil betreffend
vliegend
vrijwillig

4. volitief

C. Zoek de fouten
1. De offerte voor de hoogglans zwarte keuken deed de kandidaat-kopers steil
achteroverslaan: het granieten aanrecht en de carrouselkast deden hun
financieel de das om.
2. Daarom weekten ze ten langen leste uit naar een nostalgische bruin-groene
Oostduitse retrokeuken met ongeöliede reuzenscharnieren en een ge-emailleerd
petroleumstel.

D. Extra
Wie heeft de uitdrukking prettig gestoord bedacht?
a. een Amsterdamse psychiater
b. een Haagse journalist
c. een Rotterdamse dichter

De antwoorden vindt u op bladzijde 147 van dit nummer.
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Het mooiste woord van...
Don Duyns
Het mooiste woord in de Nederlandse taal is zonder enige twijfel waterkou, dat je
trouwens eigenlijk moet schrijven als waterkoude. Natuurlijk, ik weet het ook wel,
in feite staat waterkou voor iets lelijks. Het wordt gezegd van ‘een atmosfeer die
koud en vochtig is’. Waterkou is het weer dat direct aan sneeuw voorafgaat. Anders
gezegd: het weer dat je die ene fatale verkoudheid bezorgt, het weer ook dat
wintertenen veroorzaakt (ook weer zo'n prachtig woord, wintertenen, maar ik mag
maar één mooiste woord kiezen). Waterkou maakt de jongeren ziek en duwt zwakke
oudjes definitief de dood in.
Dat mag allemaal waar wezen, maar luister gewoon eens naar het woord. Pak
een rechte houten stoel, ga er rustig op zitten, plaats beide voetzolen op de grond,
maak je hoofd schoon van onreine gedachten en laat het woord dan rustig vanuit
de diepe buikwand omhoogrollen. ‘... Waterkou...’ Prachtig toch? En nog maar eens:
‘... Waterkou...’
Het woord ligt aanvankelijk romig in de mond (het ronde, bijna Vlaamse van de
wa-klank), maar eindigt in de scherpe, kraaiachtige uitroep ‘kou’. Water-kou. In de
combinatie van die twee klanken, zacht en scherp, omfloerst en afgeknepen, is het
woord typisch Hollands. Wij zijn nou eenmaal een volk dat anderen - buitenlandse
toeristen bijvoorbeeld - afschrikt met onze afwisselend neuzelend dan weer
keelschrapende spraakmelodieën. In waterkou is niks van Franse frivoliteit te vinden,
geen Arabische melodie, maar godzijdank ook geen Duitse zwaarmoedigheid.
In het woord waterkou bevinden zich daarnaast inhoudelijk gezien de twee
essentiële elementen die Nederland gevormd hebben: water en kou. Want dit land
is niet alleen met dijken aan het water ontrukt, maar heeft zich ook moeten wapenen
- met een onontkoombare ‘gezelligheidscultuur’ - tegen kil herfstweer, barre winters
en uitblijvende zomers. Zo bekeken is waterkou zowel in klank als in betekenis de
beste samenvatting van ‘Nederland’. ‘Waar woon je?’ ‘In Waterkou.’ ‘O, in Nederland.
Nou, sterkte.’
Dit land is veranderd, jawel, maar spreek zacht het woord waterkou uit en je wordt
op een zachte wolk van jeugdsentiment teruggeplaatst in de oerdegelijke wereld
van Merijntje Gijzen, Job uit de Woonschuit, de AFC'ers, warme chocolademelk in
de winter, wollen kousen om je kuiten, gladde ijzers onder je voeten, een tante met
wintertenen, achterop bij je vader op de fiets (voeten in de fietstassen), een wollen
deken om je schouders, lange verhalen bij het haardvuur... allemaal waterkou. In
het land van waterkou is het altijd winter, staat het altijd op het punt van sneeuwen,
draagt iedereen een wollen muts en schopt niemand de ander onverhoeds dood.
En er is altijd het meisje op wie je verliefd was, het meisje met de guitige krullen.
Elly was haar naam, Elly van om de hoek. Ze had sproetjes op haar wipneus,
sprankelende groenblauwe ogen en ze hielp haar zieke, oude moeder zoveel ze
kon. Op de dag dat je met dat meisje ging schaatsen, raakten jullie op de hard
bevroren slootjes van Oostputtingedam de weg kwijt en uit bezorgdheid over het
kruiende ijs ging jij voorop rijden en gleed je in een wak.
Met een deken om je schouders warmde je je op bij de potkachel in de eenvoudige
woning van Elly en haar zieke, oude moeder. Er was warme chocolademelk,
zelfgebakken speculaasjes, de verwarmende glimlach van Elly en de gedachte dat
alles nu goed was, laat het altijd zo blijven, laat dit nooit meer veranderen. Buiten
is het waterkoud, maar binnen, bij Elly en haar zieke arme moeder, ben je veilig.
Don Duyns (1967) is schrijver en regisseur.
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Geschiedenis op straat
Rading
Riemer Reinsma
Rading is een oud woord voor ‘grens’. Als straatnaam komt het voor in Hilversum
en Loosdrecht. Verder hebben Utrecht en De Bilt ieder een Biltse Rading, en heeft
Vleuten de Haarrijnse Rading.
Waar komt het woord rading vandaan? Het Woordenboek der Nederlandsche
Taal weet te melden dat het een zogeheten hypercorrecte (dat wil zeggen deftig
bedoelde, maar foute) vorm is voor raaiing. Dit laatste is een afleiding van raaien,
dat op zijn beurt gebaseerd is op het Franse raie (‘streep’), dat wij in de zestiende
eeuw ontleend hebben. In onze tijd wordt het Franse woord uitgesproken als [rè],
maar indertijd moet het hebben geklonken als [raj]. Die ‘gewone’, niet-deftige versie
Raaiing komt overigens ook als straatnaam voor, en wel in het Groningse dorp
Beerta. Van gewichtigdoenerij moeten de nuchtere Groningers kennelijk niks hebben.
Welke grens ooit werd aangeduid met de Haarrijnse Rading en de Biltse Rading
is niet bekend, maar over de Radingen in Hilversum en Loosdrecht hebben we
volstrekte zekerheid. Daar lag de grens tussen het Gooi (dat tot Holland behoorde)
en het Sticht, de latere provincie Utrecht. Nog steeds vormen de twee Radingen de
provinciegrens.

Kromme Rade
Het grondwoord raai heeft nog een hypercorrecte verwant, namelijk rade - ook weer
met zo'n ingevoegde d. Maar ook rade (eveneens: ‘grens’) is allang uit de gewone
taal verdwenen. Op één plaats leeft de naam nog voort: een weggetje in het
plassengebied bij Ankeveen heet de Kromme Rade. Ook deze naam is nog steeds
actueel, want de Kromme Rade ligt eveneens op de eerder genoemde
provinciegrens. Met de tussen-d van rade was de ontwikkeling van dit woord
overigens nog niet ten einde, want naderhand verdween de d weer en werd het
samengetrokken tot raa, net zoals nader ooit is veranderd in naar, en vergaderen
in vergaren. En zo heet een weg in Loosdrecht nu de Raaweg. Alweer niet toevallig,
want ook hier ligt weer diezelfde provinciegrens. De rade in de naam Kromme Rade
moet trouwens niet worden verward met de rades die aanleiding hebben gegeven
tot een naam als Kerkrade. Daarin betekent rade ‘gerooid bos’, en dit woord rade
heeft een andere oorsprong.

Grenspalen
De allerbekendste rading is natuurlijk Hollandsche Rading, het dorp tussen Utrecht
en Hilversum. Oorspronkelijk was het een straatnaam (zoals valt op te maken uit
een artikel van een zekere M.R. in Maandblad Oud-Utrecht 1953, blz. 32), maar na
verloop van tijd ging de naam over op het hele dorp. Hollandsche Rading suggereert
dat er ook een Stichtse Rading geweest moet zijn, maar daar zijn geen bewijzen
van. Hollandsche Rading zou nu zélf trouwens Stichtse Rading moeten heten, want
het dorp ligt niet in (Noord)Holland maar in Utrecht. Hoe zit dat?

Onze Taal. Jaargang 75

In zijn studie De grenzen van het Gooi (1977) meldt C. Boerhout dat er eeuwenlang
conflicten zijn geweest over de grens tussen Holland en het Sticht. En eeuwenlang
is die grens in beweging geweest: langzaam maar zeker breidde het Sticht zich uit
ten koste van het Gooi. Soms werden de geschillen beslecht door de inzet van
troepen, maar over het algemeen waren het kleinschalige strubbelingen tussen
lokale boeren, die stiekem grenspalen en grensstenen verplaatsten.
Konden de Gooiers dan niet genoeg van zich afbijten? Waren ze niet tegen hun
Stichtse buren opgewassen? Boerhout vermoedt dat het allemaal draaide om de
ontginning en het gebruik van veengronden die in het Gooise grensgebied lagen.
De Stichtenaren hadden het veen om economische redenen hard nodig, in
tegenstelling tot de Gooiers, die op zandgrond woonden en een ander soort
agrarische economie hadden. En zo zal Hollandsche Rading dus ooit zijn ingepikt
door de Stichtse buren.

Grenspaal in Hollandsche Rading.
Foto: Harry ten Veen

Antwoorden taaltest (zie pagina 144)
A. Spelling
1. a. cum suis
2. b. dadaïsme
3. d. doopvont
4. b. elektrocutie
5. b. jojo-effect
6. b. voodoopop

B. Woordenschat
1. c. hondenrenbaan
2. b. passievrucht
3. b. salon
4. a. de wil betreffend
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C. Zoek de fouten
1. liever zwarte hoogglanskeuken, achterover slaan, de aanrecht mag ook
2. weken, Oost-Duitse, ongeoliede, geëmailleerd

D. Extra
a. Prettig gestoord is volgens Roeien en ruiten van Riemer Reinsma bedacht
door de Amsterdamse psychiater Joost Mathijsen. Hij leidde in de jaren zestig
en zeventig ‘het koor van prettig gestoorde vrouwen’. Prettig gestoord, dat
ongeveer ‘een beetje gek, maar op een aardige of leuke manier’ betekent, is
vervolgens een eigen leven gaan leiden.

Elke maandag legt de Taaladviesdienst een uitdrukking uit op de website. Zie
www.onzetaal.nl, ‘Spreekwoord van de week’.
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Handicap, beperking of mogelijkheden?
Inge Suasso - Best
In publicaties over gehandicaptenbeleid komt steeds vaker de term mensen met
beperkingen voor, kennelijk als ‘verzachting’ van mensen met een handicap. Is dit
wel zo'n goede ontwikkeling?
In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog, en ook nog wel daarna, nam men het
niet zo nauw met de aanduidingen van gehandicapten: men schroomde niet om
mensen met een verstandelijke handicap ‘idioten’, ‘imbecielen’, ‘gekken’, ‘debielen’
of ‘mongolen’ te noemen, en lichamelijk ‘gebrekkigen’ (!) kregen het etiket ‘invalide’
of ‘mindervalide’ opgeplakt, als ze al niet zonder meer ‘onvolwaardig’ waren.
Naarmate er steeds meer beleid werd ontwikkeld om de doelgroep te emanciperen,
en die doelgroep zelf inderdaad mondiger werd, groeide het inzicht dat deze
benamingen toch wel erg stigmatiserend waren. Ook invalide werd in de ban gedaan:
dat betekent immers ‘on(vol)waardig’.

Hand in cap
Er kwam behoefte aan een meer neutrale term, en zo kwam men op handicap. Dit
Engelse woord is afgeleid van hand in cap, oorspronkelijk een gokspelletje waarbij
het geld van de inzet in de hand in een pet verborgen werd gehouden. Eind
negentiende eeuw dook het op in de vorm handicaprace (voor paarden): een race
waarbij jongere en sterkere dieren een stukje achter de andere paarden startten.
Daarna werd de handicap ook in ‘menselijke’ wedstrijden, zoals in de golfsport,
toegepast: de kansen worden min of meer gelijkgemaakt door correcties in het
klassement toe te passen. Iemand die een handicap kreeg, was beter dan de andere
deelnemers. Handicap was dus een positieve kwalificatie.
In de twintigste eeuw gaat handicap steeds meer betekenen: ‘belemmering,
hindernis bij het volbrengen van een taak of prestatie’. En zo komen we in de buurt
van de hierboven beschreven doelgroep. Iemand die een handicap heeft, ondervindt
in het dagelijks leven belemmeringen, bijvoorbeeld doordat hij niet kan lopen, zien
of horen, of doordat hij vanwege een chronische ziekte minder goed functioneert.
Hij heeft een handicap, en is derhalve gehandicapt.

Inflatie
Het woord gehandicapt heeft op zich dus niets denigrerends of discriminerends.
Toch wordt dat blijkbaar wél als zodanig ervaren, want eind twintigste eeuw was
het ineens niet meer correct om van ‘gehandicapten’ te spreken; ‘mensen met een
handicap’ moest dat worden. Die benaming was echter ook aan inflatie onderhevig,
en wordt nu steeds meer vervangen door ‘mensen met een (fysieke, visuele,
verstandelijke, etc.) beperking’.
Van Dale neemt in 1999 bij beperking voor het eerst het voorbeeld ‘mensen met
een lichamelijke beperking’ op, met als betekenisomschrijving: ‘mensen met een
handicap’. Dat het woordenboek beperking als een verhullende term opvat, blijkt
uit het label ‘eufemistisch’, dat erbij staat.
Was hier inderdaad sprake van een eufemisme? Het lijkt er wel op. Het woord
handicap werd tenslotte als stigmatiserend ervaren. Maar is beperking niet nog
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stigmatiserender? Met dat woord ga je er immers van uit dat je iets níét kunt, terwijl
het juist zo belangrijk is om te kijken naar wat je nog wél kunt.
Toch zou ik niet zo ver willen gaan als de wereld van de geestelijke
gezondheidszorg, die mensen met een geestelijke - pardon, verstandelijke - handicap
nu wel heel erg positief ‘mensen met mogelijkheden’ noemt. Over eufemismen
gesproken!

Jaarvergadering Onze Taal
Secretariaat Onze Taal
Op maandagavond 12 juni zal in Sociëteit De Witte, Plein 24 in Den Haag, om 19.30
uur de jaarvergadering van het Genootschap Onze Taal worden gehouden. De
sociëteit ligt dicht bij het centraal station (ruim vijf minuten lopen, richting Binnenhof).
In verband met de beschikbare plaatsruimte wordt de leden die de jaarvergadering
willen bijwonen, vriendelijk verzocht zich telefonisch (070 - 356 12 20) of schriftelijk
aan te melden.
AGENDA
1 Opening door de voorzitter
2 Verslag van de jaarvergadering in 2005
3 Jaarverslag 2005
4 Financieel verslag 2005
5 Verslag kascommissie
6 Benoeming nieuwe kascommissie
7 Benoeming bestuursleden
Het bestuur draagt voor benoeming voor:
- drs. A.J.A. Wiechmann

PAUZE
8 Rondvraag
9 Voordracht door mr. Gert Haverkate over de rol van een jurist bij de
samenstelling van een woordenboek als Van Dale.
10 Sluiting

Het jaarverslag en het financieel verslag 2005 alsmede de overige vergaderstukken
liggen een halfuur voor aanvang van de vergadering op de plaats van de
jaarvergadering ter inzage. De vergaderstukken zijn van 22 mei tot en met 12 juni
ook in te zien op het secretariaat van het Genootschap Onze Taal, Raamweg 1a in
Den Haag.
Alle leden zijn van harte welkom.
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Hom of kuit
Zijn bijzondere dagen, maanden en jaren wenselijk?
Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.
Telt u ook de nachtjes slapen tot 2008? Want dan begint het Europees Jaar van de
interculturele dialoog. Wist u niet hè? Maar misschien hebt u dan wél genoten van
de week van de poëzie (22-28 april) en de Europese Dag van de Logopedie (6
maart). Is het goed dat er zulke bijzondere perioden zijn?

Tegenstander
Zulke dagen, weken, enzovoort, waarvan er sluipenderwijs steeds meer komen,
moeten worden afgeschaft. Om te beginnen heeft het fenomeen iets willekeurigs.
Waarom zijn er wel officiële dagen maar geen nachten of kwartalen? En waarom
is er wél een dag van de poëzie en zelfs geen namiddag voor de brief? En waarom
kan er geen dag voor het Nederlands af als er wel een wereldstotterdag is (op 22
oktober)? Maar er zijn ook serieuzere bezwaren. Er gaat veel geld naar die dagen,
maanden en jaren toe. Te vrezen is dat dat ons geld is. En dat zou nog te billijken
zijn als aan elke bijzondere dag concrete doelen waren verbonden en als er
naderhand ook onderzocht werd of die gehaald zijn. Daar is natuurlijk geen sprake
van.
Maar de weerzin zit eigenlijk nog dieper. Er hangt een absolutistisch luchtje om
al die Bijzondere Dagen die onze agenda's binnenmarcheren. Alleen die hoofdletters
al. ‘Zij van Hogerhand die het Goede Met Ons Voorhebben’ zullen weleens bepalen
waar de burger zich van dag tot dag toe dient te bepalen. En die weerzin wordt
opstandigheid zo gauw je je realiseert dat het altijd om onloochenbare goede doelen
gaat. Wie zich verzet tegen wereldstotterdag bekent zich tot het slag van haters van
stotteraars, en wie wil nou tot dat neerslachtig stemmende slag behoren?

Voorstander
De middeleeuwers hadden al hun calendarium, een kalender met alle heiligendagen.
Ze hadden gelijk. Bijzondere dagen breken de sleur, en maken het mogelijk om
aandacht te schenken aan nuttige zaken die anders onderbelicht blijven. Veel van
de bijzondere dagen zijn al oud en functioneren naar volle tevredenheid. Wie zou
bijvoorbeeld moederdag en werelddierendag willen missen?
Het is heel begrijpelijk dat er steeds meer bijzondere dagen, maanden en jaren
komen. Mensen worden zó overvoerd met informatie dat er steeds sterkere middelen
nodig zijn om iets tot hen door te laten dringen.
Die data zijn heel geschikt voor een geconcerteerde actie. Ze staan ruim van
tevoren vast, zodat er reclamemateriaal voorbereid kan worden, en er beroemdheden
uitgenodigd kunnen worden. Op de Wereldalfabetiseringsdag is prinses Laurentien
extra actief, en dat ‘maakt het verschil’ in termen van media-aandacht. U zou de
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Dag van de Mantelzorg toch ook allang vergeten zijn als de koningin niet had
gevraagd of de hoogbejaarde meneer Van Dalen wat extra jus op zijn sudderlapje
met rodekool beliefde? En op taalgebied kunnen er niet genoeg dagen, weken en
jaren georganiseerd worden. Laten we daarom 21 maart uitroepen tot ‘Dag van het
Nederlands’, omdat de eerste Nederlandse zin zo onmiskenbaar lenteachtig is.

Wat vindt u ervan? Zijn Bijzondere Dagen, Maanden en Jaren
wenselijk?
Geef voor 22 mei uw mening op onze website:
www.onzetaal.nl/homofkuit. Of stuur een briefkaart met ‘Bijzondere Dagen,
Maanden en Jaren zijn wenselijk’ of ‘Bijzondere Dagen, Maanden en Jaren zijn
niet wenselijk’ naar de redactie van Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den
Haag. In de volgende aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Vorige maand kon u reageren op de vraag of het wenselijk zou zijn om elk jaar de
spelling te veranderen op grond van de manier waarop woorden in de praktijk gespeld
worden. Dat laatste is tegenwoordig eenvoudig te onderzoeken door met de
zoekmachine Google alle teksten op internet te doorzoeken. Dit vindt u duidelijk
een slecht idee. Maar liefst 95,3% van de inzenders (224 stemmen) meent dat de
spelling niet jaarlijks moet worden aangepast op grond van googelen. Slechts 11
stemmers (4,7%) zijn voorstander van een dergelijke procedure. Waarschijnlijk is
de meerderheid van de tegenstemmers tegen het hele idee van een jaarlijkse
spellingverandering, met of zonder googelen.
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Tamtam
Redactie Onze Taal
‘Negerzoen zal niet gauw verdwijnen’
Hoewel koekfabrikant Van der Breggen in Tilburg eind maart besloot de naam van
zijn populaire negerzoenen te veranderen in ‘Buys Zoenen’, zal het woord negerzoen
niet snel uit het Nederlands verdwijnen. Dat denkt althans taaljournalist en
woordhistoricus Ewoud Sanders. ‘Op de lange termijn kan zo'n naamsverandering
er wel toe bijdragen dat het woord in vergetelheid raakt (“heeft u zo'n ding dat wij
vroeger een negerzoen noemden”), maar dat kan decennia duren.’ Ton den Boon,
hoofdredacteur van de grote Van Dale, denkt er net zo over. ‘Het woord is erg
ingeburgerd. Het maakt bijna deel uit van onze cultuur en nationale identiteit.’
Sanders en Den Boon behoren tot de velen die vorige maand reageerden op het
opmerkelijke besluit tot naamswijziging van de negerzoen. De fabrikant meldde dat
het tijd werd ‘de productnaam te moderniseren’. ‘Sommige mensen vinden het
jammer dat de naam negerzoen verdwijnt, omdat ze die al zo lang kennen. Er zijn
echter ook mensen die minder enthousiast zijn over de benaming. Daar hebben we
alle begrip voor. Buys Zoenen moeten er zijn voor iedereen.’
Met dat laatste werd gedoeld op het initiatief van de Stichting Eer en Herstel
Betalingen Slachtoffers van Slavernij in Suriname, die hadden opgeroepen de naam
negerzoen te wijzigen, omdat die discriminerend zou zijn. Eerder, in 2002, had de
stichting de redactie van de grote Van Dale al verzocht het woord neger uit het
woordenboek te schrappen. Dat leidde ertoe dat aan het lemma neger werd
toegevoegd: ‘door sommigen als scheldwoord ervaren’.
De naamswijziging is volgens de koekfabrikant gebaseerd op ‘zorgvuldig markt-,
merken consumentenonderzoek’. Ander onderzoek levert heel andere uitkomsten
op. Dagblad De Telegraaf deed een peiling onder de lezers; 96 procent van hen
had totaal geen probleem met negerzoen, en een stemming in Onze Taal (zie het
januari- en het februari/ maartnummer), leverde een soortgelijke score op: 97,6
procent was tegen naamswijziging. De vele reacties in de media hadden dezelfde
teneur. Misschien dat ook hierdoor de teloorgang van negerzoen bemoeilijkt wordt.
Bronnen: NRC Handelsblad, De Telegraaf, Onze Taal, De Twentsche
Courant Tubantia, Nu.nl

De Franse president Chirac: boos weggelopen wegens Engels.
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Chirac verontwaardigd.
De Franse president Chirac is eind maart demonstratief weggelopen uit een overleg
van Europese regeringsleiders. Daarbij sprak zijn landgenoot Ernest-Antoine Seillière,
voorzitter van de Europese werkgeversorganisatie UNICE, de regeringsleiders toe
in ‘de taal van het zakenleven’, het Engels, en dat schoot Chirac in het verkeerde
keelgat. (Nu.nl, BN/De Stem)

Vloeken op tv.
Het gemiddelde aantal vloeken en verwensingen dat vorig jaar per week op tv te
horen was, is ten opzichte van 2004 gestegen van 1850 naar 1900, zo blijkt uit de
Vloekmonitor 2005, een onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Bond
tegen het vloeken. De opvallendste conclusie was overigens dat er in 2005, in
tegenstelling tot voorgaande jaren, bij de publieke omroepen meer gevloekt werd
dan bij de commerciële. (Reformatorisch Dagblad)

Fantasietaal.
‘Amambanda amambanda / Amambanda gwena mambanda’ - dat zijn de
openingsregels van het lied ‘Amambanda’ van de groep Treble, die Nederland op
18 mei vertegenwoordigt tijdens de voorronde van het Eurovisie Songfestival in
Athene. De tekst is geschreven in zogeheten Treble-taal, een onzinwoordentaal die
je ‘vooral moet voelen’. Desondanks heeft amambanda een betekenis: ‘zet 'm op’.
(De Telegraaf, NOS.nl)

Beste bijsluiter.
Pariet, een middel tegen maag- en slokdarmklachten, heeft de prijs voor de beste
geneesmiddelenbijsluiter van 2006 gekregen, vanwege de uitgebreide informatie,
de heldere taal en de overzichtelijke presentatie. De prijs is een initiatief van DGV
Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, en werd dit jaar voor de
derde keer uitgereikt. (Persbericht DGV)

Klare taal.
Het Duitse taaltijdschrift Deutsche Sprachwelt is op de Internationale Dag van de
Moedertaal (21 februari) een actie begonnen die tot meer ‘gutes Deutsch’ in het
parlement moet leiden. Daartoe moeten parlementsleden een verklaring
ondertekenen waarin ze zichzelf verplichten om correcte, begrijpelijke taal te
gebruiken, zonder ‘Denglische’ (Duits-Engelse) woorden. Tot nu toe hebben 21 van
de 614 parlementsleden zo'n verklaring ondertekend. (Deutsche Sprachwelt).
Koppelingen naar de originele berichten staan op www.onzetaal.nl/tamtam.
Let wel: internetkoppelingen verouderen snel. Op onze website staat
iedere dag vers taalnieuws.
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InZicht
Raymond Noë
‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland en België. 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 zonder vrees

Rapporten, brieven, memo's: in het bedrijfsleven moet veel geschreven worden,
maar lang niet iedereen gaat dat schrijven even makkelijk af. Vaak komt dat ook
door faalangst en onzekerheid, zo ontdekten de taaltrainers Theo IJzermans en
Johannes de Geus. In hun boek Schrijven zonder vrees gaan ze, ook aan de hand
van praktijkgevallen, na wat de oorzaken van schrijfangst kunnen zijn (angst om
fouten te maken, angst voor het oordeel van anderen), en wat je eraan kunt doen
(bijvoorbeeld het opstellen van een plan van aanpak).

Schrijven zonder vrees. Tips voor iedereen die schrijven lastig vindt is
een uitgave van Thema en kost € 18,50 (ingenaaid, 135 blz.). ISBN 90
5871 096 3

Juridische spellingcontrole
Het Nederlandse taaltechnologiebedrijf Polderland heeft in samenwerking met
Lycaeus juridisch woordenboek een spellingcontrole ontwikkeld voor de veelgebruikte
tekstverwerker Word. Correct juridisch heet die spellingchecker, en er zijn zo'n
achtduizend juridische termen in opgenomen. Behalve de spellingcontrole omvat
Correct juridisch ook het Lycaeus jurdisch woordenboek, dat met een muisklik vanuit
de tekstverwerker te raadplegen is.

Correct juridisch kost € 135,- en is te bestellen op de website van
Polderland: www.polderland.nl.

Psalmen vertalen
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Dichter, criticus en universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde T. van
Deel is intensief betrokken geweest bij de vertaling van de Psalmen in de Nieuwe
Bijbelvertaling van 2004. Kort na het verschijnen van de NBV sprak Van Deel de
J.H. van Oosbreelezing uit, waarin hij stilstond bij verschillende vertalingen van een
aantal Psalmen, in het bijzonder Psalm 131. De tekst van deze lezing is onlangs in
boekvorm verschenen.

De Psalmen als poëzie. Zesde J.H. van Oosbreelezing is een uitgave
van Eburon en kost € 10,- (ingenaaid, 28 blz.). ISBN 90 6972 094 6

Handboek redactie
Het forse Handboek redactie van Lydia Vroegindeweij gaat niet in op het bewerken
van tekst, maar besteedt vooral aandacht aan de organisatorische en sturende
kanten van het redactievak. Er wordt ingegaan op onder meer het plannen van een
publicatie, het omgaan met auteurs en vertalers en hun werk, het omgaan met
andere medewerkers zoals vormgevers, en het drukproces.

Handboek redactie. Het organiseren van publicaties is een uitgave van
Sdu Uitgevers en kost € 35,- (gebonden, 487 blz.). ISBN 90 12 10866 7

Italiaans op cd-rom
In 2001 verscheen bij Van Dale het Handwoordenboek
Nederlands-Italiaans/Italiaans-Nederlands van prof. dr. V. Lo Cascio. Dit
woordenboek is nu ook op cd-rom verkrijgbaar. Behalve meer trefwoorden en
voorbeeldzinnen bevat deze elektronische versie een grammaticaal compendium,
een lijst van aardrijkskundige namen en een overzicht van de vervoeging van alle
in het woordenboek opgenomen werkwoorden. Verder biedt de cd-rom een
uitgebreide zoekfunctie en de mogelijkheid tot het aanleggen van lijsten met
aanvullende informatie. Lezers van Onze Taal kunnen het woordenboek met korting
bestellen. Zie de aanbieding op blz. 146.
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Groot elektronisch woordenboek Italiaans-Nederlands/Nederlands-Italiaans
is een uitgave van de Stichting ItalNed en kost € 99,50. Distributie in
Nederland: Amsterdam University Press.
ISBN 90 5356 830 1

Opnieuw uitgegeven
• In 1997 verscheen Schrijven met effect van Mariët Hermans, een cursus in
boekvorm waarmee de lezer stapsgewijs ‘helder, kernachtig en levendig’ zakelijke
teksten leert schrijven. Onlangs verscheen de derde, herziene druk van dit boek.

Schrijven met effect. Stijlcursus doeltreffend formuleren is een uitgave
van Coutinho en kost € 21,50 (ingenaaid, 258 blz.). ISBN 90 6283 493 0
• Naar aanleiding van de jongste spellingaanpassingen is er een geheel herziene
druk verschenen van Handboek spelling, van Johan De Schryver en Anneke Neijt.
Het boek gaat in op spelling(regels) en allerlei achtergronden daarbij (geschiedenis,
juridische aspecten, dyslexie, enzovoort).

Handboek spelling is een uitgave van Wolters Plantyn en kost € 29,(ingenaaid, 430 blz.). ISBN 90 301 8478 7

Spreekwoorden in beeld
In het Noordbrabants Museum in Den Bosch is tot en met 3 september de
tentoonstelling ‘Spreken is zilver, kijken is goud’ te zien. Er wordt een beeld gegeven
van de herkomst en achtergronden van Nederlandse gezegden en spreekwoorden,
aan de hand van kunst, kunstnijverheid en gebruiksvoorwerpen uit de afgelopen
vijfhonderd jaar.
Op 11 juni wordt de tentoonstelling opgeluisterd met een lezing van Riemer
Reinsma, over het ontstaan en verdwijnen van spreekwoorden. Lezers van Onze
Taal kunnen de lezing en de tentoonstelling met korting bezoeken. Zie de aanbieding
op blz. 146.
Het Noordbrabants Museum is gevestigd aan de Verwersstraat 41 te Den
Bosch. Openingstijden: dinsdag-vrijdag 10.00-17.00 uur, zaterdag en
zondag 12.00-17.00 uur. Tel. 073 - 687 78 77. Website:
www.noordbrabantsmuseum.nl.
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Het eten bestond uit heerlijke gebakken aardappeltjes, sla, uitjes,
krootjes, kapucijners en een speklapje, waar we met z'n allen flink
van gegeten hebben.
Brandinggids
Foutje!
Computable is in het algemeen behoorlijk informatief, al wel sterk getint.
Maar soms slaan jullie de boot volledig mis.

Computable
Bord in Veerle, België

Door groeispurten en extreem veel belasting kreeg Lars last van zijn
knieën. ‘Ook mijn voeten zijn niet mijn sterkste punt. Daar werd
tijdens de opleiding de hele tijd op gehamerd.’
De Stentor
Nestkasten maken voor ouderen
Iedere eerste woensdag van de maand kunnen Houtense ouderen
nestkasten voor uilen maken.
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Algemeen Dagblad
Wie zette in 1969 als eerste mens een stap op aarde?

Dé Weekkrant Huis aan Huis Enschede
Microsoft Word

‘Het zijn bovendien stuk voor stuk fantastische voetballers en ik heb de
eerste twee à drie weken op mijn tenen moeten lopen om het bij te kunnen
houden. Mijn knieën hielden dat niet vol, waardoor ik zo'n zes weken aan
de kant heb gezeten.’
Nummer 14
Gezocht wordt naar een creatieve en ondernemende
SENIOR BRAND MANAGER ... voor een internationale
tabaksfabrikant...
Personeelsadvertentie in Intermediair
Vanavond om 20 uur spreekt cultuurfilosoof dr. Ad Verbrugge van de VU
in Amsterdam over de crisis in het onderwijs op het Pascal College,
Pascalstraat 4, Zaandam.

NRC Handelsblad
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[Nummer 6]
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De tovenaar van Tatabánya
Bijnamen in de voetbalwereld
Frank Joosten
Rafi, Van the Man en Het IJskonijn: wie weet staan ze deze maand
wel in het Nederlands elftal dat in Duitsland meedoet aan het
zeventiende wereldkampioenschap voetbal. Rafael van der Vaart,
Ruud van Nistelrooy en Edwin van der Sar zijn lang niet de enige
voetballers met een bijnaam.
Edson Arantes do Nascimento. Bij voetballeken doet die naam geen belletje rinkelen,
maar zijn bijnaam kent iedereen: Pele, de beste voetballer aller tijden, Braziliaan,
driemaal wereldkampioen. Hij heeft nog meer bijnamen, waaronder O Rey (De
Koning), maar Pele (wat ‘zwartje’ kan betekenen) is verreweg zijn bekendste. Je
zou de mensen de kost moeten geven die zelfs denken dat hij werkelijk zo heet.
Dat zal bij de meeste voetballersbijnamen niet zo snel gebeuren; de ware aard
daarvan is vaak in één oogopslag te herkennen. Waar komen al die bijnamen
vandaan?

Naamvervormingen

Pele: zonder twijfel de beroemdste voetballersbijnaam.

Het bekendste bijnaamgevingsprocédé is ook in het voetbal de vervorming van
voor- of familienaam. Zo heb je bij Oranje onder meer Rafi (Rafael van der Vaart),
Wes (Wesley Sneijder) en, als coach op de bank, Schippie (John van 't Schip), en
bij Real Madrid de stervoetballers Zizou (Zinedine Zidane), Becks (David Beckham)
en Ronnie (Ronaldo). Ook ex-spelers als Hans van Breukelen (De Breuk), Paul
Gascoigne (Gazza), Gerald Vanenburg (Vaantje) en Karl-Heinz Rummenigge (Kalle)
kregen een bijnaam waarin hun voor- of familienaam aangepast werd.
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In sommige gevallen verraadt de vervorming ietsje meer, zoals bij Klaas-Jan
Huntelaar, die zijn bijnaam The Hunter zeker ook dankt aan de onvermoeibare
manier waarop hij doelpunten najaagt. Of bij Hugol (Hugo Sanchez) en Batigol
(Gabriel Batistuta), waarin het woord gol (Spaans voor ‘goal’) op de doeltreffendheid
van beide aanvallers wijst, en bij Pi-Air voor Pierre van Hooijdonk, de spits met de
(bij tegenstanders) zeer gevreesde sprong- en kopkracht. De Engelse spits Mark
Hateley werd door zijn AC Milan-fans Attila genoemd, niet alleen omdat de Italianen
zijn familienaam moeilijk konden uitspreken, maar ook als verwijzing naar de
legendarische Hunnenleider, die net als Hateley lange haren had.
Natuurlijk wordt er bij naamvervorming ook vaak gerijmd: Dennis Bergkamp wordt
dan Dennis the Menace, Ruud van Nistelrooy Van the Man en Arie Haan Arie
Bombarie.

Naamvervormingen
Ibrahim Afellay (Ned)

Ibi

Osvaldo Ardiles (Arg)

Ossie

George Best (N-Ier)

The Best

Zbigniew Boniek (Pol)

Zibi

Johan Boskamp (Ned)

Bossie

Stan Collymore (Eng)

Stan the Man

David di Tommaso (Fra)

DiTo

Steven Gerrard (Eng)

Stevie G

Alain Giresse (Fra)

Gigi

Raymond Goethals (Bel)

Raimundo

Josep Guardiola (Spa)

Pepe

Thierry Henry (Fra)

Titi

Filippo Inzaghi (Ita)

Super Pippo

Nenad Jestrovic (Ser)

Jestrogol

Oliver Kahn (Dui)

Genghis Kahn

Mateja Kežman (Ser)

Kezza

Jürgen Klinsmann (Dui)

Klinsi

Jean-Pierre Papin (Fra)

Jipépé (JPP)

Toni Polster (Oos)

Goalster

Juan Roman Riquelme (Arg)

Romy

Paolo Rossi (Ita)

Pablito

Salvatore Schillaci (Ita)

Toto

Sebastian Schweinsteiger (Dui)

Schweini

Teddy Sheringham (Eng)

Ready Teddy

Andrei Shevchenko (Oek)

Sheva
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Lorenzo Staelens (Bel)

Lorre

Davor Suker (Kro)

Sukerman

Carlos Tevez (Arg)

Carlitos

Ivan Zamorano (Chi)

Ivan de Verschrikkelijke

Andoni Zubizarreta (Spa)

Zubi
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Nederlandse bondscoaches op het WK 2006
Dick Advocaat

Zuid-Korea

De Kleine Generaal

Marco van Basten

Nederland

San Marco

Leo Beenhakker

Trinidad & Tobago

Don Leo

Guus Hiddink

Australië

Saint Gus; Magic Guus

John van 't Schip

Nederland

Schippie

Uiterlijk
Ook het uiterlijk speelt vaak mee. De Kleine, De Lange, De Kromme: in het dagelijks
leven komen die bijnamen geregeld voor en in het voetbal is dat niet anders. Onder
meer Marc Degryse, Jan Koller en Willem van Hanegem worden zo genoemd, en
waarom dat zo is, is duidelijk als je ze ziet - al speelt bij Van Hanegem vast ook
mee dat zijn schoten altijd een typische kromming hadden. Maar soms ligt het niet
zo voor de hand. Alleen als je weet dat Winston Bogarde glimmende kettingen
draagt, snap je waarom hij De Goudsmid wordt genoemd, en ook wel Lex Goudsmit
(de naam van een beroemde Nederlandse toneelspeler) - of simpelweg Lex. Diego
Maradona kreeg in de tijd dat hij, slank en 1 meter 60, nog weg te blazen was, de
bijnaam Pluisje. Ruud Gullit staat in Italië nog altijd bekend als Il Tulipano Nero (‘De
Zwarte Tulp’), een verwijzing naar zijn nationaliteit, huidskleur en wellicht ook zijn
intussen verdwenen rastakapsel. Ook de grijze Fabrizio Ravanelli (Penna Bianca,
‘Witte Veder’) en Roberto Baggio (Il Divin Codino, ‘De Goddelijke Paardenstaart’)
vielen op dankzij hun haartooi.
Andere voorbeelden zijn de Noorse spits Ole Gunnar Solskjaer, die met zijn jonge
gezicht The Baby Face Assassin (assassin betekent ‘sluipmoordenaar’) wordt
genoemd, en Claudio Gentile, een Italiaanse speler die van zijn medespelers de
bijnaam Gheddafi kreeg omdat hij zijn jeugd in Libië heeft doorgebracht en nogal
op de Libische leider Khaddafi leek. John van Loen, boomlang en roodharig, stond
in Utrecht geboekstaafd als De Vuurtoren, en Jackie Charlton hield aan zijn lange
nek de bijnaam De Giraf over. Overbekend is ook de bijnaam Sneeuwvlokje voor
Ronald Koeman, die tijdens zijn Barcelona-periode vanzelfsprekend opviel als blonde
Nederlander tussen al die donkere Spanjaarden. De naam Sneeuwvlokje dankt hij
aan de wereldberoemde, inmiddels overleden albinogorilla in de dierentuin van
Barcelona.
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Van the Man tijdens Nederland-Macedonië, oktober 2005.

Op grond van uiterlijk
Giancarlo Antognioni (Ita)

Bell' Antognioni

Carlos Bilardo (Arg)

El Narigón (‘De Grote Neus’)

Petr Čech (Tsj)

Big Pete

Jan Ceulemans (Bel)

Sterke Jan, De Vlaamse Reus

Pierre van Hooijdonk (Ned)

Big Pete

Horst Hrubesch (Dui)

Das Ungeheuer (‘Het Monster’)

Ivan de la Peña (Spa)

Pequeño Buda (‘Kleine Boeddha’)

Alvaro Recoba (Uru)

El Chino (‘De Chinees’)

Romário de Souza Faria (Bra)

Baixinho (‘Kleintje’)

Piet Schrijvers (Ned)

De Bolle van Zwolle, De Kolos van Oss

Jan Vennegoor of Hesselink (Ned)

Lange Jan

Juan Sebastián Verón (Arg)

La Brujita (‘De Kleine Heks’; vanwege
zijn haakneus)

Dieren
Charlton en Koeman staan met hun verwijzingen naar dieren allesbehalve alleen.
Het lijkt wel alsof heel het dierenrijk vertegenwoordigd is in het rijtje voetbalbijnamen:
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El Conejito (‘Het Konijntje’, Javier Saviola), Het IJskonijn (Edwin van der Sar), De
Pitbull, De Piranha (Edgar Davids), De Lama (Frank

Vergelijking met dieren
Tony Adams (Eng)

The Donkey (‘De Ezel’)

Daniel Amokachi (Nig)

The Black Buffalo

Faustino Asprilla (Col)

Gacela Negra (‘Zwarte Gazelle’)

Jorge Campos (Mex)

De Condor

Garrincha (Bra)

Vogeltje

Ed de Goey (Ned)

Ed Konijn

Adrian Ilie (Roe)

De Cobra

Manasseh Ishiaku (Nig)

De Buffel

Nwankwo Kanu (Nig)

De Kraanvogel

Kevin Keegan (Eng)

The Mighty Mouse

Claudio López (Arg)

El Piojo (‘De Luis’)

Lionel Messi (Arg)

El Pulga (‘De Vlo’)

Rinus Michels (Ned)

De Sfinx

Frans de Munck (Ned)

De Zwarte Panter

Ariel Ortega (Arg)

El Burrito (‘Het Ezeltje’)

Johnny Rep (Ned)

Goudhaantje

Piet Schrijvers (Ned)

De Beer van De Meer

Hakan Sükür (Tur)

De Stier van de Bosporus

Christian Vieri (Ita)

Il Monstro (‘Het Monster’)

Berti Vogts (Dui)

De Terriër

Dino Zoff (Ita)

De Spin
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Willem van Hanegem heet om meer dan één reden De Kromme.
Uit: Nico Scheepmaker (tekst) en Theo van den Boogaard (tek.), Abe, hot story van een
voetballerina. Amsterdam, De Bezige Bij, 1973

Rijkaard), De Leeuw (Eric Gerets), De Zwarte Spin, De Zwarte Octopus (Lev
Yashin), De Vos (Franky Van der Elst), De Vlo (Jesper Olsen), Het Slangenmens
(Rob Rensenbrink), Das Kampfschwein (Marc Wilmots), en dat is nog maar een
greep.
De reden voor een vergelijking met een dier kan verschillen. In het geval van
Rijkaard gaat De Lama terug op één enkel incident, waarbij hij in 1990 zijn Duitse
tegenstrever Rudi Völler in de haren spuwde, maar meestal berust de vergelijking
op een uiterlijk kenmerk (konijnentanden), een karaktertrek (zo koel als een ijskonijn,
zo heldhaftig als een leeuw) of een soort behendigheid (zo glad en onberekenbaar
als een slang). Emilio Butragueño kreeg in Spanje de bijnaam El Buitre (‘De Gier’),
niet alleen als verwijzing naar zijn familienaam, maar ook door zijn speelstijl: als
een gier fladderen tot vlak bij zijn ‘prooi’ en die vervolgens met een schijnbeweging
verschalken.

Eretitels, heiligen en tovenaars
Philippe Albert (Bel)

The Prince

Laurent Blanc (Fra)

Le Président

Kalusha Bwalya (Zam)

King Kalu

Eric Cantona (Fra)

Dieu (‘God’)

Johan Cruijff (Ned)

Het Orakel van Betondorp

Alfredo di Stefano (Arg)

Don Alfredo

Giuseppe Giannini (Ita)

Il Principe (‘De Prins’)

Raymond Goethals (Bel)

De Tovenaar

Kevin Keegan (Eng)

King Kevin

Jószef Kiprich (Hon)

De Tovenaar van Tatabánya

Nils Liedholm (Zwe)

De Baron
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Roger Milla (Kam)

De Keizer van Kameroen

Daniel Passarella (Arg)

El Gran Capitán (‘De Grote Kapitein’)

Pele (Bra)

O Rey (‘De Koning’)

Ferenc Puskás (Hon)

De Galopperende Majoor

Alf Ramsey (Eng)

The General

Rivaldo (Bra)

O Rey (‘De Koning’)

Wilfried Van Moer (Bel)

De Kleine Generaal

Spelkenmerken
De manier waarop een voetballer speelt, kan behalve diernamen ook nog andere
vergelijkingen in het leven roepen. Zo leverde de gewaagde speelstijl van de
Colombiaanse ‘vliegende’ keeper René Higuita hem de bijnaam El Loco (‘De Gek’)
op. Daniel Passarella werd dankzij zijn niet-aflatende winnaarsmentaliteit De Strijder
van Chacabuco genoemd, en Gennaro Gattuso staat sinds zijn doortocht bij Glasgow
Rangers om dezelfde reden bekend als Braveheart (‘Dapper Hart’). Roy Makaay,
vaak onzichtbaar maar toch doeltreffend, is sinds zijn verblijf in München Das
Phantom. En de blessuregevoelige Arjen Robben wordt in Engeland weleens als
The Crystal Man bestempeld.
Ook vergelijkingen met beroepen komen geregeld voor: El Matador (Marcelo
Salas), De Architect (Michel Platini), The Butcher (‘De Slager’, Marco Materazzi),
Der Bomber (‘De Kanonnier’, Gerd Müller) en De Professor (Graeme Rutjes).

Voorwerpen
Ook voorwerpen worden vaak in verband gebracht met een voetballer. Het
Scheermes (Pablo Camacho), De Spijker (Adri van Tiggelen), Mac the Knife
(Georges Leekens), The Mean Machine (Roy Keane) of De Bijl uit Montevideo
(Paolo Montero), bijvoorbeeld, zijn ‘eretitels’ voor bikkelharde verdedigers. Andere
voorbeelden: De Naaimachine, bijnaam voor de ‘matennaaiende’ (de tegenstander
gele en rode kaarten aansmerende) Lothar Matthäus, De Blonde Pijl voor de pijlsnelle
Alfredo Di Stefano, De Rots (Marcel Desailly) en De Rots uit Kampen (Jaap Stam),
beiden onverzettelijk en niet te passeren, en De Stofzuiger, intussen een soortnaam
geworden, maar oorspronkelijk de bij-

Maar de grootste roem verwerf je misschien nog wel wanneer je zoals
Platini, Maradona of Cruijff zélf het ijkpunt vormt voor nieuwe bijnamen.
naam voor de nijvere Willy van de Kerkhof, altijd bereid om op het middenveld het
vuile werk op te knappen.
Verschillende spelers met bovenmatige schotkracht in de benen hebben de
afgelopen decennia het predkaat Het Kanon gekregen, al was die omschrijving
waarschijnlijk het meest toepasselijk voor Ronald Koeman. In dezelfde lijn liggen Il
Cannone Ceco (‘Het Tsjechische Kanon’, Pavel Nedved), El Rifle (‘Het Geweer’,
Walter Pandiani) en Rocket Ronny (Ronny Rosenthal). De bijnaam De Tank van
Theo Laseroms verwijst niet zozeer naar zijn schotkracht als wel naar zijn
legendarische robuustheid en hardheid.
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Nog positiever wordt een vergelijking wanneer er edelmetaal en juwelen bij worden
gehaald. Het bekendst is allicht de omschrijving De Zwarte Parel voor Pele. Eusebio,
van zijn kant, werd De Parel van Mozambique genoemd, en zijn landgenoot Paulo
Futre
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La Joya (‘Het Juweel’). De Italianen Gianni Rivera en Francesco Totti, tot slot, zijn
Ragazzo d'Oro en Bimbo d'Oro, twee ‘Gouden Jongens’.

Eretitels, heiligen en tovenaars
Als je meer bent dan een modale voetballer of trainer, worden koninklijke of adellijke
personen een mogelijke bron van vergelijking. Denk aan Der Kaiser (Franz
Beckenbauer), aan Don Leo (Leo Beenhakker), Eric le Roi (Eric Cantona), King
Kenny (Kenny Dalglish), El Principe (‘De Prins’, Enzo Francescoli) en De Generaal
(Rinus Michels). Aan die laatste dankt Dick Advocaat, ooit assistent van Michels en
nogal klein van stuk, zijn bijnaam De Kleine Generaal. Na zijn successen met AZ
vorig seizoen heeft ook Co Adriaanse koninklijke proporties gekregen: Koning Co.
Franco Causio werd door zijn ploeggenoten Il Barone genoemd, maar dat had
behalve met zijn leidinggevende karakter ook wel met zijn dure, elegante kleding
te maken. En ook André Hoekstra en Andreas Möller waren koning, zij het van een
lagere rang: respectievelijk De Koning van de Kluts en Der Schwalbenkönig (‘De
Koning van de Fopduik’).
In sommige gevallen worden de vergelijkingen echt hoogdravend: voetballers als
Johan Cruijff en Marco van Basten werden in Zuid-Europa op handen gedragen en
kregen op het toppunt van hun roem haast goddelijke bijnamen als El Salvador (‘De
Verlosser’) en San Marco. Ook in diezelfde ‘bovenaardse’ sfeer zitten bijnamen als
Il Fenomeno (Ronaldo), Il Genio (Dejan Savićević), The Boy Wonder (Michael Owen),
The Welsh Wizard (Ryan Giggs), The Wizard of the Dribble (Stanley Matthews),
Monsieur Plus (Michel Platini) en Il Monumento (Dino Zoff).
Maar de grootste roem verwerf je misschien nog wel wanneer je zoals Platini,
Maradona of Cruijff zélf het ijkpunt vormt voor nieuwe bijnamen: De Hongaarse
Platini (Lajos Detari), De Maradona van de Karpaten (Gheorghe Hagi) of Johan
Segundo (‘De Tweede Johan’, Johan Neeskens). Op dat vlak kan er niemand tippen
aan Pele. Hoe vaak werd een nieuw aankomend talent niet bestempeld als De
Nieuwe Pele? En hoeveel Witte Pele's lopen er niet op deze aardbol rond? Te veel
om op te noemen, wat meteen bewijst dat een bijnaam niet doorzichtig hoeft te zijn
om algemeen verspreid te raken.
De lijst met bijnamen in dit artikel kon onmogelijk volledig zijn. Uitgebreide
overzichtslijsten zijn onder meer te vinden op de volgende websites:
• http://members.lycos.nl/RobinvWijk/index-24.html
• www.soccerphile.com/soccerphile/news/nicknames2.html

Vergelijking met illustere collega's
Saeed Al Owairan (Sau)

De Maradona van de Woestijn

Milan Baroš (Tsj)

Ostravan Maradona (‘De Maradona uit
Ostrava’)

Tore Andre Flo (Noo)

Flonaldo (naar: Ronaldo)
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Wayne Rooney (Eng)

Roonaldo (naar: Ronaldo)

Arnold Scholten (Ned)

De Blonde Socrates

Carlos Valderrama (Col)

De Witte Gullit

Zico (Bra)

De Witte Pele

En verder
Karaktertrekken
Dennis Bergkamp (Ned)

The Iceman

Arie Haan (Ned)

Sluwe Arie

Rinus Israël (Ned)

IJzeren Rinus

Cesar Luis Menotti (Arg)

El Flaco (‘De Slimme’)

Jean-Marie Pfaff (Bel)

El Simpático

Lange carrière bij dezelfde ploeg
Gianni Rivera (Ita)

Mister Milan

Sjaak Swart (Ned)

Mister Ajax

Ben Wijnstekers (Ned)

Mister Feyenoord

Dino Zoff (Ita)

Dino Nazionale

Stripfiguren, (teken)films, karikaturen
Danny Boffin (Bel)
Speedy (naar: Speedy Gonzalez)
Garrincha (Bra)

Charlie Chaplin (kromme benen)

Kevin Keegan (Eng)

Mickey (naar: Mickey Mouse)

Ruud Krol en Wim Suurbier (Ned)

Schnabbel en Babbel

Luc Nilis (Bel)

Lucky Luc

Marc Overmars (Ned)

Miep Miep (naar: Road Runner)

Dragan Stojković (Ser)

Pixie (naam van muis in Joegoslavische
Tom en Jerry)

Ivan Zamorano (Chi)

Bam Bam (naar: Bamm-Bamm Rubble,
uit The Flintstones)

Varia
David Beckham (Eng)
Dennis Bergkamp (Ned)

Spice Boy (getrouwd met een (ex-)Spice
Girl)
Non-Flying Dutchman (vanwege zijn
vliegangst)
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Zbigniew Boniek (Pol)

Bello di Notte (‘Schoonheid van de
Nacht’, vanwege zijn prestaties bij
avondwedstrijden)

Jan Ceulemans (Bel)

Caje (uitgesproken als [kazje], naar zijn
grootvaders café, de Kasselou,
uitgesproken als [kazjeloe])

Julio Ricardo Cruz (Arg)

El Jardinero (‘De Tuinman’; maaide als
jeugd speler het gras)

Gilles De Bilde (Bel)

De Ket (vroeger Brusselse straatjongen,
oftewel ‘ketje’)

De Tovenaar van Tatabánya (de Hongaarse Feyenoorder Jószef Kiprich) probeert in 1992
een Vitesse-verdediger te omspelen.
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Reacties
Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur uw reactie
indien mogelijk per e-mail naar: redactie@onzetaal.nl, of anders naar: Redactie
Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. Voor bijdragen aan deze rubriek
gelden de volgende richtlijnen:
• Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250
woorden).
• Geef in de tekst duidelijk aan op welk artikel u reageert.
• Stel uw bijdrage zodanig op dat de lezer niet wordt verplicht een vorig
nummer erbij te halen.
• Lever uw reactie in onder vermelding van naam, adres en (eventueel)
functie. De redactie kan buiten medeweten van de auteur inkortingen en
stilistische veranderingen aanbrengen in reacties, en raadpleegt bij
belangrijke wijzigingen de auteur.
Reacties kunnen doorgaans pas worden geplaatst twee maanden na het
nummer waarop u reageert. Niet-geplaatste reacties worden doorgestuurd
naar de auteur van het desbetreffende artikel.

Jongerentaal
Jac Aarts - Arnhem
Tijdens het Onze Taal-congres van november vorig jaar hield Wim Daniëls een
lezing over de groeiende invloed van jongerentaal. De bewerking hiervan was te
lezen in het februari/maartnummer, onder de titel ‘125 jaar na Dik Trom’. In dit stuk
gaat Daniëls een beetje voorbij aan het feit dat er in die 125 jaar ook tegenstanders
van jongerentaal zijn geweest. Een van hen was Godfried Bomans, die in 1939 een
kort toneelstuk schreef, getiteld Een eeuw achter, waarin hij de draak stak met de
modieuze jongelui van toen. De hoofdpersonen zijn Pim en zijn zus Ans, die om de
haverklap woorden als knal, duiten, pop (= gulden), luizig en snoezen gebruiken.
Zij zijn modern en dynamisch (denken ze) en streven naar een eigentijds leven vol
‘vaart’ en ‘élan’. Hun ouders begrijpen niets van het snelle leven en houden zich
nog bezig met zulke slome zaken als ernstige boeken die je helemaal moet lezen.

Al in 1939 stak Bomans, in zijn toneelstuk Een eeuw achter, de draak met jongerentaal.

Maar onderschat de oudjes niet! In een vlaag van genialiteit begrijpt vader ineens
hoe hij deze generatiecrisis moet oplossen: hij neemt na samenspraak met zijn
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vrouw het taalgebruik en het gedrag van de kinderen over en vindt nu ook alles
‘luizig’. Moeder verliest zelfs haar deftige tafelmanieren (‘De sandwiches staan in
de kast. Kwak d'r maar wat op’), kortom: binnen de kortste keren vinden zoon- en
dochterlief er niets meer aan. Ze zijn niet uniek meer. Pim beseft nu dat pa en ma
het allemaal deden ‘om ons te laten beseffen wat 'n opgeblazen nullen we zijn!’
Tussen haakjes, Bomans richtte zijn pijlen in dit stuk niet alleen op modieuze
jongerentaal, maar ook op het nodeloos gebruik van het Engels. Behalve het
bovengemelde sandwiches worden onder meer crackers, time is money, all right,
good bye, ha boy!, sorry, bridge-drive, my dear en up to date over de hekel gehaald.

Obesitas
Sepha Metsu-van Tol - fysiotherapeute, Amsterdam
De Taaladviesdienst noemt in de februari/maartaflevering van de rubriek ‘Vraag en
antwoord’ enkele voorbeelden van medische vaktaal, waaronder ook obesitas. Dit
betekent echter niet, zoals gesteld wordt, ‘zwaarlijvigheid’, maar ‘vetzucht’ (afgeleid
van het Latijnse obesus ‘vet, gezwollen’), hetgeen natuurlijk wel tot zwaarlijvigheid
zou kunnen leiden. Een synoniem is adipositas (‘vetlijvigheid, vetzucht’, van het
Latijnse adeps en het daarvan afgeleide bijvoeglijk naamwoord adipeus ‘vet, dik’).
Beide termen worden regelmatig gebezigd in de medische status (het medisch
dossier) en zijn in feite een verhulling van het (mogelijk belastende) oordeel van de
dokter: ‘patiënt is gewoon (te) dik’!

Translaties [1]: plakje cake
Sicco Jan Bier - Amsterdam
Rik Schutz schrijft in het artikel ‘Tong in wang’ (Onze Taal april) over anglicismen
die ‘doelbewust letterlijk en on-Nederlands’ uit het Engels zijn vertaald, zoals neuk
het systeem (van fuck the system) en bij de weg (van by the way), die hij ‘translaties’
heeft gedoopt. Een heel grappige vind ik plakje cake (van piece of cake), omdat
daarmee bewust van een goed Nederlands alternatief wordt afgeweken, namelijk
gesneden koek.

Translaties [2]: zuigen
Kilian Hekhuis - Amersfoort
In het aprilnummer schrijft Rik Schutz in zijn stuk ‘Tong in wang’ over het werkwoord
zuigen: ‘Het gebruik is naar mijn overtuiging beperkt tot “het zuigt” (it sucks “het is
zwaar klote”). Anders dan in de derde persoon enkelvoud en de tegenwoordige tijd
heb ik het niet aangetroffen.’
Hier blijkt wel hoe je overtuiging je blind kan maken voor bepaalde zaken, want
wie met Google zoekt op ik zuig, jij zuigt of jullie zuigen (en de sekspagina's negeert)
krijgt een lange lijst van gevallen waarin zuigen ook anders wordt gebruikt dan in
de derde persoon enkelvoud:
- Kijk, als ik zo eens op dit forum rond kijk, en dan bedoel ik ook KIJKEN, want
forums zuigen, dan zie ik toch een partij zuigende mensen.
- Hoe de fuck krijgt iedereen zulke hoge punten? Ik zuig met dit soort spelletjes.
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- Zo huidige generatie actievelingen... jullie zuigen grote tijd. (Een translatie van
you suck big time.)

Varianten met de verleden tijd zoog/zogen zijn, zoals Rik Schutz ook al schreef,
niet zo eenvoudig te vinden.

Translaties [3]: geef ze de schoen
Inge van Es - Oegstgeest
Bij het boeiende artikel van Rik Schutz over ‘translaties’ moest ik meteen denken
aan wat een vriendin mij vroeger altijd op het hart drukte, namelijk: ‘Geef ze de
schoen!’, van het Engelse to give someone the boot (‘ontslag/de bons geven’). De
‘translatiebetekenis’ hield zoveel in als: ‘Kom op, laat je niet kisten!’ Op de middelbare
school werkte deze uitdrukking inderdaad als een vergrotende trap van
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het groepsgevoelversterkende Engels: wíj́ begrepen elkaar, de rest snapte niet wat
er met zulk soort rare uitspraken bedoeld werd.
Zoals ook uit dit voorbeeld al duidelijk wordt, heeft een translatie overigens niet
altijd dezelfde betekenis als in het Engels. Als iets ‘kont schopt’, gaat het niet zozeer
‘ruig tekeer’, zoals Rik Schutz schrijft, maar is het vooral erg cool.

Translaties [4]: lijkverhuizing
Willy Alenus - Oostende
In zijn artikel over doelbewust letterlijk en on-Nederlands uit het Engels vertaalde
zegswijzen stelt Rik Schutz voor deze voortaan ‘translaties’ te noemen. Maar zowel
beroeps- als vrijetijdshistorici gebruiken translatie al sinds mensenheugenis voor
het (plechtig) verhuizen van stoffelijke menselijke resten van de ene graftombe of
begraafplaats naar de andere, en de grote Van Dale geeft ook nog drie andere
betekenissen van het woord. Met alle respect voor Rik Schutz: heeft de Nederlandse
taal echt behoefte aan weer een homoniem?

Speech Wouter Bos
B.A. ten Pas - Amersfoort
In Onze Taal van april stond een artikel van Jaap de Jong over het werk van de
(politieke) speechschrijver (‘Het gaat om de oneliners die doorkomen in de media’).
Daarbij stond ook een gedeelte uit een redevoering van Wouter Bos afgedrukt,
onder de kop ‘Daarom wil ik uw premier zijn’. Mag ik de heer Bos en zijn
speechschrijver de heer Esser erop wijzen dat in dit stukje niet minder dan tienmaal
het persoonlijk voornaamwoord ik voorkomt? Dat roept bij mij de verdenking op dat
de heer Bos erg met zichzelf ingenomen is. En bescheidenheid is hem kennelijk
ook vreemd, getuige de uitroep ‘Daarom wil ik uw premier zijn.’ Omdat hij de kiezers
om een gunst (namelijk hun stem) vraagt, is het beter om af te sluiten met: ‘Daarom
zou ik uw premier willen zijn.’

Foto: PvdA
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Spaan
Voetbalclichés
Henk Spaan
Het wereldkampioenschap voetbal begint op 9 juni. Wat zou dat een mooie dag zijn
als we vanaf dat moment voorgoed verstoken bleven van zekere uitwassen in het
begeleidende gebabbel. Het fundament van de sportverslaggeving bestaat uit
clichés, maar het ene cliché is erger dan het andere. Hier een topvijf van ergernissen.
5 Die van Heracles. Volgens mij was Tom Egbers een van de eersten die deze
jongensboekentaal gingen spreken. Het kan ook Mart Smeets zijn geweest, voorbeeld
van velen en vooral van Tom. ‘Die van Heracles lieten er geen gras over groeien.’
Het is die van Heracles voor en die van Feyenoord na. Om maar te zwijgen van die
van Roda, die van Sparta en die van Heerenveen. Een anachronisme kan zijn
charmes hebben, tenzij het alom navolging vindt.
4 Het is in elk geval een ploeg die ook wil voetballen. Niet zozeer verslaggeverstaal
als wel gebezigd door trainers. Wat drukken zij hiermee uit? Zelfgenoegzaamheid!
Men is immers zelf ook een ploeg die wil voetballen. In tegenstelling tot sommige
andere ploegen hebben zij er de techniek voor, het tactisch inzicht en de wil tot
aanvallen. Gelukkig is hier sprake van twee ploegen die er ‘een wedstrijd van willen
maken’.
3 Dat zou wat zijn. Met als variant: dat zou wat zijn, zeg. Bijvoorbeeld als Groningen
de Champions League zou hebben gehaald. Dat zou wat zijn geweest. Begrijp me
goed: ik heb er geen bezwaar tegen wanneer een verslaggever bekend zou staan
om zijn regelmatige gebruik van dat zou wat zijn, zeg. Hét probleem van het metier
is het nabauwen door iedereen van alles wat maar naar oorspronkelijkheid zweemt.
Zo slaagt zelfs een middelmatige vondst als dat zou wat zijn, zeg erin om op een
gruwelijke manier op de zenuwen te werken.
2 Daar waar. Hier spannen Evert ten Napel en zijn kloontje Jeroen Grueter de kroon.
Vooral het figuurlijk gebruikte daar waar wekt de moordlust op. Dus niet in: ‘Daar
waar Johan Cruijff zijn grootste triomfen vierde: in het strafschopgebied.’ Een puur
topografische toepassing snijdt nog enig hout. Vooral uitgebannen moet worden:
‘Daar waar Boulahrouz er niet in is geslaagd een vaste plek te veroveren, bereikte
André Ooijer op tijd zijn topvorm.’
Tot mijn ontsteltenis hoorde ik in de een-na-laatste uitzending van Barend en Van
Dorp dat ook Marco van Basten is toegetreden tot het gilde der daar waar-zeggers.
1 Aangeven, in ‘Zoals ik vorige week al heb aangegeven.’ Talloze trainers en analytici
‘gaven voor de wedstrijd al aan’ dat zij het goed hadden gezien. Deze vorm van
aangeven, afkomstig uit de voetballerij, heeft zich als een computervirus in de taal
genesteld. Het woekeren is vergelijkbaar met het gebruik van het woordje dus in
de jaren zestig. Caissières en verkeersregelaars geven heden ten dage ook van
alles aan, terwijl ze geenszins de grens passeren. Aangeven kan te allen tijde worden
vervangen door zeggen, behalve bij de douane.
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De witte spelling
Vragen over het witte boekje [3]
Taaladviesdienst
Dit is de voorlaatste aflevering van deze extra reeks, waarin de
Taaladviesdienst vragen over het witte boekje beantwoordt.
?Komt in het witte boekje ook tv'loos te staan? Dit woord staat met een
apostrof in het Groene Boekje en dat vind ik vreemd.
! In het witte boekje zal tv-loos staan. Het Groene Boekje schrijft tv'loos met een
apostrof omdat -loos een achtervoegsel is (en geen zelfstandig woord). Als een
achtervoegsel wordt gekoppeld aan een afkorting, een getal, een symbool of iets
dergelijks, wordt van oudsher een apostrof geschreven: sms'en, tv'tje, WAO'er, 3'tje,
@'je. Bij de meeste afleidingen die op deze manier ontstaan, levert dat een goed
resultaat op, maar bij tv'loos ziet het er erg vreemd uit.

Illustratie: Jos Collignon

Het Groene Boekje maakt een uitzondering voor afleidingen met -achtig, -dom en
-schap: voor die achtervoegsels komt (in combinatie met een afkorting, een getal
of symbool) wél een streepje: tv-achtig, 65 + -dom, non-EU-schap. In het witte boekje
voegen we -loos toe aan dit rijtje uitzonderingen. Ons advies is dus om tv-loos,
pc-loos, enz. te schrijven.
?Wat doet het witte boekje met Middeleeuwen/middeleeuwen? Het is in het
Groene Boekje van 2005 middeleeuwen, terwijl er in 1995 Middeleeuwen stond.
! Het witte boekje zal Middeleeuwen met een hoofdletter (blijven) schrijven, net als
andere namen van tijdperken en historische periodes (Renaissance, Krijt,
Pleistoceen, etc.). Deze hoofdletter sluit aan bij de behoefte van de taalgebruiker
om in één oogopslag duidelijk te maken dat hij een tijdperk of periode bedoelt: de
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lezer ziet dankzij de hoofdletter direct dat er een eigennaam bedoeld is. De makers
van het Groene Boekje 2005 geven impliciet ook toe dat daar soms behoefte aan
kan bestaan, want ze vermelden dat in specialistische teksten over de verschillende
periodes in onze geschiedenis wel hoofdletters geschreven mogen worden.
In sommige gevallen fungeert een historische aanduiding niet echt als naam maar
meer als omschrijving; het gaat om woorden die eindigen op -tijd, -tijdperk en
-periode: ijstijd, steentijd, atoomtijdperk, ijzerperiode: en om een woord als prehistorie.
Een hoofdletter voegt in deze gevallen naar ons idee te weinig toe. Het witte boekje
houdt hierbij vast aan het algemeen gebruikelijke uitgangspunt dat een hoofdletter
een duidelijke functie moet hebben.
Of en wanneer die functie in een bepaalde context wel of niet ‘duidelijk’ is, blijft
iets waarover je van mening kunt verschillen. Hoofdletterregels mogen daarom wat
ons betreft altijd met een zekere vrijheid toegepast worden. Zo is er in een zin als
‘In het Krijt stond Nederland onder water, maar na de tweede ijstijd trok de zee zich
terug’ niets op tegen om Tweede IJstijd te schrijven.
?Wat doet het witte boekje met het onderscheid dat het Groene Boekje maakt
tussen bijvoorbeeld re-integratie en reïncarnatie?
! In re-integratie en reïncarnatie is sprake van klinkerbotsing: de e van re- kan samen
met de i als ei gelezen worden. Klinkerbotsing kan normaal gesproken op twee
manieren worden vermeden: met een streepje als het voorkomt in een samenstelling
(reuze-idee), en met een trema in afleidingen of niet-samengestelde woorden
(geïsoleerd, bedoeïen). Bij klinkerbotsing na re- hanteert het Groene Boekje een
trema als de betekenis van re- en de betekenis van het daarop volgende deel van
het woord één geheel zijn geworden, zoals bij reïncarnatie en reünie. Maar er komt
een streepje als re- als afzonderlijk woorddeel herkenbaar is: ‘re-integreren (...)
wordt herkend als “opnieuw integreren”’.
Dit is in de praktijk een lastig onderscheid: er zijn zeker taalgebruikers die in
reïncarnatie nog het woord incarnatie herkennen, terwijl andere misschien juist
reïntegratie als één geheel zien. Het witte boekje neemt dit (nieuw ingevoerde)
onderscheid daarom niet over en blijft altijd het trema adviseren in reïmporteren,
reïncarnatie en reïntegratie. Datzelfde ‘witte’ advies geldt voor het voorvoegsel de-:
deëscaleren, deïnvesteren, deïndustrialiseren (het Groene Boekje schrijft sinds
oktober 2005 de-escaleren, de-investeren en de-industrialiseren voor). Volgens ons
gaat de betekenis van re- en de- bijna altijd op in het geheel; het streepje geeft een
te grote scheiding tussen de woorddelen aan en kan daarom storend overkomen.
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Vraag en antwoord
Taaladviesdienst

Koffie en thee staat/staan klaar
?Wat is juist: ‘Er staat koffie en thee klaar’ of ‘Er staan koffie en thee klaar’?
! Hier is het enkelvoud staat juist. Er zijn verschillende soorten zinnen waarin een
meervoudig onderwerp (bijvoorbeeld een onderwerp met en) met een enkelvoudige
werkwoordsvorm wordt gecombineerd. Volgens de Algemene Nederlandse
Spraakkunst (ANS), die uitgebreid op deze kwestie ingaat, geldt dat onder meer als
het onderwerp:
- als een eenheid wordt gezien: ‘Blauw en groen [lees: de combinatie] staat je
goed’; ‘Eieren met spek [lees: het gerecht] is niet goed voor de lijn’;
- uit stofnamen of verzameltermen bestaat waar geen lidwoord bij staat: ‘Er is
goud en zilver gevonden’, ‘Hier wordt groente en fruit verkocht’; hierbij geldt
dat het woord er in de zin staat of ingevuld zou kunnen worden (‘Er wordt hier
groente en fruit verkocht’);
- niemand of geen bevat: ‘Niemand uit Breda en niemand uit Oss was komen
opdagen’; ‘Er is geen man en geen vrouw die het weet’;
- ieder of elk bevat: ‘Elke Noor en elke Fin kan goed skiën.’

De zin ‘Er staat/staan koffie en thee klaar’ valt in de tweede categorie: stofnamen
zonder lidwoord. Als er wél lidwoorden worden gebruikt, is in die gevallen vrijwel
alleen het meervoud mogelijk: ‘De koffie en de thee staan klaar’, ‘De groente en het
fruit zijn bedorven.’ Dat is ook het geval als de twee delen van het onderwerp niet
als één geheel worden opgevat, zoals in ‘Blauw en groen staan je goed’: daar gaat
het om de twee afzonderlijke kleuren, niet om de combinatie.

Lede ogen
?Iets met lede ogen aanzien: wat betekent lede hier?
!Leed is een oud bijvoeglijk naamwoord voor ‘onaangenaam’, ‘droevig’, ‘spijtig’ en
verwante begrippen. Wie iets met lede ogen aanziet, stelt - enigszins gelaten,
misschien wat afgunstig - vast dat er iets gebeurt waar weinig meer aan te doen
valt. Het Idioomwoordenboek (1999) van Van Dale meldt: ‘Eigenlijk staat er dus:
iets met verdrietige ogen aanzien. Bedoeld wordt: iets zien dat verdrietig stemt.’
Dit woord leed lijdt verder een kwijnend bestaan: buiten de uitdrukking met lede
ogen wordt het nauwelijks meer gebruikt. Het leeft echter voort in het zelfstandig
naamwoord leed (‘droefheid, narigheid’), dat een verzelfstandiging is van het
bijvoeglijk naamwoord.

Ter()inzage()legging
?Is het terinzagelegging, ter inzage legging of ter-inzage-legging?

Onze Taal. Jaargang 75

! De juiste schrijfwijze is terinzagelegging. Zelfstandige naamwoorden op -ing of
-name die zijn afgeleid van een werkwoordelijke uitdrukking die uit twee of drie
woorden bestaat, worden aaneengeschreven. Zo horen bij ziek melden, ter aarde
bestellen en in beslag nemen respectievelijk de zelfstandige naamwoorden
ziekmelding, teraardebestelling en inbeslagname (of inbeslagneming); bij ter inzage
leggen hoort terinzagelegging.
Het woord stond in 1984 voor het eerst in Van Dale, toen nog met koppeltekens:
ter-inzage-legging. In de uitgave van 1999 waren de streepjes geschrapt. Vreemd
genoeg ontbreekt het woord anno 2005 nog steeds in het Groene Boekje, terwijl
een vergelijkbaar woord als terhandstelling - dat minder vaak wordt gebruikt - er
wél in staat.

Voor zich innemen
Moet ik zeggen: ‘Twans charme neemt hem voor iedereen in’ of ‘Twans charme
neemt iedereen voor hem in’?
! Juist is ‘Twans charme neemt iedereen voor hem in.’ Iemand innemen voor
iets/iemand betekent zoiets als ‘bij iemand positieve gevoelens (sympathie,
waardering, etc.) voor iets/iemand oproepen’. Innemen kan hier worden opgevat
als ‘macht krijgen over iemands gemoed, iemand winnen’, aldus de grote Van Dale
(2005), die ‘Hij wist haar voor zich in te nemen’ omschrijft als ‘[Hij wist] haar
genegenheid te winnen’.
Om uit te drukken dat de charme van Twan bij iedereen positieve gevoelens voor
hem oproept, moeten we dus zeggen: ‘Twans charme neemt iedereen voor hem
in.’ Twans charme is het onderwerp bij innemen, en de werking van het werkwoord
is gericht op het lijdend voorwerp iedereen. De zin kan ook anders geformuleerd
worden: ‘Door/Met zijn charme neemt Twan iedereen voor zich in.’ Vaak wordt er
weten aan toegevoegd: ‘Met zijn charme weet Twan iedereen voor zich in te nemen.’
Tegenover innemen voor staat innemen tegen; daarbij gaat het om negatieve
gevoelens. Deze variant kan ook op twee manieren gebruikt worden: ‘Twans
arrogantie neemt iedereen tegen hem in’, ‘Door/Met zijn arrogantie neemt Twan
iedereen tegen zich in.’

In/op hoofdlijnen
Wanneer gebruik je in hoofdlijnen en wanneer op hoofdlijnen?
! Er is een klein verschil: in hoofdlijnen betekent ‘in grote lijnen, grofweg’, op
hoofdlijnen betekent ‘over de belangrijkste kwesties’. Een voorbeeld: ‘We hebben
een akkoord op hoofdlijnen opgesteld’ heeft betrekking op een overeenkomst over
de voornaamste zaken die bij een bepaalde onderhandeling horen, een soort
raamovereenkomst; een akkoord op hoofdlijnen is hier één geheel. ‘Het akkoord is
in hoofdlijnen rond’ of ‘In hoofdlijnen is het akkoord rond’ houdt in dat de grote lijnen
van het akkoord vastliggen, maar dat er aan de details nog gewerkt moet worden.
Het verschil is subtiel, en niet altijd relevant. Zo betekenen de zinnen ‘In hoofdlijnen
zijn we het eens’ en ‘Op hoofdlijnen zijn we het eens’ niet helemaal hetzelfde, maar
in de praktijk komt het - in elk geval in hoofdlijnen - op hetzelfde neer.

Onze Taal. Jaargang 75
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‘Psst! Psst! Kom 's kijken!’
Taal in het werk [4]: de standwerker
Arjen van Veelen
Veel mensen verdienen hun brood met taal; denk aan schrijvers,
journalisten, taaldocenten, vertalers en redacteuren. Maar ook in
veel andere beroepen speelt taal op zijn minst een flinke bijrol. In
Onze Taal worden ze om de maand geportretteerd. Deze keer: de
standwerker.
‘Lieve schat, kom 's luisteren bij me. Heb je dat ook weleens? Zit je lekker bij je
buurvrouw te lullen, komt opeens je man thuis. O jee, er moet snel iets op tafel.
Nou, met deze groenteschaaf maak je zo je eigen friet. Hoppekee! Je hebt thuis
vast zo'n klereding, zo'n uiensnijder. De ui vliegt alle kanten op als je 'm snijdt. Of
zo'n frietsnijder, het lijkt wel een fitnessapparaat, daar moet je met z'n vieren aan
gaan hangen voor je de frieten hebt.’ Hans Goppel (62) doet voor hoe hij de
groenteschaaf aan de man brengt.
Vlotte babbelaars zijn het, de standwerkers. Het lijken
knollen-voor-citroenen-artiesten, de TelSellsterren van de ambulante handel, die je
vanuit hun kraam een groentesnijder aanpraten die thuis op het aanrecht veel minder
soepel door de ui glijdt dan op de markt. U lacht om een kwinkslag en hup, daar
staat weer zo'n waardeloze messenset in de keukenkast. Ze kletsen tientjes uit uw
portefeuille voor een revolutionaire inlegzool, een zeldzame kamerplant, een
vlekkenwegtoverende tapijtreiniger, een multiinzetbare kruidensnijder of de
nooit-meer-stuntelenblikopener, die u morgen bij Knakenland ziet liggen voor een
fractie van uw aankoopbedrag.
Standwerkers zijn zich bewust van hun reputatie, maar ze benadrukken dat ze
niets verkopen waar ze zelf niet in geloven, en dat ze met hun welbespraaktheid
de markt een zekere jeu geven. Die welbespraaktheid hebben ze tegenwoordig
trouwens harder nodig dan ooit, want het zijn zware tijden voor de standwerkers.
De marktbezoekers hebben steeds minder tijd om te luisteren, en lang niet elk grapje
mag meer worden gemaakt.

Nobel
‘Vroeger was een standwerker een zakkenroller. Een oplichter, die je centen afpakte’,
vindt Erik Janssens (41), die sinds vijftien jaar tapijtreinigers verkoopt. ‘Tegenwoordig
is dat gelukkig anders. De klant is mondiger geworden en zich zeer bewust van de
waarde van het geld en de kwaliteit van producten. De standwerker is nu iemand
met een nobel beroep, die een goed product aan de man brengt, liefde voor zijn
vak heeft en aan het eind van de dag naar huis gaat met een paar centen.’
Toen Goppel begon, was het eenvoudig. ‘Jij zal met lullen je brood verdienen’,
zei zijn vader, en zo geschiedde. Ooit was Goppel vertegenwoordiger, maar hij
dacht dat er met standwerken meer te verdienen viel. Toen hij op een dag met zijn
dikke amerikaan bij de benzinepomp naast het Peugeotje van zijn oude baas stond,
besefte hij dat hij gelijk had.
Vandaag verkoopt hij, met een cowboyhoed op, anijsbrokken. ‘Tegen hoest,
verkoudheid, griep, benauwdheid.’ Zijn verwarmde karretje op de zwarte markt van
Beverwijk ruik je door de anijswalm van verre. Hij staat er niet als standwerker, maar
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als ‘stille kramer’. Het seizoen begint pas als het wat warmer is buiten; in de winter
blijven de mensen niet staan kijken.

Synchroon
Ruim dertig jaar zit Goppel nu in het vak. Hij won prijzen: vier keer was hij Europees
kampioen standwerken, twee keer Nederlands kampioen. Zijn kracht? ‘Mijn verhaal
en mijn handen gaan synchroon. Ik won eens van een Engelsman die motorpoets
verkocht. Hij stond te poetsen en te poetsen, maar trok z'n muil er niet bij open. Bij
ons is het: je lult over datgene wat je aan het doen bent.’ Messensets, koekenpannen,
groentemolens en de dubbele, magnetische raamwasser (‘als je binnen klaar bent,
is het buiten al gebeurd’) verkocht hij op die manier, maar zijn hart ligt, al dertig jaar,
bij de groenteschaaf. Het verhaal bij zijn ‘schaaffie’ is al ‘duizend keer’ veranderd,
gepolijst, en inmiddels even scherp geworden als het ding zelf. Je maakt er plakken
mee die precies even dik zijn. En dunne plakken, ‘dus voorbakken is niet nodig’.
Om een ui te snijden, maar ook voor de rauwkostsalade. Bekend van tv, maar bij
hem kost-ie maar de helft. En dan zonder verzendkosten.
Standwerken (‘het mooiste vak van de wereld en omstreken’) moet volgens hem
in je bloed zitten. ‘Ik zeg zelf altijd: je moet als baby ingeënt zijn met een
grammofoonnaald, om het lullen te leren.’ Ooit was hij te gast in een radio-uitzending
over welsprekendheid, samen met de legendarisch goed van de tongriem gesneden
sportverslaggever Theo Koomen en de
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directeur van een instituut voor welsprekendheid. ‘Die directeur zei: “Dames en
heren, kuch, kuch, u denkt vast dat je als spreker geboren wordt. Maar wij, eh,
maken sprekers.” Die man ging vreselijk af.’

‘Over de hele breedte snijden’
Nederland telt ongeveer vijfhonderd standwerkers, volgens de brancheorganisatie
CVAH (Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel). Anders dan de groenteboer
staan ze niet wekelijks op dezelfde markt, maar zwerven ze door het land, waar ze
loten om plaatsen. De standwerker heeft nooit prijskaartjes.
Goppel: ‘Kijk, iedereen kan roepen: “Voor een tientje ben je m'n vriendje”, maar
roepen is nog geen standwerken. Een standwerker gelooft in zijn artikel en vertelt
er een zodanig verhaal bij dat als de mensen weglopen zonder te kopen, ze thuis
denken: potverdomme, ik heb spijt. Dat verkoopverhaal moet hij desnoods twintig
minuten kunnen volhouden.’
Standwerker Henk Groot (59) staat sinds zijn achttiende op de markt. Ook hij is
ervan overtuigd dat je in je product moet geloven. Het verkoopargument ‘Ik heb 'm
zelf ook’ klopt in zijn geval: in zijn Amsterdamse woning gebruikt hij zijn ‘eigen’
koffiezetapparaat, kaasschaaf, magnetische ramenwasser en inklapbare
kledinghanger. Hij loopt op eigen inlegzolen. ‘Als het artikel niet goed is, ga ik er
niet mee werken.’ Neem de staaldraadkaasschaaf. ‘Je kan daarmee over de hele
breedte snijden. Dus geen uitgeholde stukken kaas in je koelkast. Hij glijdt door de
kaas heen, zie je. Want er staat spanning op de draad. Plok. Honderd procent staal.’
Groot bedenkt het verhaal bij een product pas op de markt. ‘Ik probeer het thuis
niet uit. Op de markt lul je eerst gewoon een end heen. Dat verhaal groeit dan
langzamerhand. Dankzij het publiek. Als je met de zolen staat, denken ze minstens
dat je een podoloog bent. Komen ze met allerlei knobbels en pijn in de knieën. Een
huisarts in Spakenburg stuurt mensen zelfs naar mij door. “Heeft u misschien last
van hielsporen?”, vraag ik nu. Hielsporen, ik had er nog nooit van gehoord.’

Komediant
‘Je verhaal is een toneelstuk, dat na twintig keer spelen alleen maar beter wordt’,
zegt Toon van Est (60) door de telefoon. Hij staat sinds zijn twaalfde op de markt.
Als Mr. Avesta of Toontje Ongeregeld doet hij ook goochelacts. ‘Een echte
standwerker heeft in zijn bloed dat hij komediant wil zijn.’ Immers: voordat je iets
over je groenteschaaf of inlegzool kunt vertellen, moet je, zoals het in vakjargon
heet, een ‘stand’ maken, een kluitje mensen dat blijft staan. Daar zijn verschillende
technieken voor. Zoals in jezelf praten. ‘Hoe zachter je praat, hoe dichterbij de
mensen komen’, zegt Van Est. ‘Iedereen vindt je een imbeciel, maar goed.’
‘Als er haast geen toeloop op de markt is, begin ik gewoon te praten’, legt Erik
Janssens uit. ‘Het grootste deel van de mensen verklaart je echt voor gek. Het mooie
is dat er dan toch altijd mensen stoppen. Dan gooi ik bij wijze van spreken meteen
mijn voordeur dicht, zodat mijn bezoekers binnenblijven, en ga ik keihard werken.’
‘Je moet in jezelf gaan lullen of een demonstratie maken voor niemand’, zegt
Goppel. ‘Dan komt er altijd wel iemand bij staan. Eens vroeg een jongetje van een
jaar of twaalf: “Meneer, tegen wie praat u?”’
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Standwerker Erik Janssens (41): ‘De standwerker is tegenwoordig iemand met een nobel
beroep, die een goed product aan de man brengt.’
Foto: Standwerkersgroep Benelux

‘Psst! Psst! Kom 's kijken!’, doet Groot voor. ‘Je moet altijd geheimzinnig doen.
Dan zijn ze geïnteresseerd. Mijn broer Hans was er goed in. Ik stond een keer naast
hem, met messenslijpers. Wij konden niet in de stand komen. Hij zegt hardop: “Goh,
dat was wat, hè, vanochtend, met dat ongeluk! Tsss. Tien auto's op mekaar. Nou,
het zal vanavond wel op de televisie komen.” Er was helemaal niks gebeurd hoor,
maar de mensen bleven wel staan. “Jaha,” zei ik dan, “een haas stak opeens over.
Tien auto's, bam! Maar nu u hier toch staat, zal ik u even wat laten zien.” Zegt mijn
broer er nog snel bij: “Gelukkig dat er geen doden waren, hè.”’

Vleierij
‘Soms houden de mensen hun hand op de tas, omdat ze als de dood zijn dat je hun
geld eruit lult’, zegt Goppel. ‘“Moet je luisteren”, zeg ik dan, “ik bijt niks. Kom maar
dichterbij, ingeënt ben ik al.”’ En wat soms werkt, is vleien: ‘“Kom eens, lieve schat,
kom eens luisteren bij me”, zeg ik dan. Of tegen twee oudere dames die arm in arm
langslopen: “Goh, kijk nou eens, daar heb je de Selvera's [een schlagerduo uit de
jaren vijftig en zestig - AvV], zing eens een stukje!”’
Vleierij kan ook verkeerd uitpakken, zegt Groot. ‘Die jongens met schoenpoets
zeggen als ze de schoenen van een dame poetsen soms dingen als: “Mooie benen
heb je toch zeg, heb je nog veel seks?” Als ik het zou zeggen, krijg ik misschien
een knal voor m'n kop.’
Goppel weet nog een andere truc: ‘Ik ken collega's die met elkaar bonje maken,
of op de grond gaan liggen jammeren. Loeren ze onder hun arm door of er mensen
stil blijven staan - om dan snel achter de tafel te springen.’
Van Est: ‘Vroeger nam ik een kladje [klein kraampje - AvV] en dan vroeg ik een
jongetje van tevoren of hij daar voor vijftig cent op wilde staan. Vroeg ik aan het
jongetje of hij een toverspreuk kon herhalen, voor vijfentwintig gulden. Zei ik heel
snel: “Benedic-
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tus, bona noces, pluto, canera, proserpina, tateratica... schep op en eet!” Dat lukte
hem dan natuurlijk niet. Dat jongetje krijgt z'n vijftig cent en jij had de mensen om
je heen.’

Illustratie: Hein de Kort

‘Moes eens preuve’
Als de stand gemaakt is, volgt stap twee: over het product beginnen. ‘Mag ik wat
vragen, mevrouw?’ is een slechte openingszin. Janssens: ‘Het risico op een “nee”
is veel te groot. Je moet meteen een goed gerichte open vraag stellen: “Mevrouw,
welk product gebruikt u om vlekken uit uw tapijt te poetsen?”’ Groot: ‘Als ze vragen
naar de prijs, geven we er geen sjoege op. We gaan gewoon verder met het verhaal.
Want ze maken je hele stand kapot als ze weglopen.’
Een bekend trucje is werken met een ‘jenner’: een nepklant die de verkoop opdrijft.
Groot: ‘Dan sta je bij elkaars kraam: “Meneer, doet u mij er maar twee. Want weet
u, mijn schoonmoeder heeft ze al en vroeg me of ik er nog een paar voor haar wilde
halen.”’ Een andere truc: vertrouwd klinkende namen. ‘Voor die kaassnijder had ik
een mooi bord laten maken: “Aanbevolen door de Nederlandse Kaasunie”. Die unie
had ik zelf bedacht. Ik had ook een actie “Namens de Zodiac-fabrieken, sinds 1903”.
Vijftig procent korting, alleen vandaag. Die hele fabriek bestond niet hoor, maar ze
hadden wel altijd actie.’ Te bont maakte hij het toen hij zich een Limburgs accent
had aangemeten om Limburgse vlaaien te verkopen. ‘“Moes eens preuve,” zeg ik,
“zoals het moeke ze vroeger bèkte.” Zegt een vrouw: “Jij komt zeker uit Mokum?”
Ze had nog gelijk ook, haha.’

Gehaaster
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Klanten zeggen tegenwoordig iets terug, ze zijn mondiger. Maar ze zijn ook gehaaster
dan vroeger, zeggen de verkopers. Het is moeilijker om mensen stil te laten staan.
Van Est: ‘Je moet nu vaak te veel praten om wat te verdienen. Voorbijgangers
roepen gelijk: “Wat kost het?” En als je in jezelf staat te praten om een stand te
maken, denken ze dat je gek bent. Ze snappen het niet meer.’
Het vak wordt ook nog eens bedreigd, vindt Groot, door de ‘stille kramers’, die
meeloten naar de standwerkplekken, terwijl ze geen echte standwerker zijn, geen
verhaal hebben bij hun product. Groot: ‘Veel marktmeesters zeggen er niets van.
Zo wordt het hele beroep naar de kloten gebracht.’
Zelfs hun kwinkslagen moeten de marktartiesten aanpassen aan de tijd. ‘Echte
humor en gein kun je niet meer brengen’, is de ervaring van Van Est. ‘Vroeger zei
je tegen een Turk: “Ben je helemaal uit Turkije hierheen gekomen om je bij mij te
laten besodemieteren?” Als je dat nu zegt, krijg je meteen een verontwaardigde
reactie. “Besodemieteren? Wat bedoel je?” En als ik tegen een dame zeg: “Hoe is
het, lekker wijfie”, dan is dat meteen seksuele intimidatie.’
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Vertrouwen op een blinde scheidsrechter
Google als taalonderzoeker
Peter-Arno Coppen - Radboud Universiteit Nijmegen
Ook bij taalkwesties wordt het steeds vaker gedaan: even googelen.
Als iets veel treffers oplevert bij de populaire internetzoekmachine
Google, dan deugt het dus, is de gedachte. Maar klopt dat wel? Over
de valkuilen van het Google-tellen.
Wie weet wat het woord berteft betekent? Op internet zijn er 603 pagina's waarop
het voorkomt, dus het moet wel tot het Nederlands behoren, zou je zeggen. Het
antwoord is teleurstellend: het betekent helemaal niets. Het is een tikfout voor betreft.
Het valt nog niet mee een verkeerd getikte versie van betreft te verzinnen die
nergens te vinden is (zie ook het kader ‘Rommel op internet’ op de volgende
bladzijde). De meest voorkomende fout, betrefd (eigenlijk eerder een spelfout dan
een tikfout), staat op maar liefst 54.100 pagina's. Is dat veel? Misschien wel. Maar
het correcte betreft zelf krijgt 16.600.000 treffers.
Uit dit voorbeeld blijken twee dingen: als je Google gebruikt om taalverschijnselen
te tellen, moet je verdacht zijn op tamelijk grote aantallen onbetrouwbare treffers,
maar aan de andere kant lijkt dit gecompenseerd te worden door enorme aantallen
correcte treffers. Hoe zit dat precies? Hoe betrouwbaar zijn die Google-tellingen?

Meer jongeren?
Als taalvorser kun je Google op verschillende manieren gebruiken. Om te beginnen
kun je je eenvoudigweg beperken tot het verzamelen van losse voorbeelden van
woordgebruik of zinnen. Dat wordt ook wel ‘kwalitatief onderzoek’ genoemd, en het
is betrekkelijk onproblematisch: je kunt snel opzoeken of iets voorkomt, en in de
regel kijk je de vindplaatsen een voor een na. Je beoordeelt de betrouwbaarheid
door telkens te kijken wat voor soort tekst het is (bijvoorbeeld een gepubliceerd
artikel of boek, of een discussie uit een chatroom). Aan grote aantallen heb je niet
veel, je zoekt naar mooie, individuele vindplaatsen.
Téllen met Google (het ‘kwantitatieve onderzoek’) is een ander verhaal. Daarbij
beschouw je alle Nederlandstalige teksten op internet samen als een verzameling
(een ‘corpus’) die een betrouwbaar beeld geeft van de Nederlandse taal.
Mag dat? Is internet representatief voor het totale taalgebruik? Niemand die het
weet. Het corpus bevat namelijk geen, of geen systematische, ‘meta-informatie’:
van bijna geen enkele pagina weet je wanneer of door wie hij geschreven is. Je
kunt wel veronderstellen dat er meer jongeren dan ouderen op internet schrijven,
of dat er meer hoger opgeleiden dan lager opgeleiden een weblog hebben, maar
je kunt het niet aantonen. Dat maakt de vraag naar de representativiteit van het
corpus onbeantwoordbaar.

IJzeren wet
Is het erg dat we niet weten of de door Google doorzochte pagina's representatief
zijn voor alle taalgebruik? Misschien niet echt. In de statistiek geldt namelijk de
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ijzeren wet dat je beter meer gegevens kunt hebben dan zuiverder gegevens. Hoe
meer gegevens je tot je beschikking hebt, hoe meer eventuele onzuiverheden in de
grote getallen ten onder zullen gaan. Onzuiverheden zijn namelijk
onregelmatigheden. En onregelmatigheden komen minder voor dan regelmatigheden.
Daar zijn het juist onregelmatigheden voor.
Nu is internet een ontzagwekkend groot corpus, waarvan we de omvang alleen
maar kunnen schatten. In 2005 claimde Google tien miljard pagina's te hebben
geïndexeerd, en dat kunnen er vandaag alleen maar meer zijn. Bij deze getallen
verdwijnen een hele hoop van de bezwaren tegen onzuiverheden.

Het hoofdkantoor van Google in Mountain View, Californië.

In welk geval tel je het aantal voorkomens van een woord? Bijvoorbeeld als je
wilt weten of een woord
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wel gebruikelijk is in het Nederlands. Neem splog (‘weblog die geheel is gevuld met
promotiemateriaal’). We laten Google ernaar zoeken in het Nederlandstalige gedeelte
van internet, en die komt tot 33.200 vindplaatsen. Wat zegt zo'n getal precies? Dat
is nog niet zo makkelijk te zeggen. In de eerste plaats telt Google alleen pagina's
en geen woorden. Ook al komt een woord duizend keer voor op één pagina, dan
telt die pagina toch maar één keer mee. Bijna alle getallen die Google geeft, zijn
dus te laag. Ze zeggen niet hoe vaak een woord in het corpus voorkomt, maar alleen
op hoeveel pagina's het woord staat.
Nu kun je proberen om te onderzoeken hoeveel woorden er gemiddeld op een
pagina staan. Zo'n schatting is zelfs weleens gedaan. Bij 100 willekeurige
Nederlandstalige pagina's bleek het gemiddelde op 3000 woorden te liggen. Dat is
eigenlijk best veel als je beseft dat sommige pagina's alleen maar de tekst ‘Welkom
op mijn homepage’ bevatten. Maar Google doorzoekt ook hele jaarverslagen die
als Word- of pdf-document op internet staan. Deze documenten worden, ook al gaat
het soms dus om hele boekwerken, als één pagina gezien.

Beste en geachte
Toch schiet je met die schatting van het aantal woorden per internetpagina nog niet
veel op. Een woord als geachte komt op relatief veel pagina's voor (2.130.000), zij
het heel vaak maar één keer per pagina, hoe lang die pagina ook is. Dat komt
doordat het vaak alleen in de aanhef van een brief staat. Bij een vergelijkbaar woord
als beste is de kans groot dat het vaker per pagina voorkomt.
Verder zou je eigenlijk ook nog moeten weten hoe groot het totale corpus is waar
je in zoekt. Als iets op 33.200 pagina's wél voorkomt, op hoeveel pagina's komt het
dan níét voor? Dit is wel te onderzoeken, maar ook hier zijn de uitkomsten niet altijd
even betrouwbaar (zie het kader ‘Hoeveel Nederlandse pagina's?’).
Hoewel je dankzij Google-tellingen wel kunt zeggen dat bijvoorbeeld berteft
honderden malen en splog duizenden malen voorkomt in het Nederlands, zeggen
absolute aantallen dus niet zo veel. Je kunt er niet op vertrouwen, en je weet niet
precies wat ze betekenen. Daar komt nog eens bij dat de getallen soms binnen een
paar dagen aanmerkelijk kunnen veranderen. Vierentwintig uur per dag grazen
kleine programma's (‘Googlebots’) op internet, en passen ze de Google-getallen
aan. Daardoor kan een absoluut getal van enkele honderdduizenden binnen een
paar dagen gemakkelijk meer dan een miljoen worden. Zo zal geen enkel getal uit
dit artikel bij lezing nog precies kloppen. Zelfs tijdens het schrijven en corrigeren
veranderden de getallen voortdurend, en soms met honderdduizenden tegelijk. Ook
lijkt Google soms maar een kleiner deel van zijn database te onderzoeken. In het
kader ‘Hoeveel Nederlandse pagina's?’ wordt het aantal Nederlandstalige pagina's
geschat op 450 miljoen, maar er is ook weleens een dag dat het totaal niet boven
de 150 miljoen uitkomt. Dat scheelt nogal, en dat beïnvloedt alle andere absolute
getallen (die naar verhouding lager worden).
Maar hoe zit het dan met relatieve aantallen? Kun je niet steeds twee varianten
van één woord(groep) vergelijken en alleen de verhouding beoordelen? Stel, je
weet niet meer of het nu in eerste instantie of in de eerste instantie is. Tik in Google
als zoekterm ‘in eerste instantie’ (met aanhalingstekens, want anders krijg je ook
pagina's waarop deze drie woorden los van elkaar voorkomen) en ‘in de eerste
instantie’. Beperk de zoekruimte voor de zekerheid tot ‘pagina's in het Nederlands’.
Wat blijkt? De combinatie ‘in eerste instantie’ levert 3.860.000 treffers op, en ‘in de
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eerste instantie’ 104.000. Conclusie: de meeste mensen gebruiken in eerste instantie.
Dat lijkt een prima middel om deze taalkwestie op te lossen. Maar zelfs bij het
relatieve tellen zitten er adders onder het gras.

Rommel op internet
Het aantal pagina's op internet is inmiddels zo groot, en Google ‘kent’ zo veel
pagina's, dat elke spel- en tikfout die ooit weleens door iemand gemaakt wordt,
onmiddellijk in de cijfers opduikt. Neem nu het woord betreft. De getallen achter de
zoektermen zijn het aantal treffers dat Google vindt op Nederlandstalige pagina's:

betreft 16.600.000
betrefd 54.100
beteft 12.100
beterft 740
berteft 603
betrft 565
betrefdt 377
bedreft 339
bettreft 246
betreeft 235
betreefd 47
bbetreft 46
bertefd 35
bertefdt 1

Het woord betref komt op 313.000 pagina's voor, maar daar zitten ook Afrikaanse
bij (Google ziet blijkbaar niet altijd goed wat Nederlandstalig is), en in veel gevallen
is het geen tikfout voor betreft, maar bijvoorbeeld een afbreking in het woord
betref-fende.

Restaurant De Pannenkoek
Als je iets wilt tellen, dan moet je het kunnen onderscheiden van alle andere dingen.
Als je mensen met blond haar wilt tellen, dan moet je ze kunnen onderscheiden van
mensen met een andere haarkleur (of kale mensen). Datzelfde geldt voor het tellen
van taalverschijnselen. Dat kan zelfs bij het tellen van losse woorden al een probleem
zijn.
Een heel eenvoudig voorbeeld. Stel, je wilt weten hoe vaak de spelling pannekoek
tegenover pannenkoek voorkomt (267.000 tegenover 279.000). Dan krijg je
bijvoorbeeld te maken met het feit dat beide woorden ook als eigennaam bestaan.
Wil je die meetellen? Google kan het verschil niet zien, al was het alleen al doordat
de zoekmachine geen onderscheid maakt tussen hoofdletters en kleine letters. Maar
als je ze meetelt, wordt het beeld dan niet ernstig vertroebeld als er een populair
restaurant De Pannenkoek bestaat waar veel reclame voor wordt gemaakt en dat
vaak op internetsites wordt genoemd? Zijn dat wel ‘echte’ vindplaatsen?
Nog een probleem: Google ziet geen leestekens. Stel, je zoekt op een woordgroep,
bijvoorbeeld ‘groter dan’ versus ‘groter als’. Dan vind je 1.770.000 en 166.000
pagina's, dus een verhouding van 91:9. Maar je krijgt ook ‘onzuivere’ pagina's waar
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deze twee woorden in verschillende zinnen staan, bijvoorbeeld in de opeenvolgende
zinnen ‘(...) de verschillen zijn groter. Dan denk je (...)’ (dit voorbeeld is niet
verzonnen). Is dat erg? Is het niet zo dat die vervuiling net
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zo veel doorwerkt in de getallen bij groter dan als bij groter als? Ook hier geldt weer:
je kunt het wel veronderstellen, maar je zou het moeten checken. Je moet niet
proberen slimmer te zijn dan de feiten.

Op zijn kop
Gelukkig is er aan dit probleem wel iets te doen. Je kunt door het nemen van een
steekproef best schatten hoe groot de vervuiling in je getallen is. Dat gaat zo: je
zoekt op ‘groter dan’. Daarvan bekijk je bijvoorbeeld 50 verschillende voorkomens.
Je kunt de eerste 50 nemen, maar het best is 50 willekeurige, door bijvoorbeeld
steeds de eerste treffer te nemen van elk tiental dat Google weergeeft, of elk
honderdste tiental in zijn geheel. Het bekijken is betrekkelijk gemakkelijk, omdat
Google een klein stukje van de pagina als vindplaats weergeeft. In dat stukje staat
de gezochte frase vet gedrukt. Kijk nu of dit een ‘echte’ vindplaats is. De onechte
en de onduidelijke tel je niet mee, en ook de pagina's waar letterlijk gesproken wordt
over de vraag ‘Is het nu groter als of groter dan?’ streep je weg. Dan zul je zien dat
van die vindplaatsen van ‘groter dan’ vrijwel alles ‘echt’ is, terwijl van 50 willekeurige
pagina's met ‘groter als’ er maar ongeveer 15 ‘echt’ zijn. Dat betekent dat de
vervuiling bij het tweede getal ongeveer 70% is, en dat de verhouding ‘groter dan’:
‘groter als’ dus niet 1.770.000: 166.000, maar 1.770.000:49.800 is. Dat komt neer
op 97:3 in plaats van de ‘onzuivere’ 91:9. Dat scheelt aanmerkelijk. In sommige
gevallen kan dit een verhouding helemaal op zijn kop zetten.

Hoelang
Soms wil je weten hoelang een bepaald woord al bestaat in het Nederlands. Kun
je ook dat achterhalen met Google? Niet zonder meer: je weet meestal niet wanneer
een pagina geschreven is. Maar er zijn delen van het corpus (subcorpora) die wel
informatie over tijd en plaats bevatten. Die zijn niet zo enorm groot als het hele
corpus, maar soms nog altijd aanzienlijk. Zo kun je je zoekactie beperken tot een
bepaalde site met bijvoorbeeld het archief van een krant, en krantenartikelen zijn
uiteraard meestal voorzien van een publicatiedatum. Of je zoekt in de Google
Discussiegroepen, die gearchiveerd zijn sinds 1980. Als je ‘geavanceerd zoeken
binnen discussiegroepen’ kiest, kun je zelfs bepaalde perioden selecteren. Je kunt
dit niet zonder meer gebruiken om te onderzoeken of een woord de ene periode
vaker gebruikt werd dan de andere, want in de loop der jaren zijn die
discussiegroepen groter geworden en daarmee worden alle getallen groter. Je zou
de cijfers moeten corrigeren naar de grootte van het forum in een bepaalde periode.
Dat is niet alleen lastig, maar in de beginperiode zijn die internetforums bovendien
tamelijk klein van omvang, waardoor de getallen weer niet zo betrouwbaar zijn.
Maar je kunt wel kijken wanneer een bepaalde uitdrukking voor het eerst in zo'n
discussiegroep opduikt. Zo schrijft op 7 maart 1998 voor het eerst iemand ‘Boeiuh!’
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Illustratie: Matthias Giesen

Met Google kun je dus wel degelijk taalonderzoek doen. Je kunt in het hele corpus
naar taalverschijnselen zoeken, je kunt in subcorpora zelfs uitzoeken wanneer een
verschijnsel voor het eerst optreedt. Alleen tellen is moeilijk. Want de computer kan
niet tellen.

Hoeveel Nederlandse pagina's?
Het aantal internetpagina's zou je makkelijk moeten kunnen bepalen. Tik in het
Nederlandstalige deel van Google een term in, en doe dat nog een keer maar nu
met een minnetje ervoor (dan worden alle pagina's geteld waar de term níét op
voorkomt). De som van die twee moet het totale aantal Nederlandstalige websites
geven. In theorie zou je voor iedere term altijd hetzelfde totaal moeten krijgen, maar
als je het test met een paar veelvoorkomende woorden en één nooit voorkomend
woord, krijg je aanmerkelijke verschillen. Er ontstaan nog vreemdere resultaten als
je dezelfde term nog eens bevraagt met een plusje ervoor, waarmee je alle pagina's
opvraagt waar per se een bepaald woord op staat.

de

kale
met +
met totaal (+ en -)totaal (kaal
zoekterm
en -)
358.000.000 347.000.000 101.000.000 448.000.000 459.000.000

het

300.000.000 279.000.000 164.000.000 443.000.000 464.000.000

een

298.000.000 295.000.000 168.000.000 463.000.000 466.000.000

van

348.000.000 345.000.000 115.000.000 460.000.000 463.000.000

taal

25.000.000

26.400.000

401.000.000 427.400.000 426.000.000

ewoygf

0

0

443.000.000 443.000.000 443.000.000
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‘Uit eigenen lust en zinlykheit geschreeven’
De spraakkunst van Moonen en Vondel
Frans Schaars - Fontys Hogeschool voor Journalistiek, Tilburg
Precies driehonderd jaar geleden verscheen de Nederduitsche
spraekkunst van de Deventer predikant Arnold Moonen, door
deskundigen beschouwd als de beste Nederlandse grammatica tot
dan toe. Wie was die Arnold Moonen? Wat is er zo bijzonder aan zijn
levenswerk? En welke rol speelde de ‘prins der Nederlandse dichters’
Vondel hierbij?
Tegenwoordig hoor je de grote schrijvers nauwelijks nog over grammaticale kwesties.
Ja, ze willen nog weleens protesteren tegen een spellingwijziging, maar met de
inhoud van bijvoorbeeld de Algemene Nederlandse Spraakkunst bemoeien ze zich
niet. Andersom laten de hedendaagse taalkundigen zich maar weinig gelegen liggen
aan de mening van literatoren. Dat was vroeger wel anders.
In de Gouden Eeuw was het vanzelfsprekend dat taalkundigen zich verstonden
met literatoren. Taalkundigen schreven vaak zelf gedichten, en schrijvers
publiceerden over grammatica. Van P.C. Hooft is bekend dat hij uitvoerige
grammaticale aantekeningen schreef over spelling en woordgebruik, en hierover
regelmatig discussieerde met andere grote namen uit de Muiderkring. Met name
Joost van den Vondel interesseerde zich hevig voor ‘de Nederduitsche taele’, en
pleitte zeer voor standaardisering. In die tijd bestonden er nauwelijks regels of zelfs
maar afspraken over hoe je iets moest spellen of formuleren, of over hoe je moest
omgaan met leen- en bastaardwoorden. De schrijvers zagen in dat standaardisering
van het grootste belang was voor de Nederlandse cultuur.

Goed Nederduitsch?
In 1671 stuurde de toen 27-jarige Zwolse theologiestudent Arnold Moonen een
gelegenheidsgedichtje voor een bruiloft naar de toen 84-jarige Vondel. De oude
dichter zag wel wat in het gedicht, en nodigde Moonen uit voor een gesprek. Al snel
ging dat gesprek niet meer over poëzie, maar over de Nederlandse standaardtaal.
Moonen interesseerde zich enorm voor spelling en grammatica, en Vondel had hier
uitgesproken meningen over.
Die eerste ontmoeting tussen taalkundige en literator werd al snel voortgezet in
een aantal vervolggesprekken, en Moonen legde Vondel een aantal nijpende
kwesties zelfs schriftelijk voor. De aantekeningen hiervan zijn in de negentiende
eeuw nog uitgegeven (door Jacob van Lennep), onder de titel: Vragen aan den Here
J. v. Vondel voorgestelt. Hoe te noemen in goed Nederduitsch?, een titel die sterk
doet denken aan die van twintigste-eeuwse taalboekjes als Is dat goed Nederlands?
Vondel overleed in 1679, op 91-jarige leeftijd; de aantekeningen van zijn
gesprekken met Moonen werden uiteindelijk verwerkt in Moonens grote,
veelomvattende grammatica van het Nederlands, die echter pas in 1706 het licht
zag. Waarom duurde dat zo lang?

‘Lastige bedieninge’
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Taalkundige Arnold Moonen (1644-1711) slaagde erin een algemeen geaccepteerde
spellingberegeling te ontwerpen.
Portret: C. Kelder / F. Boonen; onderschrift: J. Vollenhove. Uit: dbnl

Aan het einde van de zeventiende eeuw bleef er voor Moonen weinig tijd over
om zich aan de grammaticale studie te wijden. Het was een turbulente tijd, met veel
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politieke woelingen. Denk alleen maar aan het rampjaar 1672, waarin de jonge
Nederlandse republiek met zo ongeveer iedereen in oorlog raakte, de gebroeders
De Witt werden gelyncht en ‘het land reddeloos, de regering radeloos en het volk
redeloos’ was - zoals de uitdrukking sindsdien luidt.
In die jaren was Moonen predikant in Deventer, en daarnaast hield hij zich bezig
met duizend-en-een andere zaken. Zo weten we dat hij in dertig jaar niet alleen zo'n
2800 preken schreef, maar ook werk publiceerde op het gebied van de theologie,
de literatuur, de geschiedenis en de grammatica. Bij die grammatica moet zijn echte
passie gelegen hebben, want zijn predikantenbaan noemde hij in zijn voorwoord
zijn ‘lastige bedieninge’.
Daarnaast moet hij niet gemakkelijk in de omgang zijn geweest: hij schreef
venijnige pamfletten en ruziede rond 1700 openlijk met verschillende personen over
vermeende spinozistische opvattingen. Ook raakte hij min of meer tegen zijn zin
betrokken in de controverse tussen remonstranten en contraremonstranten, en werd
hij meegesleurd in de ruzie tussen de woordenboekschrijvers François Halma en
Pierre Marin. Niet alleen Halma's Woordenboek der Nederduitsche en Fransche
taalen liep minstens tien jaar vertraging op, ook Moonens grammatica kwam veel
later van de pers dan verwacht.

Opluchting
Ondertussen werden de vakgenoten bepaald ongeduldig. De oervader van onze
woordenboeken, David van Hoogstraten, schreef in 1700, dus nog zes jaar voordat
Moonens levenswerk echt het licht zou zien: ‘Boven dit alles wachten wy eene niewe
Spraekkunst van den Heer Arnold Moonen. Tot het uitkomen dezer Spraekkunst is
te grooter hoope, om dat wy reeds het grootste en zwaerste gedeelte daer van
gezien hebben.’ Blijkbaar was de hele spraakkunst al bijna afgerond, maar Moonen
kwam er maar niet aan toe het werk vrij te geven. Ten slotte herschrijft hij het hele
manuscript van de Nederduitsche spraekkunst nog eens en geeft het eindelijk uit,
maar ook dan blijft hij nog vrezen voor kritiek. In zijn voorwoord spreekt hij zichzelf
moed in: hij zal terechte kritiek moeten aanvaarden, ook als ‘deeze geheele
timmeraedje met en voor haeren boumeester gesloopt worde’.
Het verschijnen van de Nederduitsche spraekkunst in 1706 was dus voor velen
een opluchting. De eerste spraakkunst in vijftig jaar, het boek dat er eindelijk voor
moest zorgen dat op de landelijke synodes de afgevaardigden uit Drenthe zich ook
op grammaticaal gebied konden verstaan met die van Zeeland. Daar zat iedereen
op te wachten.
De hooggespannen verwachtingen werden volledig ingelost. François Halma
omschreef Moonen in 1717 als: ‘die doorgeoefende Taalbouwer, die ons zyne hulpe
heeft bygezet, als wiens naam, geleerdheit, en gedachtenisse nooit door den
vergiftigden adem van eenen aterlingsen Bulwurm kan besmet, of onteert worden’.
Blijkbaar was Moonen erin geslaagd om netelige kwesties op een zodanige manier
te beslechten dat iedereen er vrede mee kon hebben. Wat waren dat voor kwesties?
En hoe deed Moonen dat?

‘Het krysschende geschreeu der zwaluwen’
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Precies 300 jaar geleden verscheen Moonens invloedrijke Spraekkunst.
Bron: dbnl

Bij de standaardisering van de taal was de spelling een belangrijk onderwerp. Er
was op dat gebied nog nauwelijks iets geregeld. De kibbelarijen tussen Vondel en
Hooft waren onbeslist geëindigd. Zo vond Hooft dat je lange klinkers het beste
dubbel kon blijven spellen, ook in woorden als vaader, vreede en kooning. Vondel
was van mening dat je in open lettergrepen beter een enkele klinker kon schrijven:
vader, vrede, koning. Het is de verdienste van Moonen dat hij hier een theoretische
onderbouwing aan gaf, waardoor de vondeliaanse schrijfwijze tot op de dag van
vandaag is blijven bestaan: hij koos voor vrede, maar ook voor vee, zee en twee in
plaats van ve, ze en twe (wat misschien consequenter was geweest).
Ook met andere controverses werd rigoureus afgerekend. Bijzonder is hier dat
Moonen zich bij zijn overwegingen niet steeds door één principe liet leiden, maar
soms het ene, soms het andere de doorslag liet geven. Hierdoor ontstond een
systeem waarin iedereen zich thuis kon voelen, en dat door het merendeel van de
schrijvende elite gemakkelijk geaccepteerd kon worden.
Een voorbeeld van zo'n kwestie is de spelling van de enkelvoudsvorm van huizen
en graven. Op grond van het zogenoemde gelijkvormigheidsprincipe, dat zegt dat
je in de spelling het stamwoord moet kunnen blijven zien, zouden de vormen huiz
en grav te verdedigen zijn geweest. Moonen laat hier het fonetisch principe zwaarder
wegen: schrijf zoals het klinkt.
De schrijfwijze ick voor ik keurt Moonen af. Volgens hem moest je letters die
‘geene hulp toebren-
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gen, als overtolligh’ uit de spelling weren. Vandaar dat we nu nog ik schrijven, en
niet ick.

Veel van Vondels denkbeelden over taal zijn terug te vinden in Moonens Spraekkunst.
Portret: W.P. Hoevenaar / P.W. v.d. Weijer. Uit: dbnl

Soms haalt hij alle retoriek uit de kast. De spelling vriint voor vrient en dri voor
drie vindt hij ‘te hart en oneigen, en zweemende naer het krysschende geschreeu
der zwaluwen’. Deze en vele andere keuzes hebben inmiddels driehonderd jaar
overleefd. Klooster in plaats van kloester, haar en niet hair, voor en niet voir.

Deftig
Natuurlijk hebben niet alle voorstellen van Moonen het gehaald. Zo stelde hij, ook
weer op gezag van Vondel, voor om maen te schrijven. Vondel immers ‘oordeelde,
dat in dit slagh van woorden ook van de E wierd gehoort’. Blijkbaar heeft Vondel
die uitspraak als deftig ervaren. Voor ons is dit voorschrift voltooid verleden tijd, al
zie je die ae-spelling nog weleens terug in namen van gebouwen en wijken, die
vaak eindigen op -staete, waarschijnlijk ook om redenen van deftigheid.
Ook de voorschriften rond het weglaten van de letter w na twee of drie klinkers
hebben de 21ste eeuw niet gehaald: eeu - eeuwen, vrou - vrouwen, kieu - kieuwen,
waar de letter w ‘welluidendheits halve’ pas in het meervoud werd toegevoegd. Het
is een regel die wel een tijdlang gepraktiseerd is, maar uiteindelijk een stille dood
is gestorven.
Voor het schrijven van -gh aan het eind van een woord bedacht Moonen een
ongelooflijk ingewikkeld systeem, dat hij nota bene zelf niet eens toepaste. Hij stelde
bijvoorbeeld voor een onderscheid te maken tussen wegh ‘brood’ en weg ‘straat’.
De enige reden was een soort homoniemenvrees: liever geen twee woorden met
dezelfde spelling en verschillende betekenis. Deze regel is nooit gebruikt.
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Pikant
Behalve van Moonens zorgvuldige afwegingen toont de hele spraakkunst de sporen
van Vondels invloed. In veel kwesties volgde Moonen eenvoudig het oordeel van
Vondel, en gaf hij daar een taalkundige motivering bij. Hoe groot die invloed was,
is pas in de twintigste eeuw in zijn volle omvang duidelijk geworden. Vergelijking
van de gedigitaliseerde werken van Vondel en de voorbeeldzinnen uit de grammatica
van Moonen leerde dat meer dan driekwart van de voorbeeldzinnen rechtstreeks
uit Vondels werken geplukt was. Gewaagde voorbeeldzinnen als ‘Stel uwe geilheit
en ontucht eens mate’ en ‘Korydon was op den schoonen Alexis verslingert’ komen
linea recta uit de prozavertalingen van Vondel; ook de minder pikante voorbeelden
blijken bijna allemaal aan Vondel ontleend.
Voor Moonen gold de schrijfstijl van Vondel, ook na een halve eeuw, nog ‘als den
zinlyksten en naeukeurigsten’. Waaraan hij toevoegt: ‘anderen, en zelfs den
Drossaert Hooft, die als een arent in de wolken zweeft, niet te na gesprooken’. Wordt
hier soms Hooft als te elitair weggezet? Het lijkt er wel op.
De keuze van Vondels voorbeeld is trouwens wel opmerkelijk voor een
gereformeerd predikant uit Deventer. Immers, in 1637 was de Dordtse Statenvertaling
van de bijbel verschenen, die eveneens de standaardisering van het Nederlands
op het oog had. Waarom ontleende de predikant Moonen zijn voorbeeldzinnen én
zijn grammaticale denkbeelden bijna allemaal aan de katholieke Vondel, en niet
aan de Statenvertaling? In zijn voorwoord noemt Moonen als bron wel de
grammaticale aantekeningen van de Statenvertalers, ‘(bedroog myn oog my niet,
toen ik ze twee maelen zagh) geschreeven door de pen van den Heere Jakobus
Revius’, maar in het werk zelf is geen spoor van invloed aan te wijzen.
Blijkbaar vond Moonen dat de standaardisering van de taal geen zaak van religie
was, maar een zelfstandige bezigheid, waarbij taalkundige argumenten belangrijker
waren dan de persoon die ze leverde.

Kinderstoel
De invloed van de Nederduitsche spraekkunst hield ruim een eeuw stand, en recent
onderzoek heeft aangetoond dat ook de spraakkunsten van later datum schatplichtig
zijn aan dit belangrijke werk. De spraakkunst verdient juist in deze tijd onze aandacht,
net als Moonen zelf, die erin slaagde om een algemeen geaccepteerde
spellingberegeling te ontwerpen.
Het liep uiteindelijk niet zo goed af met Moonen. Hij overleed in 1711, kort na de
publicatie van zijn levenswerk. Er zijn geruchten dat hij ‘zijne laatste levensjaren in
een' staat van kindschheid heeft doorgebracht, zittende in een kinderstoel’. Niet
alleen grote literatoren komen dus zo aan hun einde, maar ook weleens een grote
taalkundige.
De Nederduitsche spraekkunst is in zijn geheel te raadplegen op:
www.dbnl.org/tekst/moon002nede01.

Onze Taal. Jaargang 75

174

‘En dan nu sport, want het Nederlands elftal bleef goed in de race’

Nieuwe toepassingen van het woord want
Kees van der Zwan
Want is erg in trek bij tv- en radiopresentatoren, en dan niet alleen
als woord om een verklaring mee in te leiden.
Met want blijkt steeds meer mogelijk te zijn. Nog altijd wordt het in de eerste plaats
gebruikt als zogeheten redengevend voegwoord (‘Ik ga naar huis want ik ben moe’),
maar sinds een paar jaar kun je er ook een heel andere kant mee op - de
tegenovergestelde om precies te zijn. Vooral op radio en tv is goed te horen hoe
want soms juist redenvrágend is:
- Ik vind dat geen goed plan.
- Want?
- Het zorgt voor een tekort op de begroting.

Merkwaardig genoeg wordt dat vragende want meestal niet uitgesproken met een
vraagintonatie (dus: oplopend in toonhoogte), maar meer bevelend, en in elk geval
kortaf. Je hoort om zo te zeggen een uitroepteken in plaats van een vraagteken, en
bovenal ook hoofdletters.

Het want-bruggetje komt vooral voor op de radio.

Met dit WANT! legt de interviewer de ondervraagde alvast maar het begin van
het antwoord in de mond (hij heeft haast, nietwaar, de media, nietwaar, moet altijd
kort, nietwaar), en behalve de afgemeten toon is het vooral ook dát wat ergernis
wekt. ‘De ondervraagde moet zelf maar concluderen dat het een vraag betreft en
dat hij het door de interviewer op die manier begonnen antwoord slaafs mag
afmaken’, schreef een Onze Taal-lezer een paar jaar geleden in de rubriek
‘Taalergernissen’.
Die irritatie over want! in plaats van waarom? is wel te begrijpen. Maar je kunt er
ook op een andere manier naar kijken. De taal is op deze manier verrijkt met een
nieuwe mogelijkheid om op een bondige en korzelige manier te informeren naar
een reden. En los daarvan is het natuurlijk fascinerend dat een woord in korte tijd
ook zo heel anders kan worden gebruikt: behalve als ‘omdat’ ook als ‘waarom’.
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Stroomlijning
Want is ook op een andere manier erg in trek bij tv- en radiopresentatoren. Ze
moeten vaak verschillende onderwerpen aan elkaar praten, en gebruiken dan graag
‘bruggetjes’. Bij Philip Freriks van het NOS Journaal zijn geregeld krasse voorbeelden
te horen, zoals: ‘Na dit stormachtige bericht gaan we naar Erwin Kroll. Erwin, is er
bij ons ook storm op komst?’ Ook binnen een en hetzelfde onderwerp blijkt er
behoefte te zijn aan overgangstroomlijning. In de praktijk komt dat vaak neer op het
leggen van een logisch, verklarend verband, en daarbij is een grote rol weggelegd
voor want.
Op de radio zul je niet zo gauw horen: ‘We gaan het hebben over Queen Elizabeth.
Ze viert vandaag haar tachtigste verjaardag.’ Dat wordt dan:
Queen Elizabeth gaan we het over hebben, want die viert vandaag haar
tachtigste verjaardag.
(Radio 1 Journaal, 21 april 2006)
De afgelopen jaren waren veel meer voorbeelden te horen, zoals:
- Allereerst een waarschuwing, want in het hele land moet het verkeer rekening
houden met windstoten.
(Radio 1, 21 oktober 2004)
- We blijven in Den Haag, want de reisvergoeding voor gehandicapten gaat toch
niet omlaag.
(RTL Nieuws, 10 maart 2004)
- Een bericht voor treinreizigers, want tussen Utrecht en Amersfoort moeten die
rekening houden met vertraging.
(Radio 1, 27 november 2005)
- Tot slot nog een schaatsbericht, want Marianne Timmer en Bob de Jong zijn
uitgeroepen tot schaatsers van het jaar.
(Radio 1 Journaal, 29 maart 2006)

In al deze gevallen is het wel begrijpelijk dat er gekozen is voor een want-bruggetje.
De overgang van de aankondiging naar het werkelijke bericht loopt lekker, en het
gedeelte dat volgt op want is telkens ook een echte verklaring, die logisch aandoet.
Als Queen Elizabeth op 21 april níét haar tachtigste verjaardag had gevierd, zou
het Radio 1 Journaal het die dag ook vast niet over haar hebben gehad. Als er geen
windstoten waren geweest, had er ook niet gewaarschuwd hoeven worden, en als
er niets te melden was over de reiskosten voor gehandicapten, zou er geen reden
zijn om ‘in Den Haag te blijven’. Zonder vertraging geen bericht voor treinreizigers,
en als Timmer en De Jong niet waren bekroond, was er op 29 maart geen enkele
aanleiding geweest voor een schaatsbericht.

Onlogisch
Maar lang niet altijd is het verband tussen de aanloop en het bericht zo logisch. Op
20 april dit jaar meldde het Radio 1 Journaal: ‘We gaan even terugblikken op de
Champions League van gisteravond, want zo leuk als het dinsdag eigenlijk was bij
de wedstrijd tussen AC Milan en FC Barcelona, zoveel minder was het gisteren in
Londen. Arsenal won daar met 1-0 van Villarreal.’ Zou er níét teruggeblikt zijn op
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Arsenal-Villarreal als dat een leuke wedstrijd was geweest en Milan-Barcelona juist
een heel vervelende? Je hoeft niet eens zo'n erg trouwe Radio 1-luisteraar te zijn
om te weten dat die kans vrij klein is.
Ook van zulke onlogische overgangen liggen de voorbeelden voor het oprapen:
- En dan nu nog sport, want het Nederlands elftal bleef goed in de race op weg
naar het WK in 2006.
(RTL Nieuws, 26 maart 2005)
- Terug naar het weer van vannacht, want de temperaturen gaan wat omlaag.
(Marjon de Hond in het NOS Journaal, 1 april 2005)
- We gaan even naar de rest van het voetbal, want FC Utrecht blijft het uitstekend
doen.
(Barbara Barend in Voetbal insite, 3 april 2006)
- En dan nu economie, want DSM heeft een goed jaar achter de rug.
(Radio 1 Journaal, 27 juli 2004)

Het lijkt erop dat het want-bruggetje een soort mal is geworden, die gedachteloos
wordt ingevuld, ook als het tweede deel van de zin in feite geen verklaring is - in elk
geval geen logische. Soms heeft dat ook zijn hilarische kanten, bijvoorbeeld als
Philip Freriks in het NOS Journaal van 27 mei 2005 aankondigt:
We zoeken meteen contact met het VVD-congres in Groningen, want
daar is Bram Schilham.
Je ziet het voor je: de technici van het NOS Journaal zijn druk bezig geweest een
straalverbinding te leggen met Groningen, alles is gelukkig net op tijd klaargekomen,
Philip Freriks popelt al om over te schakelen, en dat allemaal niet vanwege het
VVD-congres, maar om slechts één reden: de aanwezigheid van de wakkere
parlementair verslaggever Bram Schilham.
Ook vrij bizar is de rol van tennisser Sjeng Schalken in:
Maar natuurlijk is er ook nog Wimbledon, want Sjeng Schalken houdt van
Wimbledon.
(Radio 1 Journaal, 29 juni 2004)
Of die van Leo Beenhakker, tijdens het WK voetbal deze maand actief als trainer
van Trinidad en Tobago:
Eén ding is in ieder geval wél duidelijk, want na Trinidad stopt Beenhakker.
(Radio 1 Journaal, 17 november 2005)
Over wat er letterlijk staat in deze laatste zin zou je lang kunnen nadenken. Maar
iedereen ziet meteen wel wat er aan de hand is. ‘Want’ moet worden opgevat als
dubbele punt, waarmee dit geval wel wat afwijkt van de overige voorbeelden. Daarin
lijkt het woord vooral in de plaats te komen van een punt.
In ieder geval heeft want er weer een functie bij gekregen. Behalve als
redengevend voegwoord en vragend voornaamwoord kennen we het nu ook als
pijler voor journalistieke bruggetjes - hoe ver de oevers soms ook uiteen liggen.
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‘Doe effe normaal, oké?’
Het vertalen van spreektaal
Berthold van Maris
‘Them good days is gone’ - hoe vertaal je die verzuchting in het
Nederlands zonder dat het eigen karakter ervan verloren gaat? Dat
kan eigenlijk niet, maar toch komt er in buitenlandse romans vaak
regionaal gekleurde spreektaal of volkstaal voor die in het Nederlands
moet worden overgezet. Hoe gebeurt dat zoal? En wat kan er
misgaan?
In de moderne literatuur wordt veel gebruikgemaakt van spreektaal die regionaal
gekleurd is en die dus nauwelijks of niet vertaald kan worden. Toch gebeurt het.
Het dialect van het Canadese eiland Newfoundland klinkt in de Nederlandse vertaling
van E. Annie Proulxs The Shipping News (1993) als volgt: ‘Dus hier was het grote
feest. Zou je niet zeggen. Ik heb feesten meegemaakt die wel drie of vier dagen
doorgingen. Maar dat is niet meer, jongen. Die tijd is voorgoed voorbij.’ In het
origineel is dit een dialect met in iedere zin afwijkende klanken, woorden en
wendingen: ‘So this where they 'ad the big pardy. Never know it. I seen pardies go
on three, four days. Not no more, my son. Them good days is gone.’
Het regionale karakter is in de vertaling helemaal verdwenen. Wat overblijft, is
een soort Algemeen Gesproken Nederlands (AGN), waar de vertaler zich geen buil
aan kan vallen. Een belangrijk deel van de smaak (geur, klank, zinnelijkheid) van
het oorspronkelijke taalgebruik is verdampt, en daarmee ook een deel van de sfeer
van het boek.
Er zijn ook vertalers die een andere strategie volgen. Plat-Berlijns klinkt in de
vertaling van Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz (1929) als volgt (het gesprek gaat
over een vogel in een kooitje): ‘Toch kras hè, dat zo'n beessie slapen kan bij al dat
lawaai hier, toch verdomd kras, zo'n dier mot toch doodmoe zijn en al die verdomde
rook zal hem ook geen goed doen.’ Dit smaakt zeker wel naar spreektaal, maar het
is een heel eigenaardig soort spreektaal: geen bestaand dialect, meer een
samenraapsel van spreektaalachtige dingetjes. Het resultaat doet onnatuurlijk en
knullig aan.

Levendig
Adventures of Huckleberry Finn (1884) van de Amerikaan Mark Twain is misschien
de bekendste roman die helemaal in spreektaal is geschreven. Het verhaal wordt
verteld door de hoofdpersoon, Huck, in onversneden Amerikaans dialect. In de
jongste vertaling (uit 1997) ziet dat er zo uit: ‘“Boem!” Ik schrik wakker, leun op m'n
ellebogen en luister; al gauw hoor ik het weer. Ik sprong overeind en keek door een
gat in de bladeren, en een heel eind stroomop zie ik een hoop rook op het water
liggen - ongeveer op de hoogte van het veer. En daar had je de veerboot vol mensen
die de rivier afdreef. Nou wist ik wat d'r aan de hand was.’
Het is duidelijk dat de vertalers (het zijn er in dit geval twee) hebben gekozen voor
iets wat je Algemeen Volks Nederlands (AVN) zou kunnen noemen. Ze willen vooral
de levendige manier van vertellen behouden - inderdaad een belangrijk aspect van
de stijl van Huck - en proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de manier waarop
Nederlanders uit de lagere milieus een anekdote vertellen. Dat lijkt eenvoudiger
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dan het is. In het geciteerde fragment, bijvoorbeeld, wisselen de tegenwoordige en
de verleden tijd elkaar af. Dat gebeurt in het AVN inderdaad ook: het is een beproefde
manier om een verhaal spannender te maken. Een willekeurig voorbeeld: ‘We
hebben vorig jaar een Joodse man in de winkel gehad, die vond het boek waar hij
al tien jaar naar op zoek was, een heel akelig verhaal uit een Jappenkamp. Die
man, die pakt dat boek en begint gewoon te huilen. Dat boek was zijn familie.’

Middleclass
Hoe het precies werkt met die afwisseling van werkwoordstijden is nog niet zo simpel
uit te leggen, maar het heeft ongeveer hiermee te maken: door over te schakelen
op een andere werkwoordstijd kun je dingen naar voren halen. In vertalingen gaat
dit nogal eens mis, zoals goed te zien is in het citaat uit Huckleberry Finn: de
overgang van ‘schrik’ - ‘leun’ - ‘luister’ - ‘hoor’ naar ‘sprong’ is vreemd. De vertalers
hebben gewoon de werkwoordstijden van het Engelse origineel aangehouden, maar
waarschijnlijk gaat het AVN net even anders om met die afwisseling dan het
Amerikaanse dialect van Huck.
Zo kent het AVN meer subtiele verschijnselen die lastig kunnen zijn voor vertalers
met een middleclassachtergrond:
- die/dat in plaats van de/het: ‘Er komt hier een kerel met een paard en wagen.
Die kerel zegt: Geef
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dat paard ook een ijsje. En dat paard loopt zo, met die wagen, half de winkel
in’;
- voorkeur voor de woordvolgorde van een hoofdzin: ‘Ik heb gewerkt bij een
baas, ik verdiende toentertijd 375 gulden, en een Marokkaanse arbeider, die
liep nog veel meer te beulen en die kreeg 100 gulden minder’;
- ik zeg, hij zegt: ‘Er belde hier een keer iemand van de gemeente aan. Hij zegt:
ik kom even meten. Ik zeg: wat moet u meten? Hij zegt: u hebt last van het
lawaai. Van de verkeersoverlast. Ik zeg: maakt jij dat uit?’
Deze lijst kan moeiteloos uitgebreid worden met allerlei andere grammaticale
eigenschappen van een goed verteld verhaal, die door vertalers vaak halfslachtig
of incorrect worden toegepast. Het zou ook voor een taalkundige nog een hele klus
zijn om uit te zoeken wat precies de regels en omstandigheden zijn die, bijvoorbeeld,
maken dat de in die verandert en het in dat. Maar wanneer het altijd de en het is en
nooit die of dat, betekent dat een verschuiving richting schrijftaal. En vaak sluipen
er ook andere schrijftaalelementen in dit soort vertalingen - zoals de puntkomma in
het geciteerde Huckleberry Finn-fragment.

Vervlakking
Er treedt in vertalingen van spreektaal vaak een verschuiving op, en dat kan op drie
manieren: van regionaal naar algemeen, van volkstaal naar de taal van de
middenklasse, en van spreektaal naar schrijftaal. Het resultaat hiervan is stilistische
vervlakking. Maar soms ontkomen vertalers er niet aan een radicalere oplossing
toe te passen. Ook hiervan is in Huckleberry Finn een mooi voorbeeld te vinden. In
dit boek is een belangrijke rol weggelegd voor de weggelopen negerslaaf Jim, die
een sterk etnisch gekleurd zuidelijk dialect spreekt. Aangezien de dialectverschillen
tussen Jim en Huck in de roman expliciet aan de orde komen, moet hiervan in de
vertaling het een en ander terug te vinden zijn.
De vertalers zijn zich hiervan bewust en hebben er zelfs een speciaal nawoord
aan gewijd. Het zuidelijke Amerikaanse dialect vertalen in een zuidelijk Nederlands
dialect werkt niet, zeggen ze daarin, en ze geven een voorbeeldje van hoe dat eruit
zou hebben gezien: ‘Dee' ouwe pap van dich wit nog neet watte geet doe'. De ing
kie'r dinkte datter weggeet, dan dinkter wir datter bliet. 't Is 't beste om kalm te blieve
en der ouwe te loate doe' watter wil.’

Afrikaans
Het zal duidelijk zijn: het Limburgs roept heel andere associaties op dan een
Amerikaans negerdialect. De vertalers hebben daarom gekozen voor een andere
strategie. In de scène waarin Huck en Jim elkaar ontmoeten, klinkt Jim aldus (hij
denkt dat Huck een spook is): ‘Doe mij niks nie - nie doen nie! 'k Heb 'n spook nog
nooit wat gedaan nie. 'k Heb dooie mensen altijd mogen lijen en alles voor ze gedaan
wa'k maar kon. Ga jij nou terug de rivier in, waar jij thuishoort, en doe Ouwe Jim
niks nie, wat altijd jouw vriend was.’
Net als in de vertaling van het plat-Berlijns, is dit een ratjetoe van idiomatische
en grammaticale eigenaardigheden, met een sausje afwijkende spelling eroverheen.
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Vooral de dubbele ontkenning valt op en intrigeert: die komt voor in veel Nederlandse
dialecten, maar doet ook sterk aan het Afrikaans denken - en dat laatste is misschien
de beoogde associatie: Afrikaans betekent vanzelf negers.

Illustratie: Matthijs Sluiter

In een oudere vertaling (uit 1960) is Jims taalgebruik overigens nog extremer:
‘Ach, doe me niks - asjeblief! Ik hè een spook nog nooit nikkes geen kwaad gedaan.
Ik hè altijd fà dooie gehoue en alles foor se gedaan. Ga jij ma weer de refier in wa
jij thuis hoor, en doe ouwe Jim geen seer, wan die iz altijd jou frien gewees.’
Hier zitten veel afgesleten woorden in (hè, ma, wa, wan, frien) en de v en z zijn
veranderd in een f en een s. Dat laatste levert natuurlijk een associatie op met het
Surinaams. Maar hoe het ook zit met de herkomst van sommige eigenaardigheden
en de associaties die ze oproepen, het gaat om niet-bestaand Nederlands. Het
gekke is dat je er, in de loop van de roman, wel enigszins aan went.

Corpssletjes
Natuurlijk zijn er ook ‘lecten’ (dialecten, sociolecten) die wel te vertalen zijn. Het
bovenstaande verschuivingspatroon laat duidelijk zien waar die gezocht moeten
worden: in de niet regionaal gebonden spreektaal van de middenklasse. Er verschijnt
veel Amerikaanse literatuur waarin de taal van middleclassjongeren een belangrijke
rol speelt. Een voorbeeld is I Am Charlotte Simmons (2004) van Tom Wolfe, over
studenten aan een Amerikaanse universiteit. Prima te vertalen, zou je zeggen. De
Nederlandse vertaling is dan ook doorspekt met jeugdig taalgebruik. Op een paar
willekeurig gekozen bladzijden komen in de dialogen de volgende woorden en
uitdrukkingen voorbij: ‘o shit’, ‘o fuck, djeez’, ‘doe effe normaal, oké?’, ‘cool’, ‘in de
zeik genomen’,

Onze Taal. Jaargang 75

178
‘bitchy’, ‘bitch’, ‘hah!’, ‘een meisje scoren’, ‘supersarcastisch’, ‘ik moet hangen’,
‘wauw’ en ‘corpshoertjes’.
Dat lijkt heel redelijk gedaan dus. En toch, als je de Amerikaanse tekst ernaast
legt, blijkt die veel heftiger te zijn: er komen bijna twee keer zo veel typische woorden
en uitdrukkingen in voor. Bovendien zitten daar ook minder bekende uitdrukkingen
bij en meer uitdrukkingen die typisch studententaal zijn. De vertalers (ook dit boek
heeft er twee) hebben zich beperkt tot algemene jongerentaal. Corpshoertjes zou
studententaal kunnen zijn, maar een eenvoudige zoekactie op internet levert de
conclusie op dat corpssletjes gangbaarder is.
Wie op datzelfde internet zoekt naar ‘studententaal’, ziet trouwens een ongelofelijk
rijk repertoire voorbijkomen. Ongetwijfeld hadden de vertalers hun redenen om deze
Nederlandse studententaal te mijden. Misschien vonden ze dat ze niet voldoende
ingewijd waren. Het kan ook zijn dat ze het geen echt equivalent vonden:
Nederlandse studententaal is vaak gebonden aan een bepaalde universiteitsstad,
bovendien is het vaak ‘corpstaal’, en het is maar de vraag of de Nederlandse
corpscultuur vergelijkbaar is met de Amerikaanse campuscultuur. Kortom, terwijl er
op het eerste gezicht een Nederlands equivalent voorhanden leek, heeft er ook in
dit geval een verschuiving plaatsgevonden naar een algemener taalgebruik.

Toekomstdialect

Illustratie uit de eerste druk van Adventures of Huckleberry Finn (1884), een boek vol lastig
te vertalen spreektaal.

Er is één situatie waarin er een werkelijk equivalent bestaat voor het originele
dialect, maar die situatie doet zich bijna nooit voor. In het recente boek Cloud Atlas
(David Mitchell, 2004) wordt een deel van het verhaal verteld in een fictief
toekomstdialect. De mensheid is teruggevallen naar een primitieve, rurale
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samenleving en het Engels is daar een afspiegeling van. Een heerlijke klus voor
een vertaler: hij mag zijn eigen toekomst-Nederlands ontwerpen.
Het resultaat is behoorlijk radicaal: ‘Nou ha'k vreesluk spuitrij die dag omda'k in
Honomaa'n bedorve honde poot gegete had en 'k zat gehurkt in 'n bosje van ijzer
hout bome hoger op in de vallei toen 'k'neens oge op me voelde. “Wie daar?” roepte
ik en de dichte vaarns slikte me stem op.’
Dit fantasie-Nederlands staat niet eens zo heel ver af van het ‘Nederlands’ van
negerslaaf Jim. Het gaat voor een deel om dezelfde trucjes: woorden zijn afgesleten,
en er is een flinke scheut afwijkende spelling aan toegevoegd. Maar de vertaler
heeft hier natuurlijk veel meer vrijheid: hij mag bijvoorbeeld nieuwe woorden
verzinnen (‘spuitrij’, ‘ijzer hout’). En wat het meest opvalt: de onregelmatige
werkwoordsvormen zijn overal vervangen door regelmatige vormen (‘roepte’, ‘kijkte’,
‘zegde’, ‘springde’). Of dit echt de toekomst van het Nederlands is, kun je je natuurlijk
afvragen. Maar het is zeker een geslaagde poging om in het Nederlands iets te
doen wat min of meer equivalent is aan wat er in het origineel gebeurt.
Wat dus de volgende paradox oplevert: het enige Engelse dialect dat goed in het
Nederlands vertaald kan worden, is een niet-bestaand dialect.
Gegevens over de besproken vertalingen zijn te vinden op
www.onzetaal.nl/2006/6/vertalingen.html.

Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.
a. cruijffiaans
b. Cruijffiaans
c. cruijfiaans
2.

a.
b.
c.

Elsaswijn
Elzaswijn
elzaswijn

3.

a.
b.
c.

giroscoop
giroskoop
gyroscoop

4.

a.
b.
c.

monolietisch
monolithisch
monolitisch

5.

a.
b.
c.

sappristie
sapristi
sapristie

6.

a.
b.
c.

yahtzeeën
yathzeeën
yatzeeën
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B. Vergroot uw woordenschat
1. betonkanker
a. betonrot
b. hard gezwel
c. hoogbouw
2. diffameren
a. anonimiseren
b. belasteren
c. uithongeren
3. uchtend
a.
b.
c.

hoestend
klagend
oude vorm van ochtend

4. wagnertuba
a. blaasinstrument
b. dikzak
c. schreeuwlelijk

C. Zoek de fouten
1. Medio juni zijn de wereldkampioenschappen voetbal bij onze oosterburen in
vollen gang; hopelijk hebben onze jongens dan al een reuzehoop leren knikkers
met hun kicksen in het net gejaagd.
2. Wie weet, toont Oranje zich in de eindfinale te sterk voor onze aardsrivaal
Duitsland - dan hebben we de leeuw niet in z'n hempie laten staan.

D. Extra
Wat bedoelt een voetballer als hij het heeft over ‘knijpen’?
a. doodsbang zijn voor de tegenstander
b. het kruis beschermen in het ‘muurtje’ bij een vrije trap
c. van de zijkant naar het midden van het veld gaan

De antwoorden vindt u op bladzijde 185 van dit nummer.
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Voetbalveld als eenheid
Jos Paardekooper - Deventer
In hun Handboek stijl noemen Peter Burger en Jaap de Jong voetbalveld een
‘eenheid voor de menselijke maat’. En inderdaad wordt het voetbalveld geregeld
ingezet om mensen een voorstelling te geven van enorme oppervlaktes:
- Het zandmonument, met de grootte van een half voetbalveld (...).
- Deze voorraad is zo groot als een voetbalveld waarop de munten een meter
hoog zijn gestapeld.

Sterker nog: dat voetbalveld is zich steeds meer aan het ontwikkelen tot een echte
eenheid, zoals meter en kilo. Vaak zegt voetbalveld (misschien beter af te korten
2

tot vbv) door het grote aantal dat genoemd wordt al net zo weinig als m :
- In totaal zullen 25 tot 30 nieuwe gebouwen worden neergezet op een
oppervlakte van omstreeks 170.000 vierkante meter (ongeveer 30
voetbalvelden).
- Met één zo'n voorhuidje kunnen ze bij ATS 225.000 vierkante meter menselijke
huid produceren, genoeg om een oppervlak ter grootte van 45 voetbalvelden
mee te beleggen. Met tien voorhuidjes (450 voetbalvelden!) kunnen vijf miljoen
patiënten worden geholpen.
- In de Amerikaanse deelstaat Oregon is een reusachtige, honingzwammen
vormende schimmel van 1500 voetbalvelden groot ontdekt.

Maar een groot verschil met de kilo en de (vierkante) meter is dat het ene voetbalveld
het andere niet is. In het eerste voorbeeld van de drie hierboven gaat het om een
2

2

veld van 5667 m , en in het tweede om een veld van 5000 m . De afmetingen van
een echt voetbalveld kunnen inderdaad aanzienlijk variëren. De breedte van een
veld mag bijvoorbeeld in interlands tussen de 64 en 75 meter zijn, en de lengte
tussen de 100 en 110 meter.
De menselijke maat is langzamerhand uitgegroeid tot een eigen maat, die zelf
geen maat meer weet te houden.

Iktionaire
Kunnen en mogen
Jan Kuitenbrouwer
Op 8 april van dit jaar overleed Gerard van het Reve. Een van de grootste naoorlogse
Nederlandse schrijvers, oordeelden de herdenkers eensgezind, natuurlijk, en dan
vooral als stilist. De Telegraaf deed verslag van de begrafenis. ‘Volgens uitgever
Bert de Groot kan de invloed van de zaterdag 8 april overleden schrijver niet worden
onderschat: “Iedere beginnende schrijver moet zich eerst losweken van de stijl van
Gerard Reve.”’
De grootste stilist van Nederland gaat zijn graf in en de krant schrijft dat zijn invloed
‘niet kan worden onderschat’. Zijn invloed als stilist op De Telegraaf is misschien
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moeilijk te onderschatten, maar wat de lijkredenaar ongetwijfeld zei, is dat de invloed
van Reve niet mág worden onderschat.
Steekproef.
Googel de zinsnede ‘kan niet worden onderschat’. Je krijgt 136 hits en... allemaal
fout. Allemaal.
De eerste zes:
‘De psychosociale nood bij mensen met chronische nierziekten kan niet worden
onderschat.’ (site over nierziekten)
‘De nachtopvang als een zich almaar herhalend kortstondig “leefmilieu” kan niet
worden onderschat.’ (site over verslavingszorg.)
‘Door deze beslissing verloopt bestandsuitwisseling wellicht wat minder flexibel,
maar het belang van een goede beveiliging kan niet worden onderschat.’ (site over
computerveiligheid)
‘De kracht van het positief gelovig gebed kan niet worden onderschat.’ (site over
God)
‘Het belang van goede pannen kan niet worden onderschat.’ (site over koken)
‘Het belang van de juiste haring kan niet worden onderschat.’ (site over kamperen)
Mág niet worden onderschat, bedoelt men. Met kan keert de betekenis om. Dan
is elke schatting nog te hoog, hoe laag ook.

Niet nadat - ook zoiets. ‘Goed, zo meteen het commentaar van Johan Cruijff, maar
natuurlijk niet nadat Bert even met de coach praat.’ Dus eerst komt Cruijff, denk je.
‘Kom er maar in, Bert!’
‘Niet dan nadat’, bedoelt men, oftewel: ‘pas nadat’. Of: ‘niet voordat’.
‘No one ever went broke underestimating the taste of the American public’, schreef
H.L. Mencken. Het is een kwinkslag. ‘Van het onderschatten van het grote publiek
is nog nooit iemand arm geworden.’ Altijd gevaarlijk, kwinkslagen. Voor je het weet
vallen ze in de verkeerde hersens.
Met de wisecracks van Reve gaat dat ook gebeuren. Hij stond nog boven de
grond en het bederf begon al. ‘Ik plas nog zonder lenzen’, zeggen de mensen straks,
voordat (dus niet nadat, en ook niet dan nadat, maar weer wel niet dan nadat) ze
ter toilet gaan. (‘Ik kak nog zonder bril’, zei de volksschrijver graag.)
Reve had gelijk: de tragiek van een schrijversleven kan niet worden overschat.
Het mag wel, maar het kan niet. Nooit niet. Sorry, ‘never’ nooit niet.
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Merken worden woorden
Breezermeisjes
Ton den Boon - hoofdredacteur grote Van Dale
Brintageneratie, bountyeiland, barbiefiguur: er zijn merken die zo'n
grote invloed hebben gekregen dat ze in het dagelijks taalgebruik
zijn terechtgekomen. Sommige staan zelfs op het punt een plaatsje
in het woordenboek te bemachtigen. Om de maand bespreekt Ton
den Boon zulke merken in Onze Taal.
‘Der Mensch ist was er isst’, heeft de filosoof Ludwig Feuerbach eens gezegd. Waar
of niet, in elk geval worden mensen vaak getypeerd op grond van hun eet- en
drinkgewoonten. Zo worden Italianen nogal eens voor ‘spaghettivreters’ uitgemaakt
en werden gereformeerde mensen tot ver in de jaren zestig als ‘pepermuntvreters’
weggezet. Wie veel jenever drinkt, liep tot een paar decennia geleden het risico een
‘jeneverbuik’ genoemd te worden, of een ‘jeneverneus’ dan wel ‘brandewijnneus’.
Sommige van deze scheldwoorden gaan behoorlijk lang mee, andere raken na
verloop van tijd gedateerd. Zo is een scheldwoord als jeneverneus op de achtergrond
geraakt doordat jenever geen volksdrank meer is.

Breezermeisje, of, in breezertaal: ‘BrEeZaHmEIsjE’.
Foto: Onze Taal

Maar er komen ook regelmatig typeringen bij. Zo luidde de introductie in 1997
van een alcoholisch drankje, Bacardi Breezer, het begin in van een hele reeks
nieuwe woorden, waaronder breezermeisje.

BrEeZaHmEIsjE
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Strikt genomen zijn breezermeisjes meisjes die regelmatig Bacardi Breezer drinken,
maar ze schijnen meer kenmerken of eigenschappen gemeen te hebben, waardoor
breezermeisje tot een typeaanduiding kon uitgroeien. Anders gezegd: het
breezermeisje is een stereotype geworden, en daarmee tevens een soortnaam. In
dit geval voor een niet al te slim en bovendien tamelijk ordinair meisje in de
tienerleeftijd (circa 14 tot 18 jaar). Ze is een feestbeestje, gaat dus graag op stap,
en drinkt dan (te veel) alcoholische mixdrankjes en zogenoemde alcopops. Aangezien
het type zich bovendien uitdagend kleedt en gedraagt, en niet al te moeilijk doet
over ‘breezerseks’ (seks tegen een - geringe - materiële vergoeding), wordt een
breezermeisje ook wel een ‘breezersletje’ genoemd. Wie het internet raadpleegt,
krijgt haast de indruk dat dit woord niet alleen als scheldwoord wordt gebruikt, maar
ook als geuzennaam, dus door de meisjes zelf.
Breezermeisjes kenmerken zich naar verluidt ook door hun eigenaardige
taalgebruik. Bij het chatten en msn'en mixen ze namelijk op eigenzinnige wijze
lettertypes, fonts, kleuren en klanken, en ze gebruiken letters waar gewoonlijk cijfers
staan en omgekeerd. Zo wordt feest gespeld als f335T en school als sgool.
Bovendien kenmerkt de ‘breezertaal’ zich door het willekeurige gebruik van hoofden kleine letters, en geven breezerbabes de (platte) uitspraak van bepaalde woorden
simpelweg fonetisch weer. Breezermeisje wordt in breezertaal dan ook als
bReEzahmeiSje gespeld. Of als brEeZaHmEIsjE - kortom, op de spelling valt geen
peil te trekken.

Sjonnie en anita
Het woord breezermeisje heeft de typeaanduiding anita uit de jaren tachtig en
negentig goeddeels verdrongen. Een anita was eveneens een ‘ordinair meisje’,
maar het ontbrak haar aan de mixdrankjes en aan de seksuele bijgedachte die wel
aan het breezermeisje kleeft. Wat de anita wel had, was een mannelijke pendant,
namelijk de ‘sjonnie’ (‘ordinaire jongen’). In tegenstelling tot het koppel sjonnie en
anita staat het breezermeisje op zichzelf. Weliswaar zijn er mannelijke
breezerdrinkers, maar die vormen geen paar met de breezermeisjes. Al was het
maar omdat breezerboy - het Nederlandse breezerjongen kom je haast niet tegen
- een hedendaagse aanduiding is voor wat ook wel een mietje wordt genoemd.
Inmiddels heeft breezermeisje niet veel meer te maken met de herkomst van het
woord dat aan Bacardi Breezer ten grondslag heeft gelegen. Breezer is namelijk
afgeleid van het Engelse werkwoord to breeze, dat onder meer ‘verfrissen’ betekent.
Bacardi Breezers zijn immers bedoeld als verfrissende alcoholische drankjes.
Sowieso heeft het woord breezer zich losgemaakt van de oorspronkelijke merknaam
Bacardi, want het wordt niet alleen gebruikt voor mixdrankjes op basis van
Bacardirum, maar dient als soortnaam voor alcoholische mixdrankjes in het
algemeen.
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Bij wijze van zeggen
Nobele wilde
Riemer Reinsma
In het Nederlands kennen we zowel de ‘nobele wilde’ als de ‘edele wilde’, allebei
als aanduiding voor de (veronderstelde) primitieve mens in verre streken die in
volmaakt evenwicht met de natuur leeft en niet onderworpen is aan wetten en
westerse beschaving. Als we op Google afgaan, komt nobele wilde tweemaal zo
vaak voor als edele wilde. Volgens Van Dale, die alleen edele wilde kent, komt de
uitdrukking van de Franse schrijver Jean-Jacques Rousseau, in de vorm bon sauvage
(‘goede wilde’). Maar het is volstrekt onduidelijk waar Rousseau dat geschreven
zou moeten hebben. Veel bronnen melden dat de schrijver de uitdrukking zou
hebben gebruikt in zijn Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi
les hommes (1755). Maar dit boek staat in zijn geheel op internet, en de uitdrukking
bon sauvage is nergens te bekennen; Rousseau heeft het alleen over ‘l'homme
sauvage’, ‘les peuples sauvages’ en dergelijke.
Een tweede bron die veel genoemd wordt, is de Franse schrijver Michel de
Montaigne, en dan vooral het hoofdstuk ‘Des cannibales’ in zijn Essais (1580-1592).
Maar ook dat werk staat op internet, en ook hier: geen bon sauvage.

Mi'kmaq-indianen
Wel is de uitdrukking bon sauvage te vinden in de Dictionaire françoisallemand van
Hulsius (1596), zo meldt de Grand Larousse de la langue française (1971). Maar
dan nog: een ‘goede’ wilde is niet hetzelfde als een ‘nobele’ wilde. Hoe zijn we aan
dat woord nobel gekomen?
De historicus Ter Ellingson zet in zijn boek The Myth of the Noble Savage (2001)
uiteen dat de uitdrukking nobele wilde teruggevoerd moet worden op de Franse
advocaat en etnograaf Marc Lescarbot, die in het begin van de zeventiende eeuw
in het oosten van Canada in aanraking kwam met de Mi'kmaq-indianen, en zich
daar een zeer gunstige voorstelling van vormde.
In een samenvatting boven een van de hoofdstukken in zijn boek Histoire de la
Nouvelle-France (1609) heette het: ‘Sauvages sont vrayement nobles.’ Het boek
werd in hetzelfde jaar nog in het Engels vertaald, en Ter Ellingson is er zeker van
dat deze loftuiting over de edele Canadese wilden ook onder ogen is gekomen van
de Engelse schrijver John Dryden (1631-1700).
Dat is belangrijk om te weten, want het was Dryden die de uitdrukking in deze
vorm onder een groot publiek verspreid heeft. In zijn toneelstuk The Conquest of
Granada by the Spaniards (1672) voert hij het Moorse personage Almanzor ten
tonele. Deze man komt in conflict met zijn koning en zegt:
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Een nobele wilde zoals men die zich drie eeuwen geleden voorstelde.
Uit: Nouveaux voyages de Mr Le baron de Lahontan dans l'Amérique septentrionale (...).
Den Haag, Frères Honoré, 1704

But know, that I alone am King of me.
I am as free as Nature first made man,
Ere the base Laws of Servitude began,
When wild in woods the noble Savage ran.
(Maar weet, dat alleen ik mijn koning ben. Ik ben zo vrij als toen de natuur de mens
schiep, voordat de lage wetten der slavernij werden ingesteld, en toen de nobele
wilde nog wild door de wouden snelde.)

Buen salvaje
In de Engelstalige wereld wordt de primitieve, verre mens dus ‘nobel’ genoemd, en
zo hebben we dat in Nederland overgenomen, soms ook vertaald als ‘edel’. De
Fransen houden het meestal bij de ‘goede’ bon sauvage, en in het Duits en Spaans
volgt men de Franse versie: guter Wilder, buen salvaje.
Toch signaleert Ter Ellingson dat zelfs sommige Franse wetenschappers
tegenwoordig de Engelse versie beginnen te gebruiken, al dan niet in de Franse
vertaling sauvage noble.
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Woordenboek van de poëzie
Helder
Guus Middag
Wat zeggen mensen tegen elkaar als ze wel wat willen zeggen, maar niet goed
weten wat? Het beste onderwerp is nog altijd het weer. ‘Zouden we nog regen krijgen
vandaag?’ is dan een goede opening. Als het antwoord luidt: ‘Je weet het niet, je
weet het niet, het wil nog niet echt zomeren, hè’, is de weg vrij voor verdere
verbijzonderingen van het type ‘Vorig jaar was het ook nat in de zomer, maar toch
niet zo nat als nu. Toen was het wel bewolkt, maar toch droger. En niet zo kil. Fris,
maar lekkerder.’ En zo dan voort. Zolang de aarde nog draait en er wolken waaien
door de lucht, kan er over het weer worden gesproken.
Met net zo'n wezenloze weerbabbel begint Gerrit Kouwenaar een van zijn
gedichten in zijn bundel De tijd staat open (1996): ‘De zomer is grijs deze zomer’.
Je hoort het de buurman zeggen. Hij voegt eraan toe: ‘helder maar grijzer’. Ja, ja.
Weinig bewolking deze zomer, maar toch ook wel vaak grijs weer, ja. Dan volgt er
nog een verbijzondering: ‘doorzichtig maar zwaarder’. Dat klinkt al weer iets minder
alledaags. Een doorzichtige zomer? Een zwaardere zomer? En hoeveel zwaarder
dan? Buurman zegt: ‘alsof er een haarfijne as daalt over het eten’. Zo praat Erwin
Kroll nooit, en Marjon de Hond ook niet.

Asregen
Langzaam is het gedicht weggedreven van de gewone weerpraat. Een zomer kan
helder zijn, en tegelijk af en toe ook wel grijs, en misschien ook nog wel doorzichtig,
maar bij ‘zwaarder’ dringt zich het gevoel op dat buurman niet meer alleen over het
weer wil praten. Vermoedelijk wil hij zeggen dat niet zozeer het jaargetijde als wel
het leven zelf zwaarder is geworden.

Bergen (NH) in de jaren dertig van de vorige eeuw.
Foto: Fotoarchief gemeente Bergen

Het lijkt alsof er deze zomer een lichte asregen over alles is neergedaald, zo voegt
hij er dus aan toe. Dat moet wel een verwijzing zijn naar de dood: een sterfgeval,
crematie, verstrooiing van as, of een algemener besef van tijdelijkheid. Wij zijn stof
en as, zegt de bijbel (Genesis 18:27). Het is niet meer dan ‘een haarfijne as’ die er
is neergedaald, maar het is voldoende om alles van een lichtgrijs waas te voorzien.
Hoe helder de zomer ook was - het licht valt nu toch iets anders. Hoe licht de asregen
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ook was - alles werd er toch zwaarder door. En hoe noodzakelijk het ook is - het
eten smaakt toch anders nu. Alsof de schaduw van de dood eroverheen is gegleden.
Dit gaat niet meer over het weer, het is de dichter zelf die deze zomer grijzer is
geworden. Het gedicht vervolgt met een nieuwe alsof-vergelijking:
alsof men een eender lichaam geleden
kijkt naar zijn vader die beige en levend
het gazon van het paradijs maait
Kouwenaar, geboren in 1923, beschrijft hier een herinnering aan het huis in Bergen
(NH) waar hij als kind met zijn broer en ouders alle vakanties doorbracht. Het
gegeven komt vaker in zijn gedichten voor, en altijd in paradijselijke bewoordingen,
met een vader die door de groene tuin loopt, of het gras maait, en altijd onder
vermelding van de kleur beige. Dat zal dan wel de kleur van de kleding zijn die de
vader in deze herinnering draagt. Beige is grijsachtig bruin. Ook daarom kan de
dichter de zomer dus ‘grijzer’ noemen: niet alleen omdat er grijze as is neergedaald,
maar ook omdat de herinnering aan de grijze vader sterker is geworden. Het lijkt
een eeuwigheid geleden, maar het is toch werkelijk ooit in zijn jeugd, bijna een heel
leven terug, ‘een eender lichaam geleden’, zo voorgevallen.
Nu, in deze zomer, denkt de dichter terug aan de oerzomers uit zijn vroege jeugd
in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Bij deze herinnering voegt zich een
latere herinnering, aan een latere zomer, in de jaren veertig:
de zomer is grijs als melk in een beker
als brood in een oorlog, men hoort
het donker onder de stenen
Na de grijze zomer en de grijze as en de beige vader is er nu grijze melk. Ook
bijzonder. Meestal wordt melk met wit geassocieerd (het woordenboek geeft melkwit),
maar hier dus niet. Of is er ook over de witte melk een haarfijne as neergedaald,
waardoor zij van een grijs vlies is voorzien?
De gedachte aan grijze melk roept daarna grijs brood in herinnering, zoals blijkbaar
gezien en gegeten in de oorlog. Het kan een verwijzing zijn naar de tijd dat er alleen
nog donker en/of inferieur meel voorhanden was. Of het is een toespeling op het
legendarische Zweedse wittebrood, gebakken van door het Zweedse Rode Kruis
gebracht meel, dat in werkelijkheid vermengd werd met rogge- en tarwemeel en
dus helemaal geen witbrood opleverde, maar eerder bruin, of grijs, brood. Je zou
al haast van beige brood kunnen spreken.
Zo grijs, of beige, is deze zomer ook. De herinnering aan oorlog en hongerwinter
heeft andere nare herinneringen opgeroepen, dat is in de slotregels wel
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duidelijk. Schuilkelders, onderduik, slachtoffers onder puin, doden onder grafstenen,
de onderwereld onder het plaveisel: het wordt allemaal gesuggereerd in ‘men hoort
/ het donker onder de stenen’. Daarmee eindigt het gedicht. Bij de grijze as uit het
heden, in het begin van het gedicht, heeft zich niet alleen een herinnering gevoegd
aan hoe het ooit allemaal begon in het paradijs uit de jeugd, maar ook een
herinnering aan hoe het eindigen kan - aan honger, oorlog, aan het donker onder
een steen.

Vergrotende trap
Elke keer als ik de negen regels van dit gedicht overlees, blijf ik steken bij de tweede
regel, bij de formule ‘helder maar grijzer’. Daar is iets mee aan de hand, maar ik
weet nog steeds niet precies wat. Het moet te maken hebben met het gevoel dat
er ergens een vergrotende trap ontbreekt - of staat er juist een te veel? Als in de
regels
de zomer is grijs deze zomer
helder maar grijzer, doorzichtig maar zwaarder
het woord ‘grijs’ kan overgaan in de vergrotende trap ‘grijzer’, en als daarnaast ook
nog de vergrotende trap ‘zwaarder’ staat, dan krijgen woorden als ‘zomer’ en ‘helder’
met hun er-uitgang opeens ook trekken van een comparatief. Maar waar is de zoom
van ‘zomer’, en de held van ‘helder’?
De gedachte aan een comparatief wordt versterkt doordat deze constructie vaak
voorkomt met twee vergrotende trappen. Denk aan bekende zegswijzen als sadder
but wiser, sooner or later, vroeger of later, en aan allerlei leuke hedendaagse
uitroepen als hoe lager hoe grager. In allerlei variaties daarop verschijnt dan ook
geregeld de Kouwenaar-versie waarin een van de twee leden er met zijn uitgang
op -er wel uitziet als een vergrotende trap, maar het niet is: ‘hoe gekker hoe lekker’,
‘hoe dommer hoe brommer’, ‘hoe vozer hoe gozer’, ‘hoe schilder hoe wilder’ en ‘hoe
langer hoe zwanger’.
Er is nog een reden waarom ‘helder maar grijzer’ de aandacht trekt. De constructie
doet ook denken aan bekende formules als eenzaam maar niet alleen (titel van de
memoires van koningin Wilhelmina) of niet boos maar verdrietig (gezegd door papa's
en mama's tegen hun stoute kinderen). Het ingewikkelde van de Kouwenaar-versie
is dat hij wel vertrouwd klinkt, maar inhoudelijk niet klopt. De twee delen ervan liggen
niet in elkaars verlengde (zoals eenzaam en alleen, boos en verdrietig), maar zijn
juist elkaars tegenovergestelde. ‘Helder maar grijzer’ klinkt even raar als ‘vierkant
maar ronder’, ‘groot maar kleiner’ of ‘vol maar leger’. Dat geldt trouwens ook voor
‘doorzichtig maar zwaarder’ in diezelfde regel 2 - net zo'n vreemde combinatie.

Beweeglijk
Bij het lezen heb ik daarom steeds de neiging om niet helder te lezen, maar
helderder, uit een verlangen om al die vergrotende-trap-woorden gelijk te schakelen:
‘de zomer is grijzer deze zomer / helderder maar grijzer, doorzichtiger maar
zwaarder’. Of, omdat dat geen goed Nederlands oplevert, de omgekeerde weg, van
alleen maar vergrotende trappen naar alleen maar stellende trappen: ‘de zoom is
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grijs deze zoom / held maar grijs, doorzichtig maar zwaar’. Dat is dan ook weer geen
goed Nederlands. Daarom blijven deze regels iets beweeglijks houden, iets onafs,
alsof ze nog naar hun vorm op zoek zijn. Voor wie eenmaal met dit comparatief-virus
behept is, dringt het onrustige gevoel zich ook op in de andere regels, met al die
andere comparatiefachtige woorden: ‘eender’, ‘vader’, ‘beker’, ‘donker’.
Tegenover de neiging om de formule ‘helder maar grijzer’ in de vorm gelijker te
maken is er het besef dat de inhoud dan juist steeds tegenstrijdiger wordt. ‘Helderder
maar grijzer’ zou even paradoxaal klinken als ‘beter maar slechter’. Ook daarom
blijven deze woorden wringen, als in een vergelijking die nog niet helemaal klopt
en waar nog even naar gekeken moet worden. Toch zijn ze in het gedicht blijven
staan, en dus zullen ze voor de dichter iets kernachtigs hebben uitgedrukt. Voor de
verzamelbundel waarin Kouwenaar zijn vier bundels uit de jaren 1978-1996 opnam,
koos hij als titel Helder maar grijzer. Alles gaat nog goed, maar ik ben er niet meer
zo gerust op - dat is zo ongeveer de mededeling. Het is nog zomer en de blik is nog
helder, maar de zomer is niet louter zonnig meer, en het besef van een grijzer,
zwaarder en donkerder najaar heeft zich al aangediend. Als we de volgende keer
weer om een praatje verlegen zitten en maar eens roepen ‘Hoe is het met u,
buurman?’, dan antwoordt hij misschien wel: ‘Helder maar grijzer.’
Noteren wij in het Woordenboek van de poëzie: ‘helder, net niet meer helder (ten
gevolge van neerdaling van haarfijn as)’.
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Tamtam
Redactie Onze Taal
Nederlands op scholen onvoldoende
Er wordt wel meer gemopperd op de manier waarop op scholen Nederlands wordt
gegeven, maar het afgelopen voorjaar klonk dat geluid wel heel vaak, en ook uit
verschillende hoeken.
Zo deed de Onderwijsinspectie in een rapport scherpe uitspraken over het
leesonderwijs op de basisschool. De aanleiding voor het onderzoek van de inspectie
waren enkele alarmerende studies, waaruit onder meer bleek dat 10% van de
kinderen aan het eind van de basisschool moeite heeft met een boek als Pluk van
de Petteflet, en dat een kwart van de vmbo-leerlingen uit de beroepsgerichte
leerwegen de schoolboeken niet begrijpt. Die cijfers zijn vrijwel geheel toe te schrijven
aan het slechte leesonderwijs op de basisschool, zo concludeert de inspectie.
Sommige scholen besteden er gewoonweg te weinig tijd aan, andere gebruiken
achterhaalde methoden, zoals ‘niveaulezen’ (lezen met groepjes kinderen onder
begeleiding van een leesmoeder). Onderwijsminister Van der Hoeven beloofde toe
te zien op verbetering van het leesonderwijs op de basisschool.
Het rapport was nog niet verschenen of het volgende zorgenkindje diende zich
alweer aan. De Stichting Leerplan Ontwikkeling en de vereniging Levende Talen
maakten bekend dat steeds meer (v)mbo-opleidingen het schoolvak Nederlands
voor een deel laten samenvallen met praktijkgerichte vakken - minder instructie dus,
en meer praktische toepassing. De drie regeringspartijen en de PvdA kaartten dit
aan bij staatssecretaris van Onderwijs Mark Rutte, maar die liet weten dat de
overheid alleen bepaalt wát er geleerd moet worden, niet hóé dat moet worden
gedaan.
Ook over het taalniveau van havo- en vwo-scholieren wordt wat afgeklaagd, door
vervolgopleidingen bijvoorbeeld. Vooral pabo-studenten halen vaak het nieuws
vanwege hun slechte taalvaardigheid bij aanvang - én vaak ook bij afronding - van
hun studie. Een taalen rekentoets voor alle eerstejaars pabo-studenten moet een
goed niveau van alle toekomstige juffen en meesters waarborgen, zo maakte de
HBO-raad onlangs bekend. Pas als de studenten een voldoende hebben gehaald,
mogen ze naar het tweede jaar van de opleiding. De Erasmus Universiteit kondigde
aan te gaan experimenteren met een soortgelijk systeem.
Bronnen: de Volkskrant, Levende Talen, De Telegraaf, Trouw,
Kennisnet.nl, BN/De Stem
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‘Watskeburt?!’ van De Jeugd van Tegenwoordig, binnenkort ook op de Engelse markt,
onvertaald.

Nederlandstalig lied in buitenland.
Het nummer ‘Watskeburt?!’ van De Jeugd van Tegenwoordig, dat deels in het
Nederlands is gezongen en deels in een fantasietaal, wordt in Groot-Brittannië
uitgebracht. Voorzover bekend is het de eerste keer dat er in dat land een onvertaald
Nederlands lied op plaat verschijnt. (NOS)
Aqua & leisure host. Het voornemen van het Nationaal Platform Zwembaden
om badmeesters voortaan ‘aqua & leisure host’ te noemen, heeft in heel Nederland
voor veel hilariteit gezorgd. De badmeesters zelf ergerden zich vooral. Een van hen
schakelde de media in en verzocht het platform af te zien van de nieuwe term vooralsnog zonder resultaat. (Nieuwsblad van het Noorden)

Minder Engels in de Volkskrant.
De Volkskrant neemt in de binnenkort te verschijnen nieuwe editie van zijn Stijlboek
een deel van de 2400-woordenlijst van de Stichting Nederlands op. Die lijst bevat
Nederlandstalige alternatieven voor Engelse termen, zoals air marshall
(‘vluchtbeveiliger’), prepaidkaart (‘opwaardeerkaart’) en wetland (‘drasland’). (Stichting
Nederlands)

Lof- en Sofprijzen toegekend.
Stichting Nederlands kende 20 mei de Sofprijs voor slecht Nederlands toe aan
minister Peijs vanwege haar ‘I Love’-verkeerscampagne, die - tot teleurstelling van
de stichting - niet geheel Nederlandstalig is. De Lofprijs ging naar Gerrit Komrij voor
de NRC-column waarin hij zich kritisch uitlaat over deze campagne. (Stichting
Nederlands)

Politiek correcte EU-lijst in de maak.
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Begrippen als islamisme, fundamentalisme en jihad worden door de Europese Unie
niet verboden, maar politici moeten wel oppassen met terminologie ‘die de islam
als zodanig verbindt met terrorisme’. Dat schrijft minister Bot naar aanleiding van
Kamervragen van Geert Wilders over een politiek correcte EU-lijst waaraan op dit
moment gewerkt wordt. (Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Kennis nieuwe spelling slecht.
Nog geen tweederde van alle ambtenaren weet dat de nieuwe en voor hen verplichte
spellingregels op 1 augustus van kracht worden. Slechts een kwart bereidt zich erop
voor, wat in de meeste gevallen slechts neerkomt op het bestellen van het Groene
Boekje. Dat blijkt uit onderzoek van Jager & Neyndorff, aanbieder van
spellingtrainingen. (NOS)

Een op de vijftien werknemers analfabeet.
Ongeveer 6% van de werknemers in ons land kan nauwelijks lezen en schrijven.
Dat staat in het rapport Laaggeletterd in het werk van de Stichting Lezen & Schrijven.
De stichting voorziet dat de komende vijf à tien jaar almaar meer van werknemers
gevergd wordt door nieuwe technologische ontwikkelingen en hogere eisen van
klanten. Als werkgevers niet hun best doen om het leesniveau van hun werkgevers
op te krikken, dan stijgt het aantal mensen dat ernstig wordt belemmerd in hun
functioneren tot maar liefst 30% van de beroepsbevolking. (Stichting Lezen &
Schrijven)
Koppelingen naar de originele berichten staan op www.onzetaal.nl/tamtam.
Let wel: internetkoppelingen verouderen snel. Op onze website staat
iedere dag vers taalnieuws.

Onze Taal. Jaargang 75

185

Hom of kuit
Was Gerard Reve belangrijk voor het Nederlands?
Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.
Het overlijden van Gerard Reve leidde tot uitbundige aandacht in de pers. Daarin
werden niet alleen de verdiensten van deze schrijver voor de emancipatie van
homo's, katholieken en het Franse platteland breed uitgemeten, maar ook zijn
bijdragen aan de Nederlandse taalcultuur. Is dat laatste terecht?

Voorstander
Reve is inderdaad heel belangrijk voor het Nederlands geweest. Niet zozeer omdat
hij nieuwe woorden heeft bedacht - dat is meer iets van andere schrijvers, zoals
Toonder en Van Kooten - als wel door zijn zinsbouw. Hij heeft, tegen de trend van
steeds kortere zinnen in, de klassieke volzin in ere gehouden en verder ontwikkeld.
In dergelijke zinnen, waarin één uitgesponnen gedachte of redenering verwoord
wordt, zorgt de syntaxis voor een zekere spanning, omdat in bijzinnen bijvoorbeeld
het werkwoord achteraan komt, waardoor de erin uitgedrukte gedachte verrassender
wordt en een meerwaarde krijgt.
Verder was Reve een meester in het naast elkaar zetten van verheven en triviale
zaken, waardoor de lezer onwillekeurig in de lach schiet. Zijn gebruik van ironie
heeft hetzelfde effect. En ten slotte hebben wij door zijn eigenzinnige spellingen (de
ampersand - het &-teken - in plaats van en bijvoorbeeld, en pseudo-archaïsmen als
Wolph) kunnen leren dat we de regels van het geschreven Nederlands niet als een
keurslijf moeten zien, maar als een stramien dat ons de mogelijkheid geeft om
expressief te zijn door ervan af te wijken.

Tegenstander
Ik ben blij dat u dat vraagt, want het antwoord is natuurlijk ‘nee’. Reve was een
schrijver met een beperkte thematiek: geloof, drank en jongenskonterij. Zijn bizarre
spellingen en stijlwendingen verwerden al snel tot een vervelend maniertje. En ja,
hij valt te prijzen om zijn zinsbouw, maar laten we wel wezen: het is eerder navrant
dat iemand tegenwoordig geprezen kan worden voor het feit dat hij een zin met
maar liefst twee bijzinnen kan schrijven, die toch op zijn pootjes terechtkomt. Als je
dat vroeger in de derde klas van het gymnasium niet kon, ging je niet over.
Maar het beroerdste is wel die reviaanse ironie. Die bracht met zich mee dat hij
de meest verschrikkelijke dingen kon zeggen en er toch mee wegkwam ‘omdat zo'n
intelligent mens het natuurlijk niet letterlijk bedoeld kan hebben’. Als we dan toch
met twee maten gaan meten, vind ik dat het juist omgekeerd moet: juist intelligente
mensen horen van tevoren te beseffen wat het effect van hun woorden kan zijn, en
dan na te denken.
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Wat vindt u ervan? Was Gerard Reve belangrijk voor het Nederlands?
Geef voor 3 juli uw mening op onze website: www.onzetaal.nl/homofkuit. Of
stuur een briefkaart met ‘Gerard Reve was belangrijk voor het Nederlands’ of
‘Gerard Reve was niet belangrijk voor het Nederlands’ naar de redactie van
Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende aflevering de
uitslag.

Uitslag vorige stemming
Europese Dag van de Logopedie, Wereldstotterdag... Zijn zulke Bijzondere Dagen,
Maanden en Jaren wenselijk? Het is niet een probleem waar de Onze Taal-lezer
echt mee zit, want er waren dit keer slechts 185 stemmers. Maar de verhoudingen
zijn wel duidelijk. Bijna negen op de tien deelnemers aan de stemming (wat neerkomt
op 163 stemmers) willen die dagen niet. Daar staan slechts 22 voorstanders
tegenover.

Antwoorden taaltest (zie pagina 178)
A. Spelling
1. a. cruijffiaans
2. c. elzaswijn
3. c. gyroscoop
4. b. monolithisch
5. b. sapristi
6. a. yahtzeeën
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B. Woordenschat
1. a. betonrot
2. b. belasteren
3. c. oude vorm van ochtend
4. a. blaasinstrument

C. Zoek de fouten
1. is het wereldkampioenschap voetbal (er is maar één kampioenschap), in volle
gang, reuzenhoop
2. liever geen komma na weet, finale of eindstrijd, aartsrivaal

D. Extra
c. Knijpen is een echte voetbalvakterm, die in een voetbalwoordenboek uit 1990
nog ‘nieuwerwets’ werd genoemd; in 2005 is het woord in deze betekenis nog niet
doorgedrongen in Van Dale.
Over de betekenis van de term zijn de voetbalwoordenboeken het nog niet
helemaal eens. De kern is in elk geval dat een voetballer zich naar het midden van
het veld beweegt. Sommige boeken leggen daarbij de nadruk op een opkomende
spits die de ruimte in het centrum benut; andere op een verdediger die daar juist
een tegenstander wil gaan opvangen.

Onze Taal. Jaargang 75

186

Inzicht
Raymond Noë
‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland en België. 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.

Oerboek van de Friese cultuur
In 1867 dook er in Den Helder een merkwaardig manuscript op, het Oera Linda-boek
(OLB). Het was, zo zei de eigenaar, de timmerbaas Cornelis over de Linden, een
eeuwenoud erfstuk dat door zijn verre voorvaderen (Oera Linda = ‘over de linden’)
was opgesteld. Dit boek, geschreven in onbekende runentekens in een soort van
Oudfries, beschrijft een meer dan vierduizend jaar oude Friese cultuur die door
vrouwen werd geleid en die de vrijheid van het individu het hoogste goed achtte.

Het manuscript veroorzaakte veel commotie. Van meet af aan werd het met de
nodige scepsis ontvangen, maar er waren ook veel mensen die heilig in de echtheid
ervan geloofden. Een van hen was de rector van het Leeuwardens gymnasium, dr.
J.G. Ottema, prominent lid van het Friesch Genootschap ter Beoefening van Friesche
Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Hij publiceerde in 1872 de eerste vertaling van
het OLB. In 1876, ten slotte, bewees de taalkundige J. Beckering Vinckers definitief
de onechtheid van het manuscript, dat volgens hem door Over de Linden zelf was
vervaardigd. Daarmee leek de kous af, maar in 1916 kwam er na het overlijden van
de dialectoloog Johan Winkler nieuwe informatie beschikbaar. Winkler beweerde
in een document dat pas na zijn dood geopenbaard mocht worden, dat het OLB
was geschreven door Eelco Verwijs, provinciaal archivaris, en de predikant François
Haver-Schmidt, beter bekend als de romantische dichter Piet Paaltjens. Hoewel
Winklers onthulling aanvankelijk werd afgedaan als baarlijke nonsens, wordt
inmiddels toch wel aangenomen dat Verwijs en vooral HaverSchmidt de geestelijke
vaders van het OLB zijn geweest.
Cultuurhistoricus Goffe Jensma promoveerde in 2004 op een studie naar het
Oera Linda-boek en de historie ervan, waarin hij het boek neemt voor wat het is:
een negentiende-eeuws literair werk. De handelseditie van zijn dissertatie verscheen
onder de titel De gemaskerde god. François Haver-Schmidt en het Oera Linda-boek.
Als ‘bijproduct’ van zijn proefschrift heeft Jensma nu ook een facsimile-uitgave van
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het OLB bezorgd. Behalve de originele pagina's van het handschrift bevat deze
goed verzorgde uitgave een transcriptie van de tekst, plus een door Jensma
gemaakte vertaling in het Nederlands. De historie van het boek, vanaf de ‘ontdekking’
ervan tot aan de ontmaskering van de schrijvers, wordt beschreven in de vrij
uitgebreide inleiding. Lezers van Onze Taal kunnen het OLB met korting bestellen:
zie de aanbieding op blz. 173.

Het Oera Linda-boek. Facsimile - transcriptie - vertaling is een uitgave
van uitgeverij Verloren en kost € 28,- (gebonden, 448 blz.). ISBN 90 6550
841 4

Dialecten

De serie ‘Taal in stad en land’ behandelt in 27 delen de belangrijkste dialecten van
het Nederlandse taalgebied. De twintig delen over de Nederlandse dialecten
verschenen bij de Sdu, de zeven over de Vlaamse bij Lannoo. Eind 2005 werden
de laatste vier delen gepubliceerd, over het Stads-Antwerps, het Vlaams-Brabants
en Antwerps, het West-Vlaams en het Oost-Vlaams. De boeken hebben alle vier
min of meer dezelfde opzet: ze beschrijven de klankleer, woordvorming, zinsbouw
en woordenschat, en gaan in op de dialectliteratuur (inclusief voorbeeldteksten).
• Vlaams-Brabants en Antwerps van Miet Ooms en Jacques Van Keymeulen
kost € 12,50 (gelijmd, 122 blz.).
ISBN 90 209 6047 4
• West-Vlaams van Magda Devos en Reinhild Vandekerckhove kost € 12,50
(gelijmd, 170 blz.).
ISBN 90 209 6051 2
• Oost-Vlaams van Johan Taeldeman kost € 12,50 (gelijmd, 123 blz.).
ISBN 90 209 6048 2
• Stads-Antwerps van Georges De Schutter en Jan Nuyts kost € 12,50 (gelijmd,
176 blz.). ISBN 90 209 6052 0

Eerste Van Dales
In 2005 verscheen Mijn eerste Van Dale, een voorleeswoordenboek waarmee
peuters woordjes kunnen leren. De 750 woorden zijn verwerkt in een rijmpje en
voorzien van een tekening. Onlangs verschenen er bij Van Dale twee uitgaves die
op dit woordenboek zijn geïnspireerd. De eerste is Myn earste Fryske Van Dale,
waarin alle woordenversjes in het Fries zijn vertaald (‘Lekker mei ús beiden / dûnsje
op muzyk. / Kontsje draaie, earmen swaaie, / beide tagelyk’). De tweede is een
boek met een audio-cd. Het boek bevat een selectie van 50 van de 750 ‘lemma's’
uit Mijn eerste Van Dale, die hier niet alfabetisch maar thematisch worden
gepresenteerd: ze volgen de dag van een peuter, van opstaan tot slapengaan. Op
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de cd staan de versjes in gezongen vorm, zodat de kinderen tijdens het plaatjes
kijken naar de liedjes kunnen luisteren.
• Myn earste Fryske Van Dale van Liesbeth Schlichting e.a. kost € 19,95
(gebonden, 144 blz.). ISBN 90 330 0550 6
• Mijn eerste Van Dale luisterwoordenboek. Liedjes en versjes van Liesbeth
Schlichting e.a. kost € 12,95 (gebonden, 32 blz., met cd). ISBN 90 6648 090
4

Reviaans
De in april overleden schrijver Gerard Reve was beroemd om zijn stilistische
vermogen. In Het is niet onopgemerkt gebleven hebben Ton den Boon en Chrétien
Breukers een aantal voorbeelden hiervan bijeengebracht, zoals ‘Zodra iets een
naam heeft, is het bezworen’ en ‘Kaal zijn is niet erg, alleen je hebt geen haar meer.’
De citaten zijn thematisch gerangschikt en voorzien van een inleidende beschouwing.

Het is niet onopgemerkt gebleven. De taal van Gerard Reve is een uitgave
van BnM uitgevers en kost € 9,95 (gelijmd, 120 blz.). ISBN 90 77907 34
3
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Sport en taal
Taal en sport is nog steeds een gouden combinatie. Met het WK voetbal en de Tour
de France voor de deur verschenen er dan ook weer enkele sporttaalboeken. Ten
eerste is er Als je niet kunt verliezen, kun je ook niet winnen van Mik Schots en Jan
Luitzen. Hierin zijn zo'n achthonderd uitspraken van wielrenners, ploegleiders en
journalisten verzameld, zoals ‘Renners met kopzorgen hebben lood in de benen’
(Kees Pellenaars) en ‘I don't speak French, but in English I don't have any words
for this’ (Erik Dekker). Van dezelfde auteurs verscheen onlangs de tweede druk van
Zonder een doel kun je niet scoren, met daarin memorabele uitspraken van
voetballers en trainers. Aan deze tweede druk is voor de gelegenheid een speciaal
WK-hoofdstuk toegevoegd.
T e n slotte is er het tot nu toe uitgebreidste voetbalwoordenboek: het Groot
voetbalwoordenboek van de Nederlandse taal van Kees van der Waerden. Het
bevat meer dan vierduizend voetbaltermen, van aaien en aanjager via palmares,
Panenka en paniekvoetbal tot zwieper en zwijnen.
• Als je niet kunt verliezen, kun je ook niet winnen. De mooiste, domste,
grappigste en intelligentste uitspraken over wielrennen is een uitgave van Bruna
en kost € 9,95 (gelijmd, 171 blz.). ISBN 90 229 9205 5
• Zonder een doel kun je niet scoren is een uitgave van Bruna en kost € 9,95
(gelijmd, 174 blz.). ISBN 90 229 9251 9
• Groot voetbalwoordenboek van de Nederlandse taal is een uitgave van Tirion
en kost € 14,95 (gelijmd, 239 blz.).
ISBN 90 4390 839 8

Viertalig e-woordenboek
4ling is de naam van een viertalig elektronisch woordenboek van
taaltechnologiebedrijf Polderland, bekend van de Nederlandse spellingcontrole voor
MS Word. Het is een programma zonder veel poespas dat van zo'n 60.000 woorden
de belangrijkste vertalingen uit en in het Nederlands, Duits, Frans en Engels geeft;
het is te raadplegen vanuit Word. Alleen geschikt voor Windows 2000 en hoger.
4ling op cd-rom kost € 17,99 plus € 7,50 verzendkosten. De
downloadversie kost € 17,99. Bestellingen en informatie:
www.polderland.nl/spellingwoordenboek.asp.

Kunstschrift over spreekwoorden
Naar aanleiding van de tentoonstelling in het Noordbrabants Museum over
spreekwoorden in de kunst is er een themanummer van het tijdschrift Kunstschrift
over dit onderwerp verschenen. Het bevat rijk geïllustreerde artikelen over brede
onderwerpen als spreuken op straat en ambachtelijke spreekwoorden, maar ook
beschouwingen over één kunstenaar (Adriaen van de Venne) of één spreekwoord
(‘Men moet zich krommen, wil men door de wereld kommen’).
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Losse nummers van Kunstschrift kosten € 8,90. Bestellingen en informatie
bij de redactie: tel. 020 - 625 16 07, e-mail kunstschrift@xs4all.nl. Website:
www.kunstschrift.nl.

Klassieke woorddelen
Het Nederlands bevat veel woorden van Latijnse en Griekse oorsprong. Vaak zijn
die woorden samengesteld uit twee of meer woorddelen, zoals dys-lexie, palin-droom
en anglo-fobie. In Griekse en Latijnse elementen in onze woordvoorraad heeft C.G.L.
Apeldoorn een groot aantal van deze woorddelen - van a(n)- en -aan tot -yl en zoö- bijeengebracht en van een vertaling en een etymologische uitleg voorzien.

Griekse en Latijnse elementen in onze woordvoorraad is een uitgave van
printing-on-demanduitgever Gopher en kost € 17,50 exclusief porto
(gelijmd, 260 blz.). Bestellingen: www.gopher.nl. ISBN 90 5179 282 4

Uitleenwoorden
Nieuwe Nederlandse woorden zijn vaak uit vreemde talen afkomstig, maar het
Nederlands heeft ook veel woorden uitgeleend, vooral in de tijd dat de Lage Landen
een economische en politieke grootmacht waren. In het Klein uitleenwoordenboek
heeft etymologe en leenwoorddeskundige Nicoline van der Sijs een paar honderd
woorden bijeengebracht die door de eeuwen heen in het buitenland terecht zijn
gekomen, zoals matros (van matroos) en brandspojt (van brandspuit) in het Russisch,
en wentletrap (als benaming van een bepaald soort slak, de wenteltrap) in het
Engels. De afgelopen maanden heeft Van der Sijs een aantal afleveringen van haar
Onze Taal-rubriek ‘Etymologica’ aan dit onderwerp gewijd.

Klein uitleenwoordenboek is een uitgave van Sdu Uitgevers en kost €19,95
(ingenaaid, 204 blz.). ISBN 90 12 11237 0

Nederlands-Turks

In 1988 verscheen de eerste druk van het woordenboek Nederlands-Turks van
taalkundige en lexicograaf M. Kırış, dat sindsdien negen keer herdrukt werd. De nu
verschenen elfde druk is geheel herzien en aangepast aan de jongste
spellingwijzigingen, en het is uitgebreid met actuele woorden als i-pod, lapdance,
toelatingsbeleid en tsunami. Het boek bevat nu zo'n 55.000 lemma's.
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Standaard Nederlands-Turks woordenboek is een uitgave van Etnicom
en kost €49,90 (gebonden, stofomslag, 1210 blz.)
ISBN 90 73288 44 4

Taalkunde op school

Een recente wijziging in de exameneisen en -voorschriften voor het vwo maakt het
mogelijk om taalkunde op te nemen in het curriculum van het vak Nederlands. Dat
was voor de hoogleraren Hans Hulshof en Arie Verhagen aanleiding om een lesboek
taalkunde samen te stellen: Taalkunde voor de tweede fase van het vwo. Het boek
gaat achtereenvolgens in op communicatie, taalvariatie, taalverwerving,
taalverandering, pragmatiek, semantiek en grammatica, en laat de leerling op
populair-wetenschappelijke wijze kennismaken met de voor hen nog onbekende
taalwetenschap: ‘Dit schoolboek lijkt dan ook in sommige opzichten meer op je
scheikunde- of biologieboek dan op je boek voor Engels of Duits.’

Taalkunde voor de tweede fase van het vwo is een uitgave van Amsterdam
University Press en kost € 29,50 (ingenaaid, 232 blz.). ISBN 90 5356 864
6

Hedendaags Nederlands
Het Groot woordenboek hedendaags Nederlands van Van Dale Lexicografie beschrijft
in circa 90.000 lemma's het Nederlands van na 1945. De laatst herziene druk stamt
uit 2002, en deze versie is nu omgezet in de nieuwe spelling (1734 blz., € 82,50,
ISBN 90 6648 160 9). Het woordenboek is tevens op cd-rom verkrijgbaar (€ 82,50,
ISBN 90 6648 475 6). Lezers van Onze Taal kunnen deze cd-rom met korting
bestellen: zie de aanbieding op blz. 173.
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Ruggespraak
ruggespraak@onzetaal.nl

Ervaren Fietsmonteurverkoper Vacaturenummer: 1011026506 Grote
rijwielspecialist in Soest (reparatie en verkoop van fietsen en accessoires.)
Personeelsadvertentie in Leusden Nu
D66 deed het in Utrecht opvallend goed: de partij ging van een zetel
dit jaar naar drie zetels vier jaar geleden.
AD Rotterdams Dagblad
Leidinggevenden op non actief bij RTV Drenthe
Meppeler Courant
Huidkanker neemt toe Dermatoloog Lier blij met nieuwe
ontwikkelingen
Dé Weekkrant Het Kompas
Ver wijder het achterwiel niet. Het verwijderen van het wiel kan de
prestaties van de fiets beïnvloeden.
Handleiding Sparta ION-fiets

Geheime webcam in studentenhuis zaak van profs
De stiekem gemaakte opnamen van vrouwen in een Amsterdams
studentenhuis zijn het werk geweest van professionals.
de Volkskrant
Burgers in geldzorgen door traag gedrag rijk
de Volkskrant
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Terras in Hoenderloo
Foto: Tamara Mewe

Na nog een rondje te hebben gedraafd was de 8 leden tellende jury
unaniem van oordeel dat Bonfire op dit moment eenzaam aan de TOP
staat in Nederland.
De Langstraat
Steeds meer Chinezen in snacks
Utrecht - Chinese horecaondernemers runnen steeds vaker een Hollandse
cafetaria met broodje kroket, friet en frikandel.
Provinciale Zeeuwse Courant
Om taalverloedering tegen te gaan, moet de Nederlandse taal worden
beschermd in de Grondwet. Het CDA en de ChristenUnie namen daarom
vorig jaar het initiatief in de Grondwet op te nemen dat iedereen in ons
land het Nederlands machtig moet zijn. Binnen de Europese Unie is dat
bij de meeste landen allang het geval.
Brabants Dagblad

Vrouwen ontvangen liever post dan mannen
De Telegraaf
Hieronder volgt een lijst van radio-zenders. Kunt u per zender
aangeven of en hoe vaak u naar deze zender kijkt?
Enquête Bureau Consumenten Onderzoek
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D alm8ige sms-tl
De invloed van sms en msn op het Nederlands
Lilian Roos
Eind augustus verschijnt er een boek met bijbelfragmenten in
sms-taal. Wijst dat erop dat deze typische jongerentaal zijn vleugels
aan het uitslaan is? Duikt ‘ff w88’ ooit op in het Groene Boekje? En
zo ja, hoe erg is dat? Tijd voor een rondgang langs een aantal
deskundigen.
‘Dag 1: _\ /_ ; “cool” zei Gd
2: sky; id.
3: aarde&plnt; id.
4: zon&maan&**;id.
5:<><& vv; id.
6: U/-\~ & :-) nr Gds bld;id.
7: Gd: chill. Alls good’
Wat staat hier allemaal? Voor mensen van boven de 25 zal het nog niet zo
eenvoudig zijn hierachter te komen, maar voor jongeren is het ontcijferen van dit
soort codetaal gesneden koek. Het gaat hier om het bijbelverhaal over hoe God in
zes dagen de wereld schiep en op de zevende dag rustte, en het is afkomstig uit
de zogenoemde SMS-BBL, die eind augustus verschijnt. Daarin zijn een aantal
bijbelfragmenten omgezet in sms-berichtjes, stukjes tekst van niet meer dan 160
tekens - het maximum dat in één keer verzonden kan worden via een mobiele
telefoon.
De uitgever wil op deze manier ‘kernachtig het hart van de Bijbeltekst weergeven’,
aldus het ‘v%rw%rd’. Uiteindelijk hoopt hij dat deze teksten mensen inspireren om
‘zelf eens een tekstje te maken, of sommige van de sms-tekstjes als echte sms'jes
te versturen - van beller naar beller, waardoor de woorden van de Bijbel tot levende
berichtjes worden.’

Sms'en
De afkorting sms staat voor ‘short message service’. Bij sms gaat het om het sturen
en ontvangen van korte ingetoetste berichtjes via een mobiele telefoon. Het echte
sms'en gebeurt van de ene gsm naar de andere. Daarnaast is het mogelijk om via
internet een sms-bericht naar een mobieltje te sturen.

Chatten
Sms-taal is duidelijk beïnvloed door de taal die in chatrooms en nieuwsgroepen de babbelboxen op internet - wordt gebruikt. Chatten is ouder. Sms dateert van
1994 en brak pas eind 1999 goed door. Sinds 1993 wordt er in Nederland intensief
gechat op internet.
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Emoticons
Emoticons worden gemaakt door bepaalde typografische tekens achter elkaar te
zetten. Wanneer het hoofd een kwartslag naar links wordt gedraaid, kunnen er
gezichtjes in worden herkend. :-) is een lachend gezichtje, :-(een droevig gezicht
en ;-) is een knipoog. Veel computerprogramma's zetten deze tekens automatisch
om in smileys: ☺, ☹. Ze worden zowel bij het sms'en als bij het chatten gebruikt.

Creatief
Nadrukkelijk wil de uitgever met de SMS-BBL aansluiten bij ‘de taal van deze tijd’.
Inderdaad is sms'en en chatten onder jongeren een steeds belangrijkere manier
van communiceren. Maar willen jongeren zulke ‘digitale’ taal wel op papier lezen?
Wim Daniëls, schrijver en taalkundige, verdiept zich sinds enkele jaren in
jongerentalen en dus ook in sms-taal. Hij ziet de SMS-BBL als een ‘aardigheidje’.
In 2000 verscheen van zijn hand Sms. Teksten, smileys en sites, een boekje over
hoe sms-taal werkt. Hij denkt niet dat jongeren zitten te wachten op sms-taal in
gedrukte vorm. ‘Daar is deze manier van spellen niet voor gemaakt. Die is bedoeld
voor de specifieke functie van de telefoon.’ Daniëls ziet het als een gemiste kans
dat er niet is gekozen voor een bijbel in chattaal - de taal die wordt gebruikt in
chatrooms en nieuwsgroepen op internet. ‘Chattaal is veel creatiever. Net als bij
sms-taal worden korte berichten in een soort codetaal getypt, maar bij chattaal gaat
het er niet in de eerste plaats om de boodschap zo kort mogelijk te houden. Er wordt
met zo fraai mogelijk taalgebruik indruk op elkaar gemaakt. Daarom komt chattaal
meer in aanmerking voor het drukken op papier.’
Frank Jansen, docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, ziet ook een
duidelijk verschil tussen deze twee jongerentalen. ‘Bij het chatten kun je elk moment
worden onderbroken en zijn fouten niet zo erg, je kunt ze een regel later tenslotte
weer verbeteren. Er is duidelijk meer interactie. Bij sms'en is er sprake van een
zogenoemd “recipient design”: de ontwerper overweegt hoe de ontvanger de
boodschap zal begrijpen. Een sms'je moet in één keer goed worden begrepen, want
een extra sms'je sturen kost extra geld.’
Bij navraag liet de uitgever weten dat de keuze voor sms-taal in plaats van chattaal
geen bewuste was. ‘Misschien dat we binnenkort ook een bijbel in chattaal
uitbrengen’, zo meldt een woordvoerder.
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Strippen
Daniëls onderzocht voor zijn sms-boekje de verschillende manieren om sms-tekstjes
zo kort mogelijk te maken. Zo beschrijft hij het ‘strippen’ van zinnen (het weglaten
van woorden), een verschijnsel dat ook terug te zien is in krantenkoppen. Ook het
verkorten van woorden komt veel voor; vaak worden alleen de eerste letters van
de woorden uit een zin opgenomen en samengevoegd, je bent zo lief wordt dan
jbzl. Soms worden alle klinkers weggelaten, wat dan bijvoorbeeld leidt tot vnzlfsprknd
voor vanzelfsprekend. Opvallend is het gebruik van cijfers in plaats van letters, zoals
w88 voor wachten en suc6 voor succes. Daarnaast worden er speciale tekens
gebruikt. Iemand die Ed heet, kan zijn sms'je afsluiten met het teken @, waarmee
hij verwijst naar de Engelse term voor het apenstaartje: at.

Vast procédé
Ewoud Sanders is taalhistoricus en journalist, en publiceert net als Wim Daniëls
over diverse taalkwesties, maar sms-taal vindt hij als verschijnsel niet zo interessant.
‘Het is mode om je daarin te verdiepen. Het verkorten van woorden en het gebruik
van cijfers bij het spellen kenden we al ruim voor het bestaan van de gsm.’ Inderdaad
maakte zanger Prince in de jaren tachtig al gebruik van cijfers in zijn liedteksten,
zoals in ‘I wanna keep U 4 the rest of my life’ en ‘I would die 4 U, yeah darling, if
you want me 2’. En rond diezelfde tijd maakte Doe Maar een plaat met als titel 4us
(‘virus’).
Hans Bennis, directeur van het Meertens Instituut en bijzonder hoogleraar
Taalvariatie aan de Universiteit van Amsterdam, kijkt daarom liever naar de diepere
laag van sms-taal. Binnen de colleges ‘Taal in 't kort’ analyseert hij met zijn studenten
hoe het proces van het vormen van korte aanduidingen verloopt. Hij verwacht dat
hiervoor een vast procédé bestaat, en wil op zoek naar impliciete regels voor het
vormen van zulke afkortingen. ‘Er moet een onbewuste regel‘Woorden die jongeren onderling gebruiken, schrijven ze niet op tijdens
een proefwerk. Dit noemen we “codeswitching”.’
maat zijn, een niet-aangeleerd gedrag.’ Met de studenten kijkt hij niet alleen naar
sms-taal, want de methodes van verkorten zijn ook volgens hem geen van alle uniek
voor sms-taal. ‘Het weglaten van klinkers zien we bijvoorbeeld terug in
contactadvertenties, zoals in mn zkt vr voor man zoekt vrouw. Ook hier wordt er
met zo min mogelijk tekens gewerkt, want hoe meer tekens hoe duurder. Er zijn
ook talen waarin alleen de medeklinkers worden geschreven, zoals het Arabisch.’

Invloed
De manier waarop er op telefoons en in chatrooms met taal wordt gespeeld mag
dan niet nieuw zijn, toch valt niet te ontkennen dat deze vorm van creatief taalgebruik
tegenwoordig meer dan ooit wordt toegepast. Dat een uitgever heil ziet in een bijbel
in sms-taal, zegt ook wel iets over de vlucht die sms'en en chatten, maar vooral ook
de bijbehorende taal, inmiddels genomen hebben. In de jongste editie van Van Dale
vinden we al de lemma's ff (‘effen’) en asap (‘as soon as possible’), beide weliswaar
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met de vermelding ‘sms-, chattaal’, maar intussen staan ze toch maar in een
algemeen woordenboek.

Illustratie: Matthias Giesen

Heeft al dat ge-sms en gechat van jongeren invloed op hun manier van schrijven?
Daar klinken soms zorgelijke geluiden over. Wim Daniëls werd bijvoorbeeld vorig
jaar rond de eindexamens gebeld door twee docenten Nederlands van een
middelbare school. Zij hadden beiden een leerling die het opstel voor het eindexamen
deels in sms- of chattaal had gespeld. Ze kwamen woorden tegen als nix en ff. En
ze zijn zeker niet de enigen. Ook vinden docenten vaak ‘naamillustraties’ boven
proefwerken, zoals het eerder genoemde voorbeeld van @ voor Ed, 10eke voor
Tineke of Marl1 voor Marleen.
Over de houding die leraren moeten innemen ten opzichte van sms- en chattaal
zijn alle geïnterviewden het eens: die moet flexibel zijn. De taalkundigen zien vooral
de zonnige kant van de grote populariteit van het gebruik van internet en gsm onder
jongeren. ‘Ik ben blij dat jongeren weer schrijven’, stelt Hans Bennis. Frank Jansen
spreekt zelfs van een ‘zegen’ en een ‘wonder’. ‘Er wordt meer gelezen en het wordt
dieper verwerkt, omdat het direct van belang is om de betekenis te begrijpen.’

Taalverloedering?
Zulke verontruste geluiden klonken niet zo lang geleden ook over de ‘straattaal’ van
jongeren - de mengtaal met onder meer Marokkaanse en Engelse invloe-
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den. Dat was geheel ten onrechte, want het blijkt dat jongeren als het moet met alle
gemak weer overschakelen naar het Standaardnederlands. ‘Woorden die jongeren
onderling gebruiken, schrijven ze niet op tijdens een proefwerk’, vertelt Bennis. ‘Dit
noemen we “codeswitching”: het kunnen switchen tussen twee stijlen.’ Toch is er
een verschil, want het blijkt dat bij sms- en chattaal leerlingen vergeten te schakelen.
Ze lijken te denken dat hun woordgebruik al zó gestandaardiseerd is dat er geen
verschil met het Nederlands meer bestaat.
Als het om sms-taal gaat, luidt het advies aan docenten dat zij de leerlingen ermee
kennis laten maken, zodat ze het verschil met ‘gewone’ taal zien. Bennis: ‘Docenten
moeten erop wijzen dat er een standaardtaal en sms-taal is. Een school heeft de
taak om leerlingen voor te bereiden op de samenleving. Standaardtaal is niet beter
dan sms-taal, maar de samenleving verwacht nu eenmaal dat je die gebruikt. Een
docent moet vormen als ff niet accepteren en zeggen wat de standaardvorm is.’
Ewoud Sanders vindt dat een Nederlandse les die in het teken van sms-taal staat
een mooie aanleiding kan zijn om het principe van afkorten te illustreren.
Maar is er dan echt geen gevaar voor taalverloedering? Jansen: ‘Wat dat ook
moge betekenen, het is volkomen onzin.’ En ook daar blijkt de rest het mee eens.
‘Volwassenen praten altijd over “verloedering” bij een ontwikkeling onder jongeren,
terwijl ik van diezelfde volwassenen e-mails krijg zonder aanhef’, zo stelt Wim
Daniëls. Ook Bennis constateert dat het taalgebruik tegenwoordig informeler wordt.
‘Maar informalisering zegt iets over onze samenleving. Het verdwijnen van een
klassensamenleving betekent dat daar een ander gebruik van taal uit voortvloeit,
niet andersom.’

Even is ouderwets
In de praktijk blijken jongeren standaardtaal en sms-taal dus soms wel degelijk door
elkaar te halen. Is het daarom mogelijk dat we de sms-spelling straks terugvinden
in het Groene Boekje? Wim Daniëls sluit het niet uit. ‘De spelling verandert
voortdurend. Er zal uiteindelijk dan ook wel iets overblijven uit de sms-taal. Kijk
bijvoorbeeld naar de spelling van seks. Omdat de Engelse spelling met een x korter
is, komt deze schrijfwijze steeds meer in gebruik.’ Hij bekent dat hijzelf soms ff spelt
en ziet dat als een doodnormale taalverandering. ‘Even is ouderwets.’ Bij
cijferwoorden acht hij de kans kleiner dat ze zullen opduiken in het Groene Boekje.
‘Maar als van8 heel consequent zou worden doorgevoerd, dan zou het kunnen. Het
is geen gekke spelling van het woord.’
Hans Bennis denkt niet dat de sms-spelling ooit in het Groene Boekje te vinden
zal zijn. ‘Maar je weet maar nooit. Het zou wel grappig zijn. Spelling is geen taal,
het zijn schrijfregels. Sms-taal introduceert anarchie in de schrijftaal. Het is prima
als iemand in zijn eigen sms-taal wil communiceren, zolang de ander het maar
begrijpt. Ik schrijf zelf ook wel eens ff en van8, maar dat is wel als grap. Ik spreek
daarmee een bepaald register aan, ik doe het als een knipoog wanneer ik iemand
schrijf die ik goed ken. Dat is een vorm van citeren, net als wanneer ik als man van
in de vijftig “vet cool” zeg.’ Hij verwacht al helemaal niet dat er cijfers terecht zullen
komen in het Groene Boekje. ‘Cijfers worden gebruikt als letters, als afkortingen.
Je moet erbij nadenken, net als bij steno. Eigenlijk staat 8 voor de letters van het
woord acht.’
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Eind augustus verschijnt er een heuse sms-bijbel.

Prijsvraag
Binnen de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit
Utrecht laat Frank Jansen de studenten een onderzoekje doen naar hun eigen
sms-taal. Hij heeft vooral interesse in ‘emoticons’. Hierbij worden bepaalde
typografische tekens achter elkaar gezet en door het hoofd een kwartslag naar links
te draaien kunnen er gezichtjes in worden herkend. :-) is een lachend gezichtje en
;-) is een knipoog. ‘Door deze tekens kun je extra emotie meegeven aan een
sms-bericht. Dit is een vorm van sturing.’ Uit de analyses van zijn studenten
concludeert Jansen dat er geen standaard-sms-taal bestaat.
Ewoud Sanders gelooft evenmin in een standaard-sms-spelling. ‘Dat er geen
gestandaardiseerde sms-taal bestaat, blijkt alleen al uit de voorbeelden waarmee
de SMS-BBL de pers haalde. Als er één sms-taal zou bestaan, dan zouden de
vertalingen “Wnt God heeft zfeel liefduh vor d wrld” en “Gd h33ft zov33l li3fd3 voor
d3 w3r3ld” meer op elkaar lijken.’ Die verschillen hebben te maken met de manier
waarop de SMS-BBL tot stand is gekomen. De opgenomen fragmenten werden
verzameld via een website, en er was een prijsvraag aan verbonden. Jongeren
konden meedoen door een fragment uit de bijbel in sms-taal in te zenden en al die
jongeren spellen op hun eigen manier. De samenstellers van de SMS-BBL vinden
dat geen probleem: ‘Kijken hoe de jongeren dat voor elkaar hebben gekregen is
interessant op zich.’

SMS-BBL. Teksten uit ‘Het Boek’ in sms-taal (64 blz.) verschijnt eind
augustus bij Uitgeverij Jongbloed in Heerenveen.
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Kletsen in hiërogliefen
Sms- en msn-taal en het gebruik ervan in reclame
Carel van Wijk - Faculteit Communicatie en Cultuur, Universiteit van
Tilburg Hanny den Ouden - Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht
Lange tijd was jongerentaal vooral een kwestie van woordkeus: iets
was niet ‘goed’, maar ‘tof’, en later ‘cool’. Door de opmars van sms
en msn gaan jongeren nu ook op spellinggebied hun eigen weg.
Succes werd suc6 en lekker werd lkkr. Hoe steekt sms- en msn-taal
precies in elkaar? En zouden we die taal kunnen gebruiken om
jongeren beter te bereiken? Kan de reclame er bijvoorbeeld haar
voordeel mee doen?
Wie kent niet het beeld van een jongere die plaatsneemt in bus of trein, en in dezelfde
beweging zijn mobiele telefoon te voorschijn haalt, want ‘zou er een sms'je zijn?’
Thuiskomen uit school geeft een soortgelijk beeld te zien: in het loopje tussen
achterdeur en kapstok drukt de middelbare scholier de knop van de pc al in, want
‘wie zou er online zijn?’ Voor jonge mensen zijn die korte tekstberichtjes op de
telefoon of dat chatten via de computer niet meer weg te denken uit hun leven. Hun
manier van communiceren is een ‘way of life’, waar een heel eigen taalgebruik bij
hoort.

Veranderlijk
Op zich is het natuurlijk niets nieuws dat groepen mensen een eigen taal spreken.
Groepsgrenzen drukken zich nu eenmaal ook uit in taal. Van zakkenrollersbende
tot rechterlijke macht, van bordeel tot klooster, van veehouderij tot haute cuisine:
groepen hanteren een eigen taal om over hun wereld te praten en ze doen dat op
een manier die voor buitenstaanders minder toegankelijk is. Jongeren vormen daar
geen uitzondering op, ook al bestaat er op één punt wel een belangrijk verschil.
Terwijl de meeste groepstalen een zekere continuïteit vertonen, is jongerentaal juist
sterk veranderlijk. Dat kan ook niet anders, want jongeren worden oud, en hun taal
raakt dan gedateerd. Met woorden als fuif, spetter, knal en blits verraadt een spreker
zich als vijftigplusser, als iemand die al lang de aansluiting kwijt is met de ‘babes’
en ‘hunks’ die ‘cool’ en ‘relaxed’ ‘partyen’ en ‘chillen’ - kortom als iemand uit de tijd
dat de single nog een grammofoonplaatje was.
Tot een jaar of tien geleden was jongerentaal vooral een kwestie van woordkeus.
Weliswaar werd er soms ook wat geëxperimenteerd met de spelling - in de jaren
zestig waren schrijfwijzen als aksie, polietsie en intervjoe even in zwang -, maar de
spellingontwikkelingen in de jongerentaal zijn pas echt in een stroomversnelling
geraakt met het ontstaan van de nieuwe digitale media, en dan met name sms en
msn.

Woordkeus
Anders dan het geschreven woord in de ouderwetse brief is het digitale taalverkeer
sterk interactief van aard. Een bericht zit niet meer dagen op de post, nee, een
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antwoord wordt eigenlijk al per direct verwacht. Daarmee maakt het schrijven een
ontwikkeling door van ‘corresponderen’ naar ‘kletsen’, met alle kenmerken die daarbij
horen. In de taal van sms en msn worden woorden aan elkaar geplakt en letters
weggestreept (‘wassut lkkr?’). En zoals mimiek en intonatie een eigen gezicht geven
aan een spreker, zo geven jongeren nu ook hun eigen persoonlijke kleur aan hun
schrijfwerk. Ze gebruiken een vreemd woord (übercool), maken opzettelijk een fout
(frient) of verklanken hun spelling (‘wat ben JIJ liefff’).
De kenmerken van sms- en msn-taal zijn in twee groepen te verdelen. De ene
heeft te maken met woordgebruik en woordkeus, de andere met de manier waarop
woorden worden geschreven. Die twee groepen, en de taalvariaties die daaronder
vallen, zijn bij elkaar gezet in het figuur op de volgende bladzijde.
De veranderingen op het gebied van woordgebruik die in sms- en msn-taal te
zien zijn, kunnen op drie manieren tot stand komen: de betekenis van een bestaand
woord kan verruimd worden (vet is niet alleen ‘dik’, maar ook ‘goed’), een woord
kan uit een andere taal overgenomen worden (zoals chillen ‘zich ontspannen’) en
er kan afgekort worden: abo (‘abonnement’) en pics (‘pictures’). Betekenisverruiming
treedt vooral op bij woorden die een zekere waardering uitdrukken (of juist een
gebrek daaraan). Er zijn gevallen waarin een woord een betekenis krijgt die volledig
tegengesteld is aan de oorspronkelijke (zoals wreed); van sommige woorden ligt
niet eens vast hoe waarderend het is bedoeld; vaag is zo'n woord.
Als er woorden uit een andere taal worden geleend, dan is dat meestal uit het
Engels. Op die Engelse woorden worden vervolgens zonder aarzelen de regels van
de Nederlandse grammatica toegepast. Zo werd to chat aangepast tot chatten.
Afkorten komt
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nog het minst voor, waarschijnlijk omdat een afgekort woord ook lekker uitspreekbaar
moet zijn.

Sms- en msn-taalgebruik

Bozerrrr
Misschien nog typerender dan de veranderingen in woordgebruik zijn die in de
schrijfwijze van bestaande woorden. Wijzigingen uit die categorie zijn weer onder
te verdelen in twee hoofdgroepen. In de ene groep zitten woorden die veranderd
worden op basis van hun uitspraak, in de andere woorden die veranderd worden
op basis van hun spelling. Bij de nieuwigheden op basis van de uitspraak gaat het
om schrijven zoals je het zegt (nouw issut nie meer leuk) en om het weergeven van
nadruk: zoooo in plaats van zo en bozerrrr in plaats van bozer.
De nieuwigheden op basis van de spelling komen neer op indikken (waarbij
bijvoorbeeld 8 de hele letterreeks acht vervangt), het weglaten van klinkers (lkkr
‘lekker’) of hele stukken zin (olm ‘ouder leest mee’) en ten slotte het opzettelijk
maken van spelfouten (tog in plaats van toch).
Hoe ziet sms- en msn-taal er in de praktijk uit? Een typerend voorbeeld van
sms-taal is een opstel dat in korte tijd tot een klassieker is uitgegroeid. Het verhaal
gaat dat in 2003 een 13-jarig Schots meisje dit opstel in deze vorm bij haar docent
inleverde omdat ‘ze het gemakkelijker vond om zo te schrijven dan in conventioneel
Engels’. Prompt kreeg het in de internationale media alle aandacht. (Zie het kader
hiernaast.)
Een weergave van een alledaagse chat tussen twee vriendinnen van 14 is te
vinden in het kader op de volgende bladzijde. Waarschijnlijk is dit illustratief voor
de inhoud van veel van dit soort uitwisselingen; de jongeren babbelen om het
babbelen, msn'en doen ze voor een groot deel ‘voor de lol’.
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Een klassiek geval van sms-taal
My smmr hols wr CWOT. B4, we usd 2902 NY 2C my bro, his GF & thr 3 :-@ kds
FTF. ILNY, it's a gr8 plc. Bt my Ps wr so {:-/ BC o 9/11 tht they dcdd 2 stay in SCO
& spnd 2wks up N. Up N, WUCIWUG - o. l ws vvv brd in MON. o bt baas & ^^^^^.
AAR8, my Ps wr :-) - they sd ICBW, & tht they wr ha-p 4 the pc&qt... IDTS!! I wntd
2 go hm ASAP, 2C my M8s again. 2day, I cam bk 2 skool. I feel v O:-) BC I hv dn
all my hm wrk. Now its BAU...
Hertaling:
My summer holidays were a complete waste of time. Before, we used to go to
New York to see my brother, his girlfriend and their three screaming kids face to
face. I love New York, it's a great place. But my parents were so worried because
of September 11 that they decided to stay in Scotland and spend two weeks up
north. Up north, what you see is what you get - nothing. I was extremely bored in
the middle of nowhere. Nothing but sheep and mountains. At any rate, my parents
were happy - they said it could be worse, and that they were happy for the peace
and quiet... I don't think so!! I wanted to go home as soon as possible, to see my
mates again. Today I came back to school. I feel very saintly because I have done
all my home work. Now it's business as usual...
(Bron: Sunday Herald, 2 maart 2003)

Gepuzzel
Er zijn mensen die zich zorgen maken over de manier waarop de jeugd tegenwoordig
kletst in hiërogliefen. Ze vrezen dat al dat ge-sms en ge-msn taalverloedering in de
hand werkt. Waarschijnlijk is deze angst ongegrond; zoals in het artikel hiervoor
ook al uiteengezet is, zal deze vorm van jongerentaal de eigen groepsgrenzen niet
zo gauw overschrijden.
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Intussen kun je ook op een heel andere manier naar deze vorm van jongerentaal
kijken. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of die niet een mogelijkheid biedt om
makkelijker door te dringen tot de wereld van de jongere. In de reclame zijn
verschillende pogingen in die richting gedaan.
Het bekendste voorbeeld is een reclamecampagne voor de candybar KitKat, in
2002. Hiernaast staat de tekst van een van de affiches uit deze campagne met in
het bijschrift een transcriptie in hedendaags Nederlands. Uit de reacties van lezers
en het gezamenlijk gepuzzel zoals we dat op een aantal discussieforums op internet
aantroffen, kan vooral worden afgeleid dat men na het ‘lezen’ van deze tekst wel
toe was aan een break.
Voor buitenstaanders is dat ‘xje’ waarschijnlijk het lastigst. Die x moet gelezen
worden als ‘kleine letter x’, oftewel ‘x'’je en die spreek je plat uit als ‘iksie’. Zo kom
je voor de hele zin op ‘iksieje’, dus: ‘ik zie je’. Dit is weer de Nederlandse vertaling
van see you (vaak kortweg cu) en betekent dus zoiets als ‘doei’ (‘tot ziens’). De
betekenis hangt ook van de context af: was ‘xje’ de afsluiter van de tekst geweest,
dan zou het meer voor de hand liggen om het te vertalen als ‘kusje’. Voor de
Nederlandse lezer is de voortdurende afwisseling tussen het Nederlands en het
Engels een complicerende factor. De x kan uitgesproken worden als ‘eks’ (xams
staat voor ‘exams’) of als ‘iks’ (nx betekent ‘niks’) en een 8 als ‘eet’ (cu 18r is dan
‘see you later’) of als ‘acht’ (as juh 18 ‘als je lacht’).

Onderzoek
Maar de vraag is natuurlijk hoe jongeren reageren op deze nabootsing van hun taal
op het KitKat-affiche. In werkelijkheid springen jongeren veel zuiniger met de
mogelijkheden om, want ze willen wel begrepen worden. Een volledige omzetting
in sms- en msn-taal vinden ze wel leuk, maar alleen voor even, als we mogen afgaan
op de commentaren op allerlei discussieforums - een waarschuwing die hertalers
van de bijbel en de grondwet zich ter harte mogen nemen.
Maar zelfs wanneer een buitenstaander, in een poging ‘jong van taal’ te zijn, dit
taalgebruik in beperkte mate nabootst, loopt hij het risico een blauwtje te lopen. De
belangrijkste reden waarom jongeren een eigen taal gebruiken is dat ze op die
manier hun identiteit kunnen uitdrukken en in staat zijn onderlinge verbondenheid
te creëren. Wie als oudere jongere met dat spel mee wil doen, breekt in die wereld
in. En degene die dat dan ook nog eens doet met een commerciële bedoeling,
plaatst zich des te sterker in een kwaad daglicht. De producent of adverteerder die
te nadrukkelijk aansluiting zoekt bij de jeugd, grijpt er mogelijk naast. Of dat inderdaad
zo is, zijn we nagegaan in twee experimenten.
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KitKat (chocoladerepen) bedient zich van sms-taal om jongeren aan te spreken. Hier staat:
‘baby, please forgive me, ik was een beetje uit mijn humeur; see you today at school? got
to go now. doei, kus. Have a break, have a KitKat’.

De centrale vraag van ons onderzoek was: hoe reageren middelbare scholieren
op productadvertenties waarin hun taal wordt gebruikt? Beide experimenten zijn
afgenomen bij zo'n vierhonderd middelbareschoolleerlingen van 13 en 15 jaar oud.
Iedere leerling reageerde op twee teksten: een voor een digitaal getint product
(muziek-dvd of ringtone) en een voor een niet-digitaal product (haargel of kauwgum).
In elk tekstje was op acht posities systematisch telkens iets anders ingevuld. Voor
iedere tekstvariant is het effect nagegaan op twee aspecten: hoe werd de tekst
gewaardeerd en hoe overtuigend was die?

Een alledaags geval van msn-chat
Marit:

haii meis

Roxii:

haha jij ken time ik kom net haha jij kunt timen, ik kom
uit de douche .. maar
net uit de douche .. maar
ellOew
hallo

Marit:

allz goed?

alles goed?

Roxii:

aha meje jou ook nog
steeds??

ja, met jou ook nog
steeds?

Marit:

ja or

ja hoor

Roxii:

nog wa te vtelle?

heb je nog wat te
vertellen?

Marit:

nein jij??

nee, jij wel?

Roxii:

nope owk ni

nee, ook niet

Marit:

morge valt nederlands alst morgen valt nederlands als
goed is were uit he
het goed is, weer uit hè

Roxii:

ja kweet

hallo meisje

ja, ik weet het
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Marit:

lkkr tussuur

dan hebben we lekker een
tussenuur

Roxii:

humzz dan sitk lkkr thuis

hmmm dan zit ik lekker
thuis

Versterkende woorden
In het eerste experiment ging het om het gebruik in advertenties van versterkende
bijwoorden als lekker, absoluut, enorm en helemaal, en jongerentaalversies daarvan
als kansloos, vet, scoren en flippen. Hebben gangbare versterkende elementen
invloed op de tekstwaardering en de overtuigingskracht van de advertentie, en geldt
dat ook voor de specifieke jongerenvarianten? De haargel-tekst (zie het kader op
de volgende bladzijde) is op drie manieren ingevuld. In de neutrale versie stond er
niets op de invulplaatsen, in de gangbare reclameversie stonden er ‘gewone’
versterkende bijwoorden, en in de jongerentaalversie de meer eigentijdse termen.
In het tweede experiment was het ons te doen om de vergelijking tussen de
effecten van woordkeus en schrijfwijze. In de ringtones-tekst (zie het andere kader
op de volgende bladzijde) werden acht woorden door een moderner woord vervangen
(bijvoorbeeld chillen, dissen, gruwelijk en vaag) of op een
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eigentijdse wijze geschreven (onder andere als ieder 1, duz, lkkr en weerrr).

Illustratie: Hein de Kort

Hoewel het verschil tussen de tekstjes nogal bescheiden was (het ging uiteindelijk
maar om acht woordjes) en hoewel de presentatie van de tekstjes helemaal niet
opdringerig was (ze stonden samen met een afbeelding en een logo in een
paginagrote advertentie), reageerden de jongeren er toch verschillend op.
Samengevat komen die reacties op het volgende neer.
Met het gebruik van versterkende woorden is niets mis. De lezers storen zich niet
aan de in reclame onvermijdelijke toon van overdrijving: de gewoonte om alles
‘fantastisch’, ‘uniek’ en ‘speciaal’ te noemen. Maar het is ook niet zo dat er winst
mee wordt behaald: er zijn geen verschillen met de reacties op de neutrale
presentatie. Dit resultaat laat zien dat lezers van reclame het opgeklopte
verkoopjargon aanvaarden als iets wat er nu eenmaal bij hoort; echt werken doet
het niet.

‘Probeert leuk te zijn’
Het patroon verandert wel als de versterkende bijwoorden aan de jongerentaal
worden ontleend. Dan daalt zowel de waardering voor de tekst als de
overtuigingskracht van de boodschap. Dit effect treedt ook op als we ons niet
beperken tot de versterkende bijwoorden, zoals in de haargel-tekst, en ook wanneer
we op willekeurige wijze woorden in de tekst verjongen, zoals in de ringtones-tekst.
Daarbij roepen de ingrepen in de schrijfwijze iets sterker negatieve reacties op dan
de wijzigingen in woordkeus.
De reacties blijken verder mede afhankelijk te zijn van het type product dat wordt
aangeprezen. Bij digitale producten (muziek-dvd en ringtone) is het effect minder
negatief dan bij de niet-digitale (haargel en kauwgum). In dit geheel speelt leeftijd
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op bescheiden wijze mee. 15-jarigen waarderen het gebruik van jongerentaal iets
negatiever dan 13-jarigen.
Het aanpassen van advertenties aan jongerentaal levert dus het tegenovergestelde
op van wat de reclamemaker beoogt. Na afloop van de beoordelingstaken hebben
we de leerlingen nog gevraagd om in iedere tekst vijf correcties aan te brengen en
deze te motiveren. Deze commentaren zijn in twee categorieën onder te brengen.
De varianten werden onecht gevonden (‘opdringerig’, ‘imponeergedrag’, ‘probeert
leuk te zijn’, ‘doet alleen maar stoer’, ‘kinderachtig’, ‘neemt mij niet serieus’) of
ongepast (‘zo schrijf je niet’, ‘het wordt onbegrijpelijk’, ‘is onleesbaar’, ‘slechte
spelling’, ‘geen goed Nederlands’, ‘dit moet je eens op school proberen’).
Wat uit deze commentaren vooral blijkt, is dat jongeren heel goed weten voor wie
hun jongerenvarianten bedoeld zijn en in welke omstandigheden ze kunnen worden
gebruikt. En daaruit kunnen reclamemakers, maar ook docenten en ouders, slechts
één conclusie trekken: jongerentaal is een gezelschapsspel waar zij zich beter niet
in kunnen mengen.
De experimenten zijn uitgevoerd door Jacoline Bolle en Birgit van der
Wiel in het kader van hun doctoraalscriptie. Een uitgebreidere bespreking
van de opzet en resultaten is beschikbaar onder de titel ‘“Om vet gaaf op
te kicken”. Effecten van jongerentaal in productadvertenties’.

Experimentele advertentietekst met acht invulplaatsen
INTENSE Aqua Fixing Hair Gel
De beste verzorging en fixatie in één tube! Alles wat je haar nodig heeft
Aqua Fixing Hair Gel van INTENSE snapt dat je geen zin hebt in ..1.. massa's
producten om je haar in model te brengen. Je wilt toch zeker geen tientallen
shampoos, borstels en wax op je toilettafel hebben staan? Met Aqua Fixing Hair
Gel heb je ..2.. snel het ..3.. kapsel dat je wilt. Je haar wordt ..4.. behandelbaar,
krijgt een mooie wetlook glans en blijft lang ..5.. in model. Hoe dat mogelijk is? Aqua
Fixing Hair Gel bevat een ..6.. speciale conditioner om je haar soepel en zacht te
maken. Het fixeert je haar ..7.. gemakkelijk. Het maakt elk model mogelijk! Je ligt
..8.. niet meer overhoop met stugge haren en dwarse plukken.
INTENSE gewoon mooi haar in een perfect model

Experimentele advertentietekst na ‘verjonging’ van woordkeus en
schrijfwijze
NEW! Ring-Tunes.nl
In de pauze staan je vrienden lkkr te chillen, jij staart wat voor je uit. Waar je precies
aan d8 weet je niet meer, mss aan dat leuke telefoontje van laatst? Dan gaat je
mobiel ineens ook echt. Wat een vaag piepje eigenlijk, hoor je jezelf denken. Moet
dat nu zo gruwelijk saai? Natuurlijk niet! Op de nieuwe site Ring-Tunes.nl vind je
duizenden ringtones dddie je mobiel een superuniek geluid geven! Elke week worden
er weerrr vet nieuwe nummers toegevoegd, op Ring-Tunes.nl vindt ieder1 altijd de
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allernieuwste en meest relaxte ringtones. En ringtones downloaden is fucking
gemakkelijk op Ring-Tunes.nl: je ziet meteen welke ringtones ve®krijgbaa® zijn
voor jouw toestel, en met één muisklik zorg je ervoor dat ze direct op je mobiel
staan.
Duz maak indruk op je vrienden en dis je vijanden met Ring-Tunes.nl!!
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Reacties
Friese beweging
Gerben Abma - Fries schrijver/historicus, Amsterdam/Starum

Schrijver Douwe Kalma (1896-1953): tegen Friese beweging.
Foto: F.O. Striüppert, Ljouwert

In het interessante artikel ‘“De grootste vijanden van het Fries zijn de gewone
Friezen”’ van Marc van Oostendorp (Onze Taal mei) over de huidige staat van de
Friese taalbeoefening, merkt Piet Hemminga van de Fryske Akademy terecht op
dat sinds de jaren tachtig de klad in de Friese beweging is gekomen. Men kan eraan
toevoegen dat de Friese schrijvers en dichters al sinds 1916 - toen de schrijver
Douwe Kalma zijn ‘Fryslân en de wrâld’ publiceerde, een manifest waarin hij ervoor
pleitte dat de Friese literatoren zich geheel buiten de Friese beweging zouden
houden - niet veel van de Friese beweging moeten hebben. Het lijkt erop dat zij zich
daar te goed voor vinden en hun werk er te hoog voor achten - waarmee zij de tak
afzagen waarop zij zitten, want zonder de door de Friese beweging bepleite steun
van de overheid voor Friestalige publicaties zou er vrijwel geen Fries boek meer
uitkomen. Gelukkig hebben de politici aan deze afzijdigheid, zo niet afkeer, geen
voorbeeld genomen.

Overbodige partikels
S. Metsu-van Tol - Amsterdam
Corrien Blom schrijft in het meinummer van Onze Taal in het artikel ‘Eerst nachecken,
dan uitprinten’ over het gebruik van ‘overbodige’ woorddelen als na in nachecken
en uit in uitprinten. Ik vond het jammer dat ze in haar stuk geen onderscheid maakt
tussen contaminaties (d.w.z. onnodig, dus overbodig samengevoegde woorden,
die exact dezelfde betekenis hebben, zoals optelefoneren, voorbijpasseren en
aanbeland) en het - ook mijns inziens! - terechte gebruik van dergelijke woorddelen,
dus die waarbij sprake is van een relevante toevoeging, zoals in de bal opgooien
en de brief afschrijven. Het betreft hier niet een samenvoeging van twee woorden
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met dezelfde betekenis; ‘een brief schrijven’ is niet hetzelfde als ‘een brief
afschrijven’, en ‘een bal gooien’ is iets anders dan ‘een bal opgooien’.

Nultolerantie
Peter Roelofsen - Harlingen
Het februari/maartnummer van Onze Taal bevatte een bijdrage van Herbert
Blankesteijn (‘Verkeerd in goede staat?’), waarin hij pleit voor nultolerantie ten
aanzien van taalverloedering. Het hellende pad zou geblokkeerd moeten worden
door taalkundigen, goed opgeleide mensen in invloedrijke functies en
kommaneukende leraren.
Er moeten dus grenzen gesteld en regels gehandhaafd worden - maar welke
eigenlijk?
Net als ik (leraar) wordt Blankesteijn (journalist) niet vrolijk van de spellingfratsen
van de Nederlandse Ta alunie, wat het moreel in de verdedigingslinies niet ten
goede komt. Ik deel Blankesteijns elitaire opvattingen van harte, maar het
kommaneuken heb ik wel afgeleerd. Zou de Duitse schaatsster Anni Friesinger, die
ook een mondje Nederlands spreekt, in mijn klas zitten en opschrijven dat ze door
de Voorstraat ‘loopte’, struikelde, en een gemene blessure ‘krijgde’, dan stonden
er uiteraard meteen rode strepen onder haar tekst, maar ja - wie begrijpt eigenlijk
níét wat zij bedoelt? Dat soort fouten reken ik dus maar half fout.
Zou die andere leerling (een Nederlandse radioverslaggever) opschrijven wat ik
haar hoorde zeggen: ‘er rijden veel auto's in de straten van de politie’, dan kwam
er een dikke rode streep onder - niet omdat ik mijn leerlingen graag afstraf met de
stelling ‘slecht schrijven is een vorm van slecht denken’, maar omdat je van je fouten
kunt leren. Je kunt je bekwamen in helder formuleren. Aan pleidooien tegen
taalverloedering verspil ik geen tijd - ik werk liever samen met collega's aan
eigentijdse beoordelingsmodelletjes die bruikbaar schipperen tussen wat
onbegrijpelijk is (dus ‘fout’) en wat ‘fout’ maar effectief is (dus ‘hoe erg fout?’).

Google als taalhulp
Ewoud Sanders - Heemstede
De zoekmachine Google is op meer manieren voor taalonderzoek te gebruiken dan
Peter-Arno Coppen beschrijft in zijn interessante en nuttige bijdrage ‘Vertrouwen
op een blinde scheidsrechter’, (Onze Taal juni). Ik beperk me tot de belangrijkste
aanvulling: Google is een goudmijn als het gaat om het vinden van varianten op
uitdrukkingen en zegswijzen.
Een voorbeeld: wie wil weten welke varianten er worden gebruikt van de
uitdrukking dat slaat als een tang op een varken, zoekt in Google op ‘dat slaat als
een * op een *’ - met aan het begin en het eind een dubbel aanhalingsteken. Als u
de standaardvorm meteen wilt weglaten, dan wordt de zoekvraag: ‘ “dat slaat als
een * op een *” -tang -varken’. Dit levert (half juni) 204 treffers op, met varianten als
‘dat slaat als een lul op een drumstel’, ‘... als een hond op een koe’ en ‘... als een
pannenkoek op een flitspaal’.
Vervolgens kun je onderzoeken met welke frequentie dergelijke varianten
voorkomen: zijn het particuliere vondsten of uitdrukkingen die wijder zijn verbreid?
Mijn ervaring is dat veel van dergelijke varianten, zelfs als ze allang in een hoge
frequentie voorkomen, nog niet in de woordenboeken zijn vastgelegd.
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Je kunt zo'n zoekopdracht overigens ook uitvoeren met meerdere asterisken
achter elkaar; zo levert de zoekopdracht ‘Ik zeg maar zo: * * * * *’ (onder veel meer)
de volgende twee resultaten op: ‘Ik zeg maar zo: easy come, easy go’ en ‘Ik zeg
maar zo, ik zeg maar liever niks’.
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De witte spelling
Resultaten spellingenquêtes
Taaladviesdienst
Rechtstreeks de gewone taalgebruiker benaderen en vragen wat hij
wil. Dat is wat er bij het witte boekje is gedaan - onder meer via twee
spellingenquêtes. Hier de resultaten.
De samenstellers van het witte boekje hebben de toekomstige gebruikers betrokken
bij het maken van de woordenlijst en de spellingregels. Zo hebben honderden
mensen woorden ingezonden die straks in de nieuwe spellinggids te vinden zijn,
bijvoorbeeld burgerservicenummer, cardiofitness en zzp'er. Verder hebben we dit
voorjaar de bezoekers van de website van Onze Taal en de lezers van de
e-mailnieuwsbrief Taalpost gevraagd naar hun persoonlijke voorkeuren op
spellinggebied. Twee keer kregen ze ruim honderd woordparen voorgelegd en
konden ze telkens aangeven welke schrijfwijze hun persoonlijke voorkeur had - dus
los van de officiële regels. Beide enquêtes werden door ongeveer duizend mensen
ingevuld.

Duidelijke schrijfwijzen
De meest bekritiseerde woorden van de nieuwste spellinghervorming sluiten kennelijk
inderdaad slecht aan bij het taalgevoel. Meer dan 90% van de respondenten verkiest
ideeënloos boven ideeëloos; net zo'n vernietigend oordeel viel tv'loos,
middenklassenauto, havoër en appel (‘oproep’) ten deel. Maar er is ook veel oud
zeer naar boven gekomen. Schrijfwijzen die al tien jaar officieel fout zijn, blijken
soms nog erg populair: zo zou 77% smartegeld en zielepijn het liefst zonder tussen-n
schrijven.
In het algemeen kiest de meerderheid vooral voor duidelijke schrijfwijzen. Zo
geven veel mensen de voorkeur aan extra accenten of trema's in allerlei
leenwoorden. Als het aan de geënquêteerden lag, schreven we voortaan niet alleen
à propos, gênant, siërra en siësta, maar ook bohémien, décharge, diës, in spé,
métier, paëlla, per sé of zelfs persé, pré, rappèl, séance en - dus - appèl.
Bij de bezits-s blijkt een bescheiden meerderheid toch het liefst altíj́d een apostrof
te gebruiken, ook als die niet nodig is. In Annie's verjaardag, Bryan Roy's vrouw,
Fokker's faillissement, Randstad's jaarcijfers en bij Jan's, Piet's, Karin's en Anneke's
fiets wil 50 tot 70 procent een apostrof zien. Ook het verduidelijkende streepje in
samenstellingen was in trek: zo verkiest maar liefst 71,5% Wouter Bos-achtig boven
Wouter-Bosachtig of het voorgeschreven Wouter Bosachtig. En de steun voor het
officiële multiplechoicevraag is gering: 16,6%; multiple-choicevraag scoorde 25,4%
en multiple choice-vraag maar liefst 50 procent.

Enkele resultaten spellingenquête
met tussen-n
hondenras*

%
77,5

zonder tussen-n
honderas

%
20,3

antilopenkudde

73,2

antilopekudde*

23,1
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leeuwendeel*

69,0

leeuwedeel

27,7

leeuwenbek (bek
van een leeuw)*

62,7

leeuwebek (bek van 33,3
een leeuw)

hondenfluitje*

62,3

hondefluitje

34,4

schapenwol*

60,0

schapewol

37,0

kippenei*

57,2

kippe-ei

35,7

hagedissenstaart*

53,4

hagedissestaart

44,1

schapenwolken*

53,2

schapewolken

42,9

muggenbult*

49,6

muggebult

46,9

hondenleven*

49,2

hondeleven

47,4

hondenhok*

47,6

hondehok

47,7

krokodillentranen*

47,5

krokodilletranen

50,3

gazellenogen

46,1

gazelleogen*

48,7

het hazenpad
kiezen*

44,7

het hazepad kiezen 53,1

kattenstaart (plant)* 38,1

kattestaart (plant)

58,4

koeienletters*

37,3

koeieletters

59,5

hi-ha-hondenlul*

34,9

hi-ha-hondelul

58,7

leeuwenbek (plant)* 34,0

leeuwebek (plant)

61,3

apenstaartje*

32,2

apestaartje

64,7

dat is geen
kattenpis*

31,9

dat is geen kattepis 65,8

spinnenweb*

29,6

spinneweb

67,7

hanenpoten (slordig 29,0
handschrift)*

hanepoten (slordig 68,3
handschrift)

apenkooien (spel)* 28,5

apekooien (spel)

66,9

kattenkop (snibbig 23,2
persoon)*

kattekop (snibbig
persoon)

75,1

apenkop
(kwajongen)*

apekop
(kwajongen)

76,6

21,5

* Groene Boekje-vorm
Voor een volledig overzicht van de resultaten zie
www.onzetaal.nl/2006/78/enquete.php

Letter met betekenis
Dan het omvangrijkste onderdeel van het onderzoek: de tussen-n. De regeling van
tien jaar geleden heeft zeker effect gehad: er zijn heel wat meer tussen-n'en gekozen
dan voor die tijd waarschijnlijk zou zijn gebeurd. Maar veel geënquêteerden blijken
de tussen-n intuïtief toch vaker als een letter met betekenis op te vatten dan, zoals
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het Groene Boekje doet, puur als een vormkenmerk. Zo koos in de eerste enquête
64,6% voor het officiële grenzeloos. Dat kwam ook wel overeen met de 69% voor
grenzeloos optimisme in de tweede enquête, maar niet met de slechts 29% voor
een grenzeloos Europa: tweederde van de mensen wil daar toch een n invoegen,
zoals in samenstellingen wel kan.
Dat voorbeeld past bij de globale trend: hoe minder letterlijk het hele woord is,
hoe ongewenster een tussen-n wordt gevonden. Vandaar wel hondenras, maar
liever niet koeienletters. Daardoorheen is ook het oude uitgangspunt nog merkbaar:
een sterke gedachte aan het enkelvoud van het eerste deel verdrijft de tussen-n,
dus spinneweb tegenover antilopenkudde. Meer voorbeelden, met als eerste deel
van de samenstelling steeds een dier, vindt u in het overzicht hiernaast.
Wat is er straks in het witte boekje terug te vinden van deze enquête? De
resultaten ondersteu-
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nen in elk geval de keuze voor het vrijlaten van de tussen-n (zie het artikel hieronder).
Ook zijn de regels van de witte spelling voor het gebruik van accenten en apostrofs
minder dwingend dan die in het Groene Boekje. Kortom: het witte boekje geeft meer
ruimte aan het eigen oordeel van taalgebruikers.
Alle deelnemers aan de enquête willen we graag hartelijk bedanken.

Illustratie Matthijs, Sluiter

De tussen-n in het witte boekje
Redactie
Het witte boekje
In de vierde en laatste aflevering van de reeks over de witte spelling
- het witte boekje verschijnt in augustus - komt het grootste twistpunt
van de spelling sinds 1995 aan bod: de tussen-n.
Nieuwe schoenen moeten ingelopen worden. Maar als de schoenen niet goed
gemaakt zijn, lukt dat niet. Zo is het ook met spellingregels. Aan nieuwe regels moet
je wennen. Maar als ze slecht in elkaar zitten, valt er ook op de lange duur niets
mee te beginnen. De tussen- n-regeling die in het Groene Boekje van 1995 werd
gepresenteerd, was krakkemikkig. De hoofdregel leverde woorden op die tegen het
taalgevoel indruisten (smartengeld, secondelang) en had ook nog eens subregels
en uitzonderingsregels, waardoor velen door de bomen het bos niet meer zagen.
De taalgebruiker merkte direct dat de nieuwe schoenen niet lekker liepen. Tien
jaar later zijn de meeste taalgebruikers nog steeds niet erg vertrouwd met de ‘nieuwe’
regeling. De spellingherziening van dit jaar, die op 1 augustus ingaat, maakt de
situatie er niet beter op. Er is in de tussen-n-regeling één uitzonderingscategorie
geschrapt (de paardebloem-regel), maar voor de rest is alles min of meer gelijk
gebleven - ook al zijn de regels geherformuleerd in een poging recht te breien wat
krom is. Dat is niet gelukt.

Vrij
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De samenstellers van het witte boekje hebben besloten de tussen-n-regeling wel
echt aan te pakken, zij het na enige aarzeling. Want ja, je krijgt toch een zekere
tweespalt in spellingland. En is de taalgebruiker daarmee gediend? Maar toen uit
enquêtes (zie hiernaast) bleek dat veel mensen de Taalunieregels ook na tien jaar
nog steeds niet kunnen of willen toepassen en ook van de kant van professionele
tekstschrijvers het verzoek kwam om toch vooral iets aan de starre tussen-n-regeling
te doen, werd de knoop doorgehakt.
In de Nederlandse spelling komt één vergelijkbaar geval voor: de tussen-s. Die
kwestie is in de officiële spelling van 1995 bevredigend opgelost door het al dan
niet schrijven van de tussen-s vrij te laten: voorbehoedmiddel is goed, maar
voorbehoedsmiddel ook. De taalgebruiker kan op zijn eigen gevoel afgaan. Over
die regel is de afgelopen tien jaar bijzonder weinig geklaagd. In de witte spelling
wordt er nu voor gekozen ook de tussen-n vrij te laten. Paardenstal is goed maar
paardestal ook. Daarbij noemt het witte boekje wel een paar algemene principes
die voortvloeien uit de intuïtie van de meeste taalgebruikers. Die zullen bijvoorbeeld
kippenhok en secondenlang schrijven, omdat het eerste deel van de samenstelling
direct doet denken aan een meervoud (aan meer dan één). En als een samenstelling
geen letterlijke betekenis heeft, zal men geneigd zijn de tussen-n weg te laten:
hanepoten (‘slordig handschrift’), apekop (‘kwajongen’). Dit soort principes zijn
nadrukkelijk géén voorschriften. Wie kippehok schrijft, maakt volgens de witte spelling
geen spelfout.

Enige oplossing
In de woordenlijst van het witte boekje zullen samenstellingen waarbij de tussen-n
een rol kan spelen, bij het hoofdwoord worden vermeld. Een voorbeeld van wat er
bij kat en bij waarde zou kunnen staan:
katte(n)...: kattekop (scheldwoord), kattenmand, kattenvoer, enz. (GB:
katten...)
waarde(n)...: waardebon, waardenvrij, enz. (GB: waarde...)
De (n) in de basisvorm maakt duidelijk dat de tussen-n optioneel is. Vervolgens is
op grond van enkelvoud/meervoud of letterlijk/figuurlijk - maar ook rekening houdend
met de gewenning aan de tussen-n - soms gekozen voor -e- en bij andere woorden
voor -en-. De gegeven vormen zijn alleen als indicatie bedoeld; wie het anders wil,
kan dat doen. Voor de volledigheid wordt ook vermeld wat het Groene Boekje doet.
De vrije tussen-n geldt voor samenstellingen. Bij afleidingen, en dan vooral die
met de achtervoegsels -(e)lijk, -dom en -achtig (namelijk, vorstendom, lenteachtig),
ligt de schrijfwijze wel min of meer vast. Bij -loos ligt dat iets anders en gaat de
betekenis meespelen: grenzenloos (een grenzenloos Europa) en grenzeloos (een
grenzeloos vertrouwen).
Het rigoureus overboord zetten van de officiële tussen-n-regels lijkt gewaagd.
Maar bij het maken van het witte boekje hebben we gemerkt dat elk denkbaar streng
regelsysteem op diverse punten niet aansluit bij het eigen taalgevoel en spellen
daarom onnodig moeilijk maakt. Daarom hebben we het taalgevoel van de speller
centraal gesteld - net als bij de tussen-s. Het is de enige oplossing die ruimte laat
voor individuele voorkeuren en voor het feit dat taalgebruikers de tussen-n soms
meer betekenis toekennen, en wellicht is het ook de laatste mogelijkheid om de
kwestie echt op te lossen.
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Zo oud als de weg naar Kralingen
Hebben Nederlandse spreekwoorden en uitdrukkingen toekomst?
Riemer Reinsma
Tot 3 september is in het Noordbrabants Museum een tentoonstelling
over spreekwoorden te zien. Deze wordt druk bezocht, maar de
spreekwoorden zelf leiden een kwijnend bestaan. Dat is tenminste
wat vele deskundigen ons vertellen, maar is dat ook zo? En wat klopt
er verder van de kennis die wij denken te hebben over spreekwoorden
en uitdrukkingen?
Al een hele tijd vertellen deskundigen ons dat het niet zo goed gaat met onze
spreekwoorden. In 1947 schreef de Brabantse spreekwoordenverzamelaar Hein
Mandos bijvoorbeeld in de artikelenbundel Land van Dommel en Aa: ‘De tijd van
het spreekwoord lijkt voorbij. De waarde ligt besloten in de cultuurhistorische
betekenis, die zij nog bezitten voor de wetenschap.’ Inderdaad, het lijkt er sterk op
dat de spreekwoorden iets van hun oude populariteit verloren hebben.
Toen in 1988 de eerste druk verscheen van het Spreekwoordenboek in vier talen
van Van Dale, legden recensenten een ‘af en toe (...) traumatische aversie van
spreekwoorden’ aan de dag, zoals de samensteller ervan, H.L. Cox, het een paar
jaar later formuleerde in het nawoord bij de nieuwe, zestalige versie van dit boek
(Spreekwoordenboek in zes talen, 1992). Aanleiding tot deze ergernis was ‘het uit
veel spreekwoorden sprekende godsvertrouwen’ en ‘de beklemtoning van rangen
en standen’ in bijvoorbeeld ‘Het tonnetje ruikt altijd naar haring.’ Ook ‘de seksistische,
weinig positieve inschatting van de vrouw’ oogstte volgens Cox kritiek.
Daar komt waarschijnlijk nog bij dat de hedendaagse bevolking individualistischer
en geëmancipeerder is dan voorheen, en niet meer gediend van tegeltjeswijsheden
als ‘Gerimpeld vel vrijt niet wel’, ‘Wie een wijf trouwt om het schoon lijf, verliest het
lijf en houdt het wijf’, of ‘Eerst het kooitje klaar en dan het vogeltje erin’ (‘een man
mag pas trouwen als hij een vrouw kan onderhouden’).

Bruegel
Het staat vast dat er in de afgelopen eeuwen veel spreekwoorden verdwenen zijn.
Dat valt makkelijk vast te stellen als je het beroemde schilderij De spreekwoorden
van Pieter Bruegel de Oude bekijkt (het werk staat ook bekend als De blauwe huik),
dat op dit moment in het Noordbrabants Museum hangt als onderdeel van de
tentoonstelling Spreken is zilver, kijken is goud. Het is een dorpsgezicht uit 1559
waar het krioelt van mensen en dieren die druk in de weer zijn met uiteenlopende
zaken. Op het schilderij zijn vele tientallen zegswijzen in beeld gebracht. Zo zien
we een man met één witte kous (een wit voetje halen), die door een mand valt.
Op Bruegels schilderij staan overigens niet alleen spreekwoorden, zoals men
misschien zou verwachten op grond van de titel, maar ook - en vooral - uitdrukkingen,
alsmede enkele losse woorden (zoals pilaarbijter en gekscheren). Onder een
spreekwoord verstaan we tegenwoordig, heel specifiek, een algemene, moraliserende
volkswijsheid die de vorm heeft van een complete zin, en waaraan je in beginsel
niets kunt veranderen; je kunt bijvoorbeeld niet zeggen ‘Als de koe verdronken is,
dempt men de put’ of ‘Als de kalveren verdronken zijn, dempt men de put.’
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Uitdrukkingen daarentegen hebben geen moraliserende strekking en je kunt er
van alles aan veranderen. Bij de uitdrukking van een mug een olifant maken kan
een spreker zelf bepalen wat het onderwerp ervan is, of in welke werkwoordstijd hij
het zet: ‘Zij maakt van een mug een olifant’, of ‘Die man maakte van een mug een
olifant.’ Daarnaast wordt hier geen algemeen aanvaarde wijsheid geboren.
Waarschijnlijk is het pas in de late negentiende eeuw gebruikelijk geworden om
onderscheid te maken tussen spreekwoorden en uitdrukkingen. Een goed opgeleide
figuur als de negentiende-eeuwse schrijver Everhardus Johannes Potgieter noemde
de uitdrukking zijn koetjes op het droge brengen (zo staat het er echt, wij zouden
nu van ‘schaapjes’ spreken) bijvoorbeeld een spreekwoord. Overigens zijn er ook
nu nog heel wat mensen die de twee termen door elkaar gebruiken.

Verdwenen
Geen wonder dus dat ook Pieter Bruegel de Oude de twee begrippen in 1559 op
één hoop gooide. Op dit moment hebben onderzoekers op Bruegels schilderij in
totaal 117 ‘idiomen’ (zoals spreekwoorden en uitdrukkingen samen wel worden
genoemd) weten te identificeren. Daaronder zitten 35 spreekwoorden en 76
uitdrukkingen (en dan een handvol van die woorden als pilaarbijter).
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Interessant is nu dat we van die 35 spreekwoorden er tegenwoordig nog maar drie
gebruiken; dat wil zeggen, van de 35 komen er maar drie voor in het Van Dale
idioomwoordenboek (1999), dat zich beperkt tot het levende idioom: ‘Als het kalf
verdronken is, dempt men de put’, ‘Waar rook is, is vuur’ en ‘De kruik gaat zolang
te water tot hij barst.’ Al die andere spreekwoorden zijn dus onherroepelijk uit de
taal verdwenen. In de vierenhalve eeuw die sinds het maken van het schilderij
verstreken is, is dus meer dan 90 procent van Bruegels spreekwoorden verdwenen.
Bij de uitdrukkingen is het beeld gunstiger: van de 76 die Bruegel uitbeeldde, zijn
er nog 23 in gebruik, dus 30 procent.

Johan Cruijff
Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat de ‘echte’ spreekwoorden met uitsterven
worden bedreigd. De Duitse spreekwoordenexpert Wolfgang Mieder heeft in 1992
meegewerkt aan A Dictionary of American Proverbs. Hij en zijn medeauteurs hadden
het materiaal daarvoor verzameld tussen 1945 en 1985, en zij hadden het oor goed
te luisteren gelegd. Terugkijkend op dit karwei komt Mieder in zijn boek Proverbs
Are Never out of Season (1993) tot de conclusie dat het verdwijnen van de
spreekwoorden een fabeltje is. Integendeel, zegt hij, de spreekwoorden groeien en
bloeien. Zeker, er verdwijnt veel, maar er is ook veel aanwas. Een voorbeeld:
‘Garbage in, garbage out’ - een spreekwoord dat vooral op het lijf geschreven is
van mensen die veel met computers werken: stop je onbetrouwbare of waardeloze
gegevens in de computer, dan komt er ook rommel uit. Mieders waarnemingen gaan
ook op voor Nederland; ook daar ontstaan met grote regelmaat nieuwe
spreekwoorden. Zoals ‘De leugen regeert’ - een uitspraak die door niemand minder
dan koningin Beatrix in omloop is gebracht. Of ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’, van
Johan Cruijff.
Uitsterven zullen de spreekwoorden dus niet, wel is er in de afgelopen eeuw een
belangrijke verandering opgetreden, zo verkondigt Mieder. Waren alle spreekwoorden
vroeger voor iederéén bestemd, tegenwoordig zijn er vele die alleen in bepaalde
maatschappelijke groepen opgeld doen. Met enige overdrijving zou je kunnen zeggen
dat iedere subgroep zijn eigen spreekwoorden begint te krijgen. Uitdrukkingen als
‘De bal is rond’ of ‘Voetbal is oorlog’ behoren tot het domein van de sportliefhebbers,
maar ook feministen hebben hun idioom, zoals het recente ‘Een vrouw zonder man
is als een vis zonder fiets.’ Dit spreekwoord is in de jaren zeventig uit de Verenigde
Staten overgewaaid (‘A woman without a man is like a fish without a bicycle’) en
vormde een reactie op oude spreekwoorden van het type ‘Een vrouw zonder man
is...’, gevolgd door iets vrouwonvriendelijks.

Verminkt
Hoe ontstaan spreekwoorden eigenlijk? Er zijn in principe twee mogelijkheden. De
eerste is dat het spreekwoord door een anonieme persoon is bedacht, daarna in
wat ruimere kring bekend werd en ten slotte algemene bekendheid kreeg doordat
een beroemd iemand - een schrijver, politicus, zanger, enz. - het spreekwoord
overnam. Neem nu na ons de zondvloed. Dit gezegde betekent: ‘wie dan leeft, die
dan zorgt’ en is een vertaling van après nous le déluge. Deze woorden zouden zijn
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gesproken door mevrouw De Pompadour (1721-1764) toen het gecombineerde
Frans-Oostenrijkse leger verslagen was door de Pruisen, en het er met Frankrijk
dus erg slecht voorstond. Die veldslag had op 5 november 1757 plaatsgevonden
bij Rossbach, een plaats in Saksen. Maar ook vóór De Pompadour was het
spreekwoord in Frankrijk al bekend.
Een andere mogelijkheid is dat het spreekwoord door een beroemde schrijver
werd bedacht, en daarna direct algemeen in omloop kwam. Maar het is vaak moeilijk
te bewijzen dat een bepaalde beroemdheid echt de geestelijke vader van een
spreekwoord was; we kunnen immers niet in zijn hoofd kijken en weten meestal niet
wat de schrijver al wist. Een van de weinige voorbeelden van een spreekwoord
waarvan wél zeker is dat het op het conto van een schrijver staat, is ‘Barbertje moet
hangen.’ Deze woorden zijn een verminkte weergave van een passage uit het
‘onuitgegeven tooneelspel’ dat voorafgaat aan Max Havelaar van Multatuli. Een
man wordt voor het gerecht gesleept omdat hij een zekere Barbertje vermoord zou
hebben. De rechter verklaart: ‘Die man moet hangen.’ Volgens de aanklacht zou
Barbertje in stukjes gesneden zijn en daarna ingezouten. Maar dan verschijnt de
doodgewaande Barbertje in de rechtszaal. Echter, de rechter is niet te vermurwen:
‘Gerechtsdienaar, voer dien man weg, hy moet hangen.’ Als ‘Barbertje moet hangen’
moet iemand ‘eraan’, schuldig of niet. Maar eigenlijk was Barbertje dus het
vermeende sláchtoffer in plaats van de vermeende dáder.

Het schilderij De spreekwoorden van Pieter Bruegel de Oude (1526?-1569) verbeeldt meer
dan honderd spreekwoorden en gezegden uit die tijd.
Bron: Anoniem naar Pieter Bruegel de Oude, 1712 (?), Noordbrabants Museum
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Bruegels spreekwoorden: detail
1.
2.
3
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Aan een been knagen (altijd over hetzelfde zeuren)
De hennentaster (een sul, een pantoffelheld)
Hij is tot de tanden bewapend (hij is op alles voorbereid)
Hij is voorwaer een stouten haen, hij hangt de kat de belle aen (de eerste stap
zetten bij het uitvoeren van een gevaarlijk plan)
Van buiten bont, van binnen stront (uiterlijk fraai, maar innerlijk lelijk en
verdorven)
De een scheert schapen, de ander varkens (de een heeft het voordeel, de
ander het nadeel)
Zie dat daar geen zwarte hond tussen komt (pas op dat de zaak niet verkeerd
loopt)
De ene rok kent wat de andere spint (voor lasterpraat zijn twee mensen nodig)
Hij draagt de dag met manden uit (hij verdoet zijn tijd met nutteloze dingen)
De duivel een kaars ontsteken (een onrechtvaardige machthebber vleien)
Zij hangt haar man de blauwe huik om (zij bedriegt haar man)
Dat sluit als een tang op een varken (dat heeft er helemaal niets mee te maken)
Het varken door de buik steken (het is doorgestoken kaart)
Rozen voor de varkens strooien (iets geven aan iemand die het niet waardeert)
Als het kalf verdronken is, dempt men de put (de wijsheid komt achteraf)
Bij de duivel te biecht gaan (hulp zoeken bij een tegenstander)

Gefantaseerd
Van sommige spreekwoorden en uitdrukkingen is de herkomst niet te traceren.
Sommige mensen vinden dat zo ondraaglijk dat ze hun toevlucht zoeken tot een
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pakkend verhaal, zodat de folterende onzekerheid in een schijnbaar vaststaand feit
verandert. Een mooi voorbeeld is de uitdrukking in de aap gelogeerd zijn. Vele
websites - men schrijft elkaar vaak woordelijk over - komen met het verhaal dat de
uitdrukking gebaseerd is op een café genaamd In 't Aepjen, dat aan de Zeedijk
nummer 1 in Amsterdam staat. Het verhaal is een wonderlijk mengsel van waarheid
en verdichting. Het café zou gevestigd zijn in een huis uit 1475 en, zo zegt een site:
‘Al in de 17de eeuw was dit een logement voor zeelieden. Uit de Oost namen zij
soms aapjes mee, die echter nogal eens last hadden van luizen of ander ongedierte.
Gasten van dit logement klaagden dan ook over jeuk, vandaar de dubbelzinnige
uitdrukking.’
Wat is hiervan waar en wat niet? Dat er een café met die naam aan de Zeedijk
staat, is juist, al heet het ietsje anders: Internationaal Proeflokaal Aepjen. Echter,
het huis dateert niet uit 1475, maar uit het midden van de zestiende eeuw, zo leren
we uit het naslagwerk Het XYZ van Amsterdam, van Jaap Kruizinga (herdruk uit
2002), en ook een ander feitje klopt niet: het huis heette destijds 't Aepgen, zonder
In. Erger is evenwel dat de kern van het verhaal onjuist is. In dat huis aan de Zeedijk
is in de afgelopen eeuwen helemaal geen café gevestigd geweest. Kruizinga meldt
alleen: ‘De begane grond heeft nu een horecabestemming en op de verdiepingen
zijn hotelsuites.’ Let op het woord ‘nu’.
Hoe de uitdrukking dan wél verklaard moet worden? Het lijkt heel waarschijnlijk
dat deze verband houdt met een herberg die De Aap heette, en die moet om de
een of andere reden berucht zijn geweest. Maar verder strekken onze gegevens
niet. De zeelieden en de luizen zijn er vrolijk bij gefantaseerd. Inmiddels is dit
onzinverhaal al bijna niet meer uit te roeien.

Televisieprogramma
Toen ik enkele jaren geleden het verzoek kreeg om in een televisieprogramma voor
kinderen iets te vertellen over spreekwoorden en uitdrukkingen, vroeg de
programmaredactie me om ook over in de aap gelogeerd te vertellen - want dat was
zo'n leuk verhaal. Het programma had als doel bij kinderen belangstelling te kweken
voor de wetenschap. Ik vertelde de programmamakers dat het verhaal op fantasie
berustte, en dat ik liever een ander item wilde behandelen. Maar nee. Het eindigde
ermee dat de televisieploeg en ik voor het café op de Zeedijk opnamen maakten.
De enige concessie die men mij deed, was dat ik, naast het fantasieverhaal, ook
nog even mocht vertellen dat dit alles een verzinsel was.
En dat terwijl zulke informatie soms heel makkelijk te controleren is. Neem de
uitdrukking zo oud als de weg naar Kralingen, die tot veel speculaties heeft geleid.
Volgens de Vlaming A. de Cock ‘vindt men [in Kralingen] een zeer ouden weg, die
waarschijnlijk dagteekent uit den tijd der Romeinen’. De Cock schreef dat in 1908
in zijn boek Spreekwoorden en zegswijzen. Dat klonk veelbelovend, en A. Huizinga
voegde daar in zijn boek Spreekwoorden en gezegden (laatste druk 1994) aan toe:
‘Welke die weg is, valt niet met zekerheid te zeggen. Sommigen houden de Oudedijk
ervoor, anderen zeggen dat die weg onder het maaiveld van de weilanden ligt en
zich uitstrekt van de Hoge Zeedijk tot 's-Gravenhage. Anderen herleiden de
uitdrukking tot de pelgrimstocht naar Kralingen vanwege de St. Elbrechtskapel, die
door de vissers, voordat zij op haringvangst gaan, druk werd bezocht, zelfs nog in
1719 door de boerenbevolking, lang nadat de kapel tot puin vervallen was.’ In ieder
geval mag die Romeinse weg naar het rijk der fabelen verwezen worden. Eén
telefoontje met het gemeentearchief van Rotterdam bevestigt het wantrouwen: in
Kralingen is nimmer een Romeinse weg aangetroffen. Niet onder het maaiveld, en
niet erboven.
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Van kort naar lang
De achtergrond van zo oud als de weg naar Kralingen wordt duidelijker als we kijken
naar de geschiedenis van de uitdrukking zelf. Die was oorspronkelijk korter
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en luidde: zo oud als de weg. In deze vorm vinden we haar al in de oudste
Nederlandse spreekwoordenverzamelingen, zoals de Adagia van Reyer Gheurtz,
uit 1552. Om de uitdrukking wat meer nadruk en gewicht te geven is men er
naderhand een plaatsnaam aan gaan toevoegen. Soms was dat Rome, dat vóór
de Reformatie het centrum van de christelijke wereld was. En soms Jeruzalem.
Maar vaak was het ook een plaats uit de eigen omgeving. Zo spreekt men in Heerlen
over ‘de weg naar Keulen’ of ‘de weg naar Aken’. In Amsterdam zei men vroeger
ook ‘zo oud als de weg naar Jacatra’ (het huidige Jakarta). Die laatste variant laat
al zien dat we bij dit type uitdrukkingen niet per se hoeven te denken aan werkelijk
bestaande oude wegen. Waarschijnlijk is zo'n ontwikkeling van een oorspronkelijke,
korte versie naar een langere een heel normaal verschijnsel geweest. Parallellen
zijn er genoeg te vinden. Zo werd ‘Eigen roem stinkt’ verlengd met ‘en andermans
roem klinkt’. Overigens gebeurde het omgekeerde ook wel: een lange versie die in
de loop van de tijd korter werd. Zo gaat het spreekwoord ‘Met grote heren is het
kwaad kersen eten’ terug op een oudere versie die veel langer was: ‘Met grote heren
is het kwaad kersen eten, want zij kiezen de grootste, en schieten met de stenen’
(= ‘pitten’).

Universeel
Willy Vande Walle en Bart Mesotten publiceerden in 1989 het boek Geen mosselen
op het veld. Daarin presenteren zij een aantal Japanse spreekwoorden met de
letterlijke Nederlandse vertaling, en ten slotte - voorzover mogelijk - een Nederlands
spreekwoord dat dezelfde boodschap uitdraagt. In dat boek constateren de schrijvers
dat de uiterlijke verschillen tussen Japanse en Nederlandse (en andere westerse)
spreekwoorden frappant zijn. In de Japanse gezegden komen watergeesten, tijgers,
bamboe, rijst en Boeddha voor, terwijl de Nederlandse een hoog gehalte weilanden,
sloten, koeien en hooi bevatten, maar aan de andere kant bleek de boodschap van
Japanse spreekwoorden nauwelijks af te wijken van de Nederlandse. Waar
Nederlanders en Vlamingen zeggen dat de beste breister weleens een steek laat
vallen, zegt de Japanner: ‘Zelfs Boeddha leest weleens de Heilige Schrift fout’, of
‘Zelfs een watergeest wordt weleens met de stroming van de rivier meegesleurd’
of ‘Zelfs een aap valt weleens uit een boom.’ Kortom, de verschillen tussen de twee
idiomen liggen zo'n beetje op het niveau van klompen, kaasmeisjes en tulpen, terwijl
de boodschappen ruwweg hetzelfde zijn. Óók bij culturen zoals de twee genoemde,
die duizenden kilometers van elkaar liggen en pas in een vrij recente periode - vanaf
de 17de eeuw - met elkaar in contact kwamen. Dat lijkt erop te wijzen dat de
boodschappen die in spreekwoorden vervat zijn over de hele wereld ruwweg
hetzelfde zijn. En iets wat zo universeel is, zal echt niet zo een-twee-drie verdwijnen.
Deze tekst is een bewerking van de lezing die Riemer Reinsma op 11
juni hield in het Noordbrabants Museum in Den Bosch in het kader van
de tentoonstelling Spreken is zilver, kijken is goud (nog tot 3 september
te zien).

Iktionaire
De verwatting
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Jan Kuitenbrouwer
Hmm, je bent een beetje laat.
- Sorry, de auto is wat kapot.
- Wát kapot?
- De auto.
- Ja dat begrijp ik, maar wát? Wát kapot?
- Ja, dat weet ik ook niet. Hij deed het niet meer.
- Ik bedoel dat wat.
- Welk wat?
- Dat wat van ‘wat kapot’.
- O? Wat is daarmee?
- Steeds meer mensen doen dat.
- Doen wat?
- Ja precies. Steeds meer mensen doen ‘wat’ in plaats van ‘een beetje’. Moet
je 'ns op letten. ‘Is wat gevaarlijk, wat Van der Sar daar doet’, zegt zo'n
commentator dan.
- Nou en?
- ‘Dat is wat gevaarlijk.’ Dat zeg je niet. ‘Dat is gevaarlijk’ zeg je, of ‘een beetje
gevaarlijk’, maar niet ‘wat’.
- Hmm.
- Heitinga is wat geblesseerd geraakt. De coach is wat verontwaardigd. Ze
zeggen ‘wat’ als het ‘een beetje’ moet zijn, of ‘enigszins’, en ze zeggen ‘wat’
waar helemaal geen gradatie thuishoort.
- Voetbaltaal misschien?
- Nee. Het is universeel. ‘De regering-Bush kiest wat dit betreft een wat principieel
standpunt’, zei Balkenende laatst. Of Roel Pieper, van de week in Nova. Ging
het over zijn politieke ambities. Nou, zegt-ie, die zijn geluwd, ‘mede in het licht
van deze wat linkse beweging’.
- Nou?
- ‘Een wat linkse beweging’?
- Ik begrijp niet wat daar mis mee is.
- De laatste tsaar werd verdreven door een wat linkse beweging?
- Je gaat Bos en Marijnissen toch hoop ik niet met Marx en Lenin vergelijken?
- Nee, maar toch. Het klínkt niet.
- Ik hoor het niet voor me.
- Vreemd.
- Meestal als jij met dit soort dingen komt, dan hoor ik het voor me. Maar nu niet.
- Hmm.
- Misschien gaan je oren achteruit.
- Nou ja!
- Je moest toch ook een bril op een gegeven moment? Zo gaan die dingen.
- Er mankeert niets aan mijn oren!
- Je kunt er toch ook weleens naast zitten?
- Ik zít er niet naast. Jij gaat dit horen. De Verwatting. Let maar op.
- 't Zal mij benieuwen.
- Wat zeg je?
- Niks, ik zei niks.
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Eindelijk taalkunde op het vwo
Hans Hulshof en Arie Verhagen over hun nieuwe leerboek
Peter-Arno Coppen - Radboud Universiteit Nijmegen
Al jaren wordt er geprobeerd het vak taalkunde in te voeren op de
middelbare school. Tevergeefs. Er is ook nog nooit iemand in
geslaagd om een algemeen geaccepteerde taalmethode te ontwerpen.
Onlangs verscheen de zoveelste poging, Taalkunde voor de tweede
fase van het vwo. Waarom gaat het met dit boek wel lukken? En
waarom moeten middelbare scholieren eigenlijk iets over taalkunde
leren?
‘Wist je dat leerlingen al in de vierde klas bij de lessen Nederlands zich gewoon
zitten te vervélen?’ De Leidse hoogleraar didactiek Hans Hulshof zegt het met enige
verontwaardiging. ‘Ik heb erbij gezeten, achter in de klas, en ik heb er vaak met
leraren Nederlands over gepraat. Als het een beetje meezit, hebben ze de verplichte
onderdelen bij dat vak voor het hele vwo al in klas 4 behandeld, en voor de rest is
het alleen maar meer van hetzelfde: weer een samenvatting, nog maar eens een
opstel. Leraren kijken in de vierde klas al uit naar onderwerpen die buiten de
examenstof liggen, die de leerlingen tenminste een beetje uitdagen.’ Speciaal voor
die docenten ontwikkelde Hulshof samen met Arie Verhagen, hoogleraar Nederlandse
taalkunde in Leiden, Taalkunde voor de tweede fase van het vwo, dat afgelopen
mei verscheen, en dus komend schooljaar voor het eerst gebruikt kan worden.

Pittig
In het boek worden enkele grote onderwerpen uit de hedendaagse taalwetenschap
aan middelbare scholieren uitgelegd (voor een overzicht van de onderwerpen zie
het kader op de bladzijde hiernaast). Dat gebeurt deels met artikelen uit kranten en
tijdschriften (bijvoorbeeld Onze Taal), maar ook met teksten uit cursusboeken voor
universitaire studenten. Dat lijkt pittig voor vierdeklassers, maar Verhagen ziet dat
niet als een probleem: ‘Het is juist de bedoeling dat het uitdagend is. En de teksten
zijn voorzien van opdrachten. Die begeleiden de lezing van zo'n tekst natuurlijk wel.’
Hulshof valt hem bij: ‘Zo'n tekst is in de eerste plaats een aanleiding om te beginnen
met nadenken. Alle onderdelen zijn door onze redacteur Maaike Rietmeijer getest
op de scholen zelf. Vwo'ers kunnen dit heel goed aan.’
Hulshof is al 35 jaar intensief bezig met het schoolvak Nederlands. In die tijd heeft
hij de inhoud daarvan geregeld zien veranderen. ‘Nederlands op de middelbare
school heeft de laatste jaren flink ter discussie gestaan. Vroeger bevatte dat alleen
grammatica en literatuur, maar daar is op een gegeven moment ook het onderdeel
taalbeheersing bij gekomen, dat zich meer richtte op praktische vaardigheden.’
Verhagen: ‘Dat was vanuit de gedachte dat het vak vooral nuttig moest zijn. Je
moest beter leren spellen, beter leren formuleren en argumenteren. Daardoor was
er geen ruimte voor de meer wetenschappelijke kant van taal en literatuur.’

Rijp
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In de afgelopen twintig jaar hebben verschillende ministeriële commissies gepleit
voor taalkunde op de middelbare scholen. Zo adviseerde de commissie-Braet in
1991 al om taalkunde als experiment op te nemen, en in 1995 stelde de
commissie-Ten Brinke zelfs voor om taalkunde aan te wijzen als ‘handelingsdeel’
voor de examens, dat wil zeggen als leerstof die je moet hebben afgerond voordat
je aan de examens mag deelnemen. Maar de toenmalige staatssecretaris Netelenbos
wees dit voorstel radicaal van de hand.

‘Mensen hebben allerlei meningen over taal, maar die zijn vaak
ongefundeerd. Op basis van dat soort meningen wordt zelfs politiek
taalbeleid gemaakt.’
Hulshof: ‘Het schoolvak Nederlands was al te vol, vond ze. En er zat toch al
argumentatieleer in? Dus taalkunde was eigenlijk nergens voor nodig.’
Na het stellige ‘nee’ van de staatssecretaris in 1996 was Hulshof dan ook zeer
verrast toen hij in 2003 hoorde dat de huidige minister van Onderwijs, Van der
Hoeven, een brief had geschreven waarin zij onderzoekers vroeg om na te denken
over taalkunde in het middelbaar onderwijs. ‘Blijkbaar is de tijd nu rijp. In 2007
worden de nieuwe exameneisen voor vwo en
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havo vastgesteld, die in 2010 van kracht zullen zijn. Daar staat expliciet in dat het
schoolexamen ook betrekking kan hebben op andere vakonderdelen dan
taalvaardigheid en literatuur.’

Arie Verhagen, Maaike Rietmeijer en Hans Hulshof (v.l.n.r.) schreven een een nieuw
schoolvak: Taalkunde voor de tweede fase van het vwo.
Foto: Annelies van der Graaf

Culturele schande
Verhagen vindt dat iedereen, en dus ook iedere vwo'er, iets over taalkunde zou
moeten weten. Waarom is kennis van taalkunde zo belangrijk? Verhagen: ‘Taal is
een zo vanzelfsprekend onderdeel van je dagelijks leven, daar denk je eigenlijk
bijna nooit over na. Maar taalkundigen wel. Die doen al duizenden jaren lang
onderzoek naar allerlei aspecten van taal en taalgebruik. Er zit een filosofische kant
aan het nadenken over taal, maar taal is ook een heel belangrijk onderdeel van een
cultuur. Daarnaast is het een enorme intellectuele uitdaging om te proberen te
begrijpen hoe het allemaal in elkaar zit. Sommige dingen aan taal zijn voor een
belangrijk deel onbegrepen. Hoe mensen een taal leren, hoe taal verandert, hoe
meerdere talen naast elkaar kunnen blijven bestaan. Door taalkundig onderzoek
zijn we daar langzamerhand wel iets van gaan begrijpen. Het is toch eigenlijk gewoon
een culturele schande dat we onze kinderen die kennis onthouden?’

Geen direct belang
Verhagen geeft toe dat taalkunde geen ‘direct belang’ heeft. ‘Maar dat geldt ook
voor de gaswetten van Boyle-Gay-Lussac, of voor de stelling van Pythagoras. Daar
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heb je in het dagelijks leven ook heel weinig aan. Toch zijn het diepere inzichten,
die je wel aan de volgende generatie wilt doorgeven.’ Ook in maatschappelijke
discussies kan dat soort informatie van pas komen. Zo ziet hij een rol voor de
taalkunde in het maatschappelijke debat over taalkwesties als de spelling, de
taaltoets van Verdonk of taalonderwijs aan allochtonen. ‘Daar wordt vaak heel
onwetenschappelijk over gesproken, bijna naïef.’ Volgens Verhagen kan inzicht in
de woordvorming en de klankwetten van het Nederlands voor een heel andere kijk
op spelling zorgen. En ook een globale kennis van de taalverwerving of tweetaligheid
kan invloed hebben op de discussie over taalonderwijs aan allochtone kinderen.
‘Mensen hebben allerlei meningen over taal, maar die zijn vaak ongefundeerd,
alleen gebaseerd op een gevoel. En op basis van dat soort meningen wordt zelfs
politiek taalbeleid gemaakt.’

Van communicatie tot woordstructuur
Behandelde onderwerpen in Taalkunde voor de tweede fase van het vwo:
1. Taal en communicatie. Wat is het verschil en het verband tussen taal en
communicatie?
3. Taalvariatie. Wat voor varianten kunnen er bestaan binnen één
taalgemeenschap (dialecten, groepstalen)?
4. Taalverwerving. Hoe leren kinderen hun moedertaal? Hoe leer je een tweede
taal?
5. Taalverandering. Hoe kunnen talen veranderen? Hoe zit het met de
geschiedenis van het Nederlands?
6. Pragmatiek. Hoe werkt een normaal gesprek? Wat zijn daarbij de culturele
verschillen of de verschillen tussen mannen en vrouwen?
7. Semantiek. Wat betekenen de woorden precies? En de zinnen? Wat voor rol
speelt de cultuur daarbij? Hoe onthouden we dat allemaal?
8. Grammatica. Hoe zitten onze woorden en zinnen in elkaar?

Coauteur Arie Verhagen ziet nog wel lacunes. ‘Sommige onderwerpen, zoals taal
en hersenen of taal- en spraaktechnologie, ontbreken helemaal. En andere, zoals
fonetiek en fonologie (de takken van de taalwetenschap die zich bezighouden met
spraakklanken), zitten een beetje verspreid over een aantal hoofdstukken. We
denken erover om daar in de toekomst nog aparte hoofdstukken van te maken.
Maar voorlopig vinden we dit het belangrijkst.’

Spelling
Spelling blijkt een heikel onderwerp. Hoewel het in het brandpunt van de
maatschappelijke aandacht staat, ontbreekt in het boek een hoofdstuk over spelling.
Hulshof: ‘Ja, de spelling! Die hebben we er bewust uit gelaten. Het lijkt er vaak op
dat het in de taalkunde alleen maar over spelling zou gaan. Wij wilden eerst laten
zien hoe gevarieerd en interessant de taalkunde is, en als de leerlingen dat een
beetje doorhebben, dan kunnen we ook dat hele spelling-probleem eens met andere
ogen bekijken.’ Maar daar komt het boek dan helaas niet meer aan toe, geeft Hulshof
met enige spijt toe.
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De nieuwe methode moet dus vanaf de vierde klas aansluiten op de al behandelde
stof. Maar waar bestaat die behandelde stof dan uit? Hulshof: ‘Het probleem is dat
er nauwelijks iets verplicht is. Scholen kunnen bijvoorbeeld zelf kiezen hoeveel ze
aan grammatica doen. Sommige scholen behandelen alle woordsoorten en zinsdelen
van de zinsontleding, andere helemaal niets. Wij konden dus niet uitgaan van een
bepaalde basiskennis.’ Maar alle scholen doen wel iets aan zinsontleding, en toch
staat het hoofdstuk over grammatica helemaal achter in het boek.
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Taaalkunde voor de tweede fase van het vwo verscheen dit voorjaar bij Amsterdam University
Press.

Dat kan toch prima als brug dienen tussen de oude en de nieuwe stof? Ook dat
blijkt echter een lastig punt. Hulshof roept meteen uit: ‘Te abstract als eerste
hoofdstuk!’ Verhagen: ‘Precies. Dat gaat over hoe woorden en zinnen in elkaar
zitten. Over patronen en regelmatigheden in het taalgebruik. Dat is allemaal veel
moeilijker te begrijpen. Daar kun je niet mee beginnen.’

Slechte herinneringen
Het boek van Hulshof en Verhagen is niet de eerste taalkundemethode die ontwikkeld
is. Al in 1975 schreven Marjolein van Dort-Slijper, Wim Klooster en Jan Luif Je weet
niet wat je weet, een schoolmethode moderne taalkunde volgens de nieuwste
inzichten van Chomsky, maar deze heeft nooit de weerklank gevonden die ervan
verwacht werd. Hoe kwam dat? Hulshof: ‘Dat was een methode voor de onderbouw,
de eerste drie klassen van het middelbaar onderwijs. Later zag men in dat het beter
was om pas in de bovenbouw met taalwetenschap te beginnen. Bovendien was het
bedoeld ter vervanging van de traditionele grammatica, de zinsontleding met alle
traditionele ontleedtermen, zoals onderwerp en naamwoordelijk gezegde. Maar die
terminologie is eigenlijk onmisbaar.’
Veel docenten zaten er bovendien helemaal niet op te wachten. Bij de
chomskyaanse revolutie in de taalwetenschap, in de jaren zestig van de vorige
eeuw, werd het hele vak op zijn kop gezet. Niet alleen de grammatica, maar ook
het onderzoek naar taalverwerving, taal en hersenen, taal in sociale context, en
betekenissen van taal ontwikkelde zich razendsnel. Nieuwe onderdelen van de
taalwetenschap ontstonden, zoals de computerlinguïstiek, en die hadden totaal
geen relatie met de traditionele leerstof op de middelbare scholen, waardoor veel
zittende docenten er destijds moeite mee hadden. Maar ook veel pas afgestudeerde
neerlandici hadden slechte herinneringen aan het moeilijke en abstracte nieuwe
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vak taalkunde, dat toen vooral gedomineerd werd door de theorie van Chomsky
over zinsbouw. Daar kwam bij dat in de jaren zeventig de vakdidactici vonden dat
het vak Nederlands vooral moest aansluiten bij de belevingswereld van de leerling,
en een direct praktisch nut moest hebben. ‘In die opvatting kon je de literatuur nog
wel verdedigen als iets waar leerlingen plezier aan konden beleven, maar taalkunde,
dat was allemaal te abstract en te wetenschappelijk.’

Beetje schools
Ook is er weleens een poging gedaan om de taalkunde te integreren in bestaande
taalmethoden. Hulshof: ‘In bekende methoden zoals Taallijnen wordt bijvoorbeeld
wel wat aan taalkunde gedaan. Maar dat is dan vaak volgens de “sandwichmethode”:
dan krijg je taalkunde ingeklemd tussen de andere onderwerpen.’ Verder worden
er ook op andere universiteiten nieuwe schoolmethoden taalkunde ontwikkeld. Zo
merkt Verhagen op dat er onlangs aan de universiteit van Groningen met
overheidssubsidie een losbladige methode is samengesteld. ‘Daar hebben we wel
naar gekeken. Die vult onze methode goed aan. In feite hebben wij sommige
onderwerpen een beetje laten liggen omdat ze in die methode al uitvoerig behandeld
werden.’
Plotseling merkt Hulshof op: ‘Wist je trouwens dat taalkunde op de middelbare
school in Vlaanderen heel gewoon is? Vind je dat niet vreemd, binnen hetzelfde
taalgebied zulke verschillen? Hier, kijk.’ Hij laat een paar Vlaamse taalboeken zien.
‘Methode-Van Belle en Smedts, allemaal taalkunde.’ Maar kunnen we dan niet beter
allemaal die Vlaamse taalmethoden gebruiken? ‘Nou nee, die zijn voor het
Nederlandse systeem niet zo geschikt. Veel leestekst, weinig opdrachten of
oefeningen om het allemaal zelf te ontdekken, een beetje, ja, een beetje schools
eigenlijk.’
Verhagen loopt ondertussen naar zijn boekenkast en haalt er een lijvig boek uit.
‘En hier heb je een Duitse methode. Texte, Themen und Strukturen. Deutschbuch
für die Oberstufe. Moet je zien, harde kaft, vierkleurendruk, een dikke vijfhonderd
pagina's. Prachtig! Daar hebben we ons eerlijk gezegd ook wel een beetje aan
gespiegeld. Maar je ziet, daar staat dan meteen weer alles in. Niet alleen de
taalkunde, maar ook de hele Duitse literatuur, en de complete geschiedenis van de
taal en de literatuur. Dat is in het Nederlandse systeem natuurlijk totaal onhaalbaar,
omdat dat veel te uitvoerig is.’

Cool!
Wat vinden scholieren eigenlijk van de methode? Uit de proeflessen van redacteur
Maaike Rietmeijer bleek dat sommige onderwerpen in de klas voor hooglopende
discussies zorgden. ‘Bij het verschil tussen mannenen vrouwentaal, dat in de
hoofdstukken over pragmatiek en semantiek aan de orde komt, vormden zich al
snel groepjes die elkaar toeriepen: “Ja, maar jullie zeggen altijd...” en “Jij begrijpt
ons gewoon niet!”’ Ook het exacte karakter van het hoofdstuk over semantiek
(betekenisleer) werd direct opgemerkt: ‘Hé, cool! Stap voor stap alles uitsluiten tot
je bij het juiste antwoord komt, dat hebben we bij scheikunde ook gehad!’
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73 andere woorden voor lightrail
Taaladviesdienst
In het meinummer van Onze Taal is in deze rubriek het woord lightrail aan de orde
gesteld. Lightrail is een vorm van vervoer die in opkomst is: tramachtige voertuigen
die zowel in de stad als op treinspoor kunnen rijden en meestal worden ingezet voor
het vervoer naar en in steden in dichtbevolkte gebieden.
67 mensen stuurden hun suggesties in; dat leverde 73 verschillende nieuwe
woorden voor lightrail op. Er waren ook een paar mensen die het liefst lightrail bleven
hanteren, maar aan die benaming kleven twee belangrijke bezwaren. Lightrail is
vooral een technische term. Daarnaast blijft het woord, dat toch al een tijdje bestaat,
wat onwennig klinken: ‘Ga je met de auto of met de lightrail?’ Ook Nederlandse
vertalingen met licht hebben nog iets technisch en niet-alledaags in zich. Gelukkig
waren er genoeg alternatieven.
Wil een ander woord voor lightrail echt kans maken om algemeen gebruikt te
worden, dan moet het aansluiten bij hoe mensen deze vervoersvorm intuïtief zouden
noemen. Bij vondsten als interdorpie, polderkar, straattrein en turbotram is dat niet
het geval. Ook alles met smalspoor valt af (het spoor is net zo breed als dat van
treinen, 1435 mm om precies te zijn) en iets met Randstad kan ook niet; wellicht
rijden er over tien jaar wel lightrailvoertuigen elders in het land.
Veel mensen merkten op dat lightrail eigenlijk geen nieuw fenomeen is. Een eeuw
geleden waren er al ‘lichtere’ spoorwegen, waarvoor de term buurtspoor of
lokaalspoor bestond. Maar dat is misschien toch wat te ‘boemelig’. En iets als
regiotram is niet zo handig omdat met de regio vaak gebieden worden bedoeld die
eerder landelijk dan stedelijk van karakter zijn, net als met het woord streek. Ook
woorden met stad (of de afkorting S, zoals in Duitsland) zijn niet ideaal: lightraillijnen
kunnen in principe ook goed buiten stedelijke gebieden worden toegepast.
Maar wat moet het dan wél worden? Tram zonder meer is niet onderscheidend
genoeg, dus bleven er twee vaak aangedragen alternatieven over, of eigenlijk drie:
tramtrein (14) / treintram (4), en sneltram (8). Tegen tram-woorden pleit dat op de
voormalige Hofpleinlijn metroachtige voertuigen gaan rijden. Aan de andere kant:
de Amsterdamse lijn 51 is een metro die toch ‘sneltram’ wordt genoemd omdat de
route grotendeels bovengronds loopt.
Hoewel tramtrein ons een prima bruikbaar woord lijkt, en het ook pendanten heeft
in andere talen (Frans: tram-train), kiezen we uiteindelijk liever voor het bestaande
sneltram. De best gemotiveerde inzendingen leiden allemaal tot dat woord: het
voertuig heeft de uitstraling van een tram en lijkt op de sneltram tussen Utrecht en
Nieuwegein (Theo van der Voort), het rijdt over gelijkvloerse én ongelijkvloerse
kruisingen (Neil Gouw), het is sneller dan een gewone tram (Pieter Maessen), en
sneltram houdt heel goed het midden tussen tram en trein of tussen tram en metro
(Willem Benschop). Omdat die laatste inzender ook nog eens haarfijn uitlegt waarom
de termen lightrail en RandstadRail in de praktijk niet handig toepasbaar zijn, heeft
hij de boekenbon van € 25,- van de Stichting LOUT (Let Op Uw Taal) gewonnen.
Wij danken alle deelnemers hartelijk voor hun inzending.

Ander woord voor... braindrain
Taaladviesdienst
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Braindrain: voor veel landen een groot probleem.

Het verschijnsel is al tientallen jaren bekend, maar komt steeds vaker in het
nieuws: ‘braindrain’, het vertrek van jonge goed opgeleide mensen uit armere landen
(vooral studenten en jonge academici) naar het buitenland, waar hun wellicht een
veelbelovende carrière wacht. Op die manier worden minder bevoorrechte landen
‘beroofd’ van hun toekomstige elite en kunnen ze ook geen aansluiting vinden bij
de economisch sterkere landen.
Braindrain wordt daarnaast ook wel gebruikt voor het verschijnsel dat
veelbelovende academici de wetenschap de rug toekeren en in het lucratievere
bedrijfsleven gaan werken.
Kunt u een treffende Nederlandse term bedenken voor braindrain? Wij zijn
benieuwd naar uw suggesties. De beste inzending wordt beloond met een boekenbon
van € 25,- van de Stichting LOUT.
Stuur uw suggestie(s) uiterlijk 26 augustus naar taaladvies@onzetaal.nl of naar
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag.
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Is 'r verse big present?
'n Sage met drama en spelling-plot
Justus van Oel
Storm, pad, gang: er zijn veel Nederlandse woorden die ook
moeiteloos de Engelse spellingchecker passeren. Justus van Oel
schreef een tekst met alleen maar van dat soort woorden.
'n Half dove pastor (protestants) in Made, Holland, had 'n gave big: intelligent, fit
en met name vet. 't Was winter. December. 'n Beer van 'n vent in shorts en met
rode helm reed hard met 'n step door Made. Kin in de wind en 't water over de rug.
Plots spot de trimmer 'n villa. Even rust! Ring, ring. De man belt en belt. De pastor,
warm van nature, deed hem open. ‘Help me, vent, want de training was 'n ramp
door storm en mist. Blubber over 't frame, grind en pollen in de trappers. Acute spit,
last van de milt. En 't was glad in 't park, plots lag 'n boom over 't pad, arm total loss
door de slip, links is de pees van de pink half door, been open van lies tot lies, 'n
drama. En 't Chinese restaurant van Made is pure shit. Man van 't land, even happen,
trek, absolute trek. Is 'r paling? Haring? Rib-eye? Of big! Is 'r verse big present?’
De pastor was 'n moment in de war. Had die sport-held 'n driest plan, was die
rare race 'n list van 'n violent type, 'n gangster of rover? De trimmer had de hand
van de pastor vast. 't Leek de pastor 'n man van rang en stand, blank, 'n brave
burger met best 'n net accent. ‘Loop de gang door. De big is in de hut.’ Even later,
in de hut, bond de man de big vast met 'n rubber band. De big was heel bang en
deed wilder en wilder.

'n Perfect diner
‘Die big is best vet. Top! Keel die big, vent, of ram hem rot met 'n plank of knots of
whatever. Sleep hem van de hut over 't pad de gang in. Leg die baby in bad, week
'm in warm water en poets door tot de big van top tot teen proper is. Doe 'n spies
door de pens, begin links in de flank, via de long, door 't hart en exit, hang 'm in de
grill en rooster hem tot 't vet smelt. Leg de pens breed open, week de body in rode
port, met grove worst en ham van 't been. Stop 'm in de oven met 'n peer in de navel,
met look - die look met mate. Doe de lever van de big apart in 'n pan, en wok die’,
beet de rare man de pastor toe, met 'n bits air in de stem.
Brute orders, en de brave pastor deed 't. Want 't punt is: de pastor was arm. De
pastor wrong de spies in de anus van de big. De big was in de stress, beet de pastor
hard in de hand. De pastor was plots 'n man in last en bitter over 't lot van de big.
‘Die big redden? Last van smart en wee? Bullshit, pastor! Slap, slap! Word hard,
stamp die big knock-out, ram 't spit door die pens, 't nut van 'n big is cashflow!’ Rake
en ware lessen: de pastor beet toe.
De trimmer mat met 'n pocketlint de big, die qua volume exact in de oven paste,
en deed 't gore part van de job, in 't begin met 'n messing trap-roe die in de gang
lag, en tot slot met 'n cricket-bat (de pastor was reeds decennia erelid van 'n eliteclub
in Best). De finishing touch was perfect. De big lag slap over de arm van de pastor.
Star en wit waste de pastor de big, paste de diverse tips van de trimmer toe en even
later was de big 'n perfect diner. De trimmer at met verve, elk ding, tot slot loom de
pan legend met 'n lap brood.
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Amen
Toe was 'r cake en kiwi met honing-drop, verse room en 'n liter whiskey. De pastor
had plots cash, en 'n hoop, de telling was top. 'n Moment later was 't over. Want 't
lot van de big was minder. Heel rot. De rest van de big, elf en 'n half pond plus 'n
pot met vet, deed de pastor in plastic dozen. De rare trimmer, 'n extreme drinker,
lag in de WC half over de pot met 'n complete black-out. De pastor deed hem in
bed.
Later bad de pastor, in de put, tot God. Hard, heel hard, want de half dove pastor
had best last van die handicap. ‘Here God, u tone die big respect, ware God, die
rooms is, protestants en orthodox, doe in Made 'n wonder: u beware de big, de
complete big, tot later. En gun 'm rust, Here God, want die big was OK, amen.’
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‘Havana aan de dommel’
Exotische steden aan Hollandse wateren
Rik Schutz
Het Zuid-Hollandse dorp Ammerstol werd wel ‘Moskou aan de Lek’
genoemd, vanwege zijn overwegend linkse gemeenteraad. Ook de
namen van andere wereldsteden duiken op die manier in Nederland
op. Een inventarisatie.
Al sinds de jaren zeventig wordt Nijmegen ‘Moskou aan de Waal’ genoemd. Met
name de universiteit heette een bolwerk van mensen met communistische
sympathieën, en de hoofdstad van de toenmalige Sovjet-Unie lag voor de hand als
metafoor. Maar ook nu het communisme in Rusland en elders flink op z'n retour is,
is dit beeld van ‘stad in communistisch land aan de plaatselijke rivier’ nog altijd in
gebruik, zo bleek alleen al in de berichtgeving over de laatste
gemeenteraadsverkiezingen, afgelopen maart.
Moskou blijkt nog steeds de meest gebruikte plaatsnaam, maar ook andere steden
die geassocieerd worden met communisme komen voor:
- Leningrad In een artikel over Amsterdam: ‘Leningrad aan de Amstel? Zou
kunnen. De meeste stadsdelen zuchten nu onder de sovjets.’ (De Telegraaf,
10 maart 2006)
- Porto Alegre (Braziliaanse plaats waar een aantal jaren achtereen het Mondiaal
Sociaal Forum plaatsvond) In een artikel over Groningen: ‘In het debat over
de uitslag van de verkiezingen van 7 maart heeft fractievoorzitter Rosita van
Gijlswijk nog eens de ambitie van de SP duidelijk gemaakt: een links college
dat het beleid een stuk socialer maakt. In navolging van de geuzennaam voor
het linkse bestuur van Nijmegen “Havana aan de Waal” liet ze weten de titel
“Porto Alegre aan de Hunze” wel te zien zitten.’ (Website SP Groningen)
- Havana In een artikel over Gouda: ‘Dat is eigenlijk een beetje onze visie op
de uitslag van de verkiezingen, en dat de Gouwenaren wellicht een Havana
aan de Gouwe wel zien zitten.’ (Verslag fractieoverleg Gouda, 9 maart 2006)

Nijmegen heet ook wel ‘Moskou aan de Waal’.
Foto: © Kees Hulsen

Er blijken ook Havan(n)a's te liggen aan de Aa (Haren), de Berflobeek (Hengelo),
de Binnendieze (Den Bosch), de Braassem (Alkemade), de Dommel (Vught), de
Hunze (Aa en Hunze), de IJssel (Gouderak), de Kromme Rijn (Wijk bij Duurstede),
de Ley (Tilburg), de Maas (Rotterdam), de Merwede (Gorinchem), de Rijn (Leiden),
de Schelde (Antwerpen), de Schie (Delft), het Spaarne (Haarlem), de Vecht
(Maarssen, Utrecht) en de Zaan (Zaanstad), en deze collectie is zonder twijfel
incompleet.
Soms wordt de riviernaam vervangen door een ander water. Zo wordt met ‘Moskou
aan de Noordzee’ naar heel Nederland verwezen. Het gebruik blijft trouwens niet
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beperkt tot het Nederlandse taalgebied, getuige bijvoorbeeld: ‘Here where I work,
one of my colleagues refers to Harvard as Moscow on the Charles.’

Bureaucratie
In de meeste gevallen wordt de metafoor dus gebruikt om de politieke kleur van het
gemeentebestuur of de gezindheid van de meerderheid van de bevolking te typeren,
maar niet altijd. Van Amsterdam is bijvoorbeeld ooit gezegd:
Vroeger wel ‘Moskou aan de Amstel’ genoemd vanwege de enorme
bureaucratie die er heerste.
(Webforum Blauwe Feniks, 26 april 2005)
Ook in het volgende citaat wordt naar Moskou verwezen als prototypisch
bureaucratisch bolwerk:
Triest dat Estland net nu er vaart in de economische ontwikkeling komt,
zijn pas verworven onafhankelijkheid alweer heeft opgegeven en zich
onder het juk van Brussel, het nieuwe Moskou aan de Zenne, heeft
geplaatst.
(www.meervrijheid.nl, 12 november 2004)
Een FBI-plan om e-mails van Amerikaanse burgers versleuteld op te slaan, heeft
New York de bijnaam ‘Moscow on the Hudson’ opgeleverd. Een duidelijke verwijzing
naar het totalitaire karakter van de Sovjet-Unie. ‘Moscow on the Thames’ verwijst
naar de grote invloed van vermogende Russen in Londen:
- (...) a rapidly-growing list of rich and famous Russians who are turning London
into Moscow on the Thames.
(The Washington Times, 5 augustus 2004)
- The tidal wave of funny money leaving the former Soviet Union has led to
London being called Moscow on the Thames.
(Winestate, juli-augustus 2004)

Dat we met een werkelijk productief taalverschijnsel te maken hebben, blijkt uit een
Vlaamse creatie. Leuven wordt wel ‘Tobbackograd aan de Dijle’ genoemd.
Tobbackograd is geen bestaande Russische stad, maar een nieuwvorming die is
afgeleid van de achternaam van de burgemeester Louis Tobback, die door zijn
(talrijke) opponenten als potentaat wordt ervaren.
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Etymologica
Uitgeleende bouwtermen
Nicoline van der Sijs
Al eerder zijn in deze rubriek allerlei Nederlandse woorden ter sprake
gekomen die door andere talen zijn overgenomen. Deze aflevering
van ‘Etymologica’ heeft als onderwerp huizen- en stedenbouw, en
vormt de afsluiting van de reeks over uitleenwoorden.
Toen de Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw over de continenten
uitzwermden, bouwden ze op verschillende plaatsen nederzettingen. Ze lieten niet
alleen architectonische sporen na, maar ook taalkundige: allerlei Nederlandse
woorden die te maken hebben met bouwen voegden ze toe aan de talen die
gesproken werden op de plaatsen waar ze zich vestigden.
In de figuur hiernaast staan Nederlandse bouwkundige termen die door andere
talen zijn overgenomen. Het overzicht is niet compleet. Zo zijn de meeste
Nederlandse leenwoorden die door het Indonesisch zijn overgenomen, meestal
tevens terechtgekomen in een aantal Indonesische streektalen: geleend via het
Indonesisch maar vaak ook rechtstreeks uit het Nederlands. Voor de
overzichtelijkheid heb ik in principe alleen de informatie over het Indonesisch vermeld.

Stenen gebouwen
Als we de uitgeleende bouwkundige termen bekijken, valt op dat de woorden over
het algemeen alleen geleend zijn door talen die gesproken worden in de voormalige
Nederlandse koloniën of in gebieden waar Nederlanders zich langdurig hadden
gevestigd: het gaat vooral om leenwoorden in het Indonesisch, in het Papiaments
van de Benedenwindse Eilanden en in het Surinaamse Sranantongo, en in mindere
mate in het op Sri Lanka gesproken Singalees. Dat komt doordat de gebouwen die
de Nederlanders in deze gebieden neerzetten anders dan de inheemse hutten
gemetseld waren en dus een nieuwe bouwtechniek vertegenwoordigden.
De kunst van het bouwen met steen is bij uitstek een vaardigheid die van het ene
volk op het andere wordt doorgegeven, samen met de termen ervoor. In de
zeventiende eeuw waren het de Nederlanders die de techniek en termen
overdroegen, maar eeuwen eerder hadden de Nederlanders, eigenlijk de Germanen,
zelf de kunst afgekeken van de Romeinen, die als eersten in de Lage Landen stenen
huizen metselden. Veel van de in de figuur genoemde uitgeleende termen heeft het
Nederlands dan ook in een eerdere periode geleend uit het Latijn (bijvoorbeeld
fundament, kamer, kelder, keuken). En dat geldt niet alleen voor het Nederlands,
maar voor de meeste Europese talen. Dat verklaart waarom de Nederlandse termen
alleen op andere continenten zijn overgenomen en niet door Europese talen zijn
geleend.

Japans
Maar hoe zit het dan met het Japans? In de figuur staat slechts een enkel woord
dat geleend is door het Japans, terwijl de Nederlanders ruim twee eeuwen als enige
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Europeanen handeldreven met de Japanners en er een Nederlandse handelspost
was gevestigd op het eiland Deshima in de Baai van Nagasaki. Dit is bij nader inzien
eenvoudig te verklaren. De Nederlanders waren op Deshima zeer beperkt in hun
bewegingen: ze mochten alleen onder begeleiding naar het vasteland en contacten
tussen Nederlanders en Japanners vonden uitsluitend plaats via Japanse tolken.
De Japanners namen veel West-Europese wetenschappelijke kennis over van de
Nederlanders, inclusief de termen daarvoor, maar praktische kennis betreffende de
huizenbouw viel daar niet onder.
Uit de overgenomen woorden blijkt dat de huizen die de Nederlanders in den
vreemde bouwden waarschijnlijk eenvoudig waren: er zijn voorzover mij bekend
geen woorden geleend voor bijzondere, aparte kamers, zoals zitkamer, werkkamer
of slaapkamer (alleen het Sranantongo kent een woord sribikamra, samengesteld
met sribi ‘slapen’, dat teruggaat op het Engelse sleep; de uitspraak van de l en de
r liggen in het Sranantongo dicht bij elkaar), en er zijn geen luxe begrippen zoals
fronton ‘versiersel boven ramen en deuren’ of ornament overgenomen.

Bouwmaterialen
Niet alleen de huizenindeling was nieuw maar ook de materialen waarmee de huizen
vervaardigd werden. De meeste talen uit voormalige Nederlandse koloniën hanteren
dan ook Nederlandse woorden voor bouwmaterialen. Zo is het Nederlandse woord
beton overgenomen in het Indonesisch (beton), Papiaments (betòn) en Sranantongo
(ston). Het woord cement is terechtgekomen in het Indonesisch (semén), Papiaments
(semènt), Sranantongo (smenti), Japans (semento) en Singalees (simēnti). En het
woord kalk ten slotte is overgenomen in het Indonesisch (kalek, kalk), Papiaments
(kalki), Sranantongo (karki) en Japans (karuki, tegenwoordig gebruikt in de betekenis
van ‘bleekpoeder’). Ook de werkwoorden metselen en pleisteren zijn door veel talen
geleend, vergelijk Kupang-Maleis mètsèl, mèsèl ‘metselen’, Jakartaans-Maleis
pelèster ‘pleister’, Papiaments mètsla, mèrsla ‘metselaar’, pleister, pleistu ‘pleisteren’,
Sranantongo mesre ‘metselen’, en Singalees pälästaraya ‘pleister’.
Zoals we zagen hebben andere Europese talen over het algemeen geen
Nederlandse termen voor de huizenindeling overgenomen, omdat deze al eigen
bouwkundige termen hadden - die meestal net als de Nederlandse termen
teruggingen op het Latijn. Wanneer in de Lage Landen bepaalde technieken of
materialen werden verfijnd, zijn de begrippen hiervoor echter wél uitgeleend aan
andere Europese talen. Zo waren de harde bakstenen die de Nederlanders klinkers
noemden, van zo'n hoge kwaliteit dat product en woord door diverse talen zijn
overgenomen: we vinden het terug in het Russische klinker, het Engelse clinker,
het Duitse Klinker, het Noorse, Zweedse klinker, het Deense klinke, en het
Papiamentse klenker,
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klenku. Ook de brik (een soort baksteen) was een interessant handelsproduct: de
Engelsen spreken dan ook van brick en de Fransen van brique.
De techniek van het sluiten van een deur met een klink en een slot is klaarblijkelijk
door de Nederlanders verbeterd: in de figuur hiernaast blijkt dat het Nederlandse
woord klink in diverse talen is overgenomen, en hetzelfde geldt voor het Nederlandse
slot, dat we terugvinden in het Engelse slot (nu een dialectvorm), het Indonesische
selot, het Papiamentse slòt, het Schotse slot(e), het verouderde Singalese solocciya,
en het Sranantongo sroto.

Stedenbouw
Nederlandse werklieden en architecten hebben zoals bekend met name in de
zeventiende eeuw meegeholpen aan de opbouw van verschillende steden in
bijvoorbeeld Denemarken, Zweden en Rusland. Als we echter kijken naar de
taalkundige invloed op stedenbouwkundig gebied, dan blijkt dat die opnieuw
grotendeels beperkt is tot de talen uit de voormalige koloniën. Zo is het Nederlandse
woord straat door het Indonesisch geleend als setrat en door het Sranantongo als
strati, terwijl plein in het Papiaments voorkomt als plenchi en in het Sranantongo
als pren.
Het meest typerend voor de Nederlandse stijl blijkt het woord stoep te zijn: dit
woord is overgenomen door het Menadonees (stup), Papiaments (stupi), Singalees
(istōppuva, stōppuva), Sranantongo (stupu) en tot slot door het Amerikaans (stoop).
In het Amerikaans heeft stoop een bijzondere betekenis gekregen: het woord duidt
een veranda of bordes aan, een verhoging waar men via een trap of opstapje op
kan komen - volgens een Amerikaans woordenboek, ‘formerly, a small porch with
seats or benches, usually occupied by a pipe-smoking householder’.
Vorige maand verscheen van Nicoline van der Sijs bij Sdu Uitgevers het
Klein uitleenwoordenboek, met meer informatie over Nederlandse
uitleenwoorden.
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‘Geen Friese toestanden!’
Het werk van streektaalfunctionarissen
Marc van Oostendorp
Sinds de jaren tachtig hebben bijna alle Nederlandse provincies
mensen in dienst die zich bezighouden met streektaal. Zij zorgen
voor onderwijsprogramma's en tentoonstellingen, en ondersteunen
mensen die een liedje schrijven of een woordenboek samenstellen.
Heeft hun werk zin?
‘De spelling van het Weertlands is veel te ingewikkeld!’ roept Pierre Bakkes. ‘Ze
hebben rond Weert veel verschillende tweeklanken en die schrijven ze dan ook nog
eens op allerlei verschillende manieren. Ik moet proberen die mensen ervan te
overtuigen dat ze hun spelling moeten vereenvoudigen, want kinderen worden hier
horendol van.’ Bakkes is streektaalfunctionaris in Limburg, iemand die met geld van
de provincie het gebruik van het dialect bevordert. Die taak brengt met zich mee
dat hij mensen bijstaat die een woordenboek samenstellen. Afgezien van Noorden Zuid-Holland en Utrecht heeft inmiddels iedere Nederlandse provincie een of
meer streektaalfunctionarissen. Wat doen zij voor werk? En waarom?
Bakkes is net vijfenzestig geworden, en tijdens het gesprek is hij aan zijn laatste
werkdagen toe: op 16 juni nam hij afscheid, bijna tien jaar nadat de Nederlandse
overheid het Limburgs officieel als ‘regionale’

‘Er zijn nog steeds veel mensen die zich schamen voor hun dialect, die
denken dat het een onvolwaardige taal is.’
taal had erkend, zoals zij dat eerder had gedaan met de dialecten van Groningen,
Drenthe, Overijssel, de Achterhoek en een paar niet-Friestalige gebiedjes in Friesland
(samen: het Nedersaksisch). Die erkenning, in 1997, was volgens Bakkes belangrijk
voor het zelfbewustzijn van de Limburgers: ‘Bijna iedere Limburger weet dat er aan
het Limburgs gewerkt wordt door de provincie. En men waardeert dat zeer.’
Bovendien heeft de erkenning politici doordrongen van de waarde van de streektaal:
‘Ik kan nu naar een gedeputeerde toe stappen als ze een tijdje geen dialect in het
openbaar heeft gebruikt om haar daarop aan te spreken. En het mooie is: ze luistert
ook nog!’

Erkenning
De officiële erkenning van het Nedersaksisch was ook belangrijk voor andere regio's,
zegt Siemon Reker uit Groningen, die in 1984 de eerste was die als
streektaalfunctionaris werd benoemd: ‘In Groningen en Drenthe waren we al bezig
vóór de erkenning, maar in Overijssel en ook in Gelderland zijn er pas daarna
streektaalfunctionarissen gekomen.’ Het Zeeuws en het Brabants hebben geen
erkenning gekregen, maar ook zij hebben geprofiteerd van de golf van belangstelling
voor de streektaal. ‘De provincies willen graag hun eigenheid benadrukken’, zegt
Reker. ‘En daar past ook belangstelling voor de eigen taal bij.’
In Zeeland is de streektaalfunctionaris aangesteld in de tijd dat de provincie
erkenning voor het Zeeuws had aangevraagd. Zo'n streektaalfunctionaris is vereist
na erkenning, maar uiteindelijk is het verzoek hiertoe in juni 2004 door minister
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Remkes van Binnenlandse Zaken afgewezen. Ook in Noord-Brabant werd met de
gedachte gespeeld om erkenning aan te vragen in de tijd dat daar een
streektaalfunctionaris werd aangesteld. Na het besluit van Remkes over het Zeeuws
hebben de Brabanders geen moeite meer gedaan hun taal wél erkend te krijgen.

Klapbank
Wie een rondje langs de streektaalfunctionarissen maakt, merkt hoezeer zij van
elkaar verschillen. Pierre Bakkes uit Limburg is in de eerste plaats een man van het
onderwijs: hij is zelf leraar geweest aan onder andere de lerarenopleiding, en hij
heeft dan ook aan de basis gestaan van een ‘scholenpakket’ over het Limburgs dat
op basisscholen gebruikt kan worden.
Reker houdt kantoor aan de Rijksuniversiteit Groningen en publiceerde behalve
wetenschappelijke artikelen ook bijvoorbeeld een cursus over de taalkunde van het
Gronings. Hun Zeeuwse collega Veronique De Tier is gehuisvest bij de Stichting
Cultureel Erfgoed Zeeland, waar behalve aan de streektaal ook aandacht wordt
besteed aan archeologie en de regionale
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geschiedenis van de provincie. Ze werkt momenteel onder andere aan een
tentoonstelling die onder de titel De Zeeuwse klapbank (‘praatbank’) de provincie
zal rondtrekken en de Zeeuwen zo kennis laat maken met hun eigen dialect.
Hoewel ze niet veel contact met elkaar hebben, volgen ze elkaars werk wel. ‘Zo'n
scholenpakket als in Limburg zouden wij ook wel willen hebben’, zegt De Tier. In
dat pakket wordt de leerlingen iets verteld over hun eigen dialect: dat het niet per
se dommer of slechter is om dialect te spreken dan om de standaardtaal te gebruiken,
en dat er ook binnen een regio nog verschillen zijn. ‘We gaan daar in de toekomst
ook nog wel aan werken’, zegt De Tier. ‘Maar het kost veel tijd, en de mensen in
het onderwijs moeten het er allemaal naast doen.’

Plaatsnaamborden
Ook Siemon Reker is niet erg positief: ‘Het is hier in Groningen lastig gebleken om
iets tot stand te brengen op de scholen. Zodra je voorstelt om ook maar een uurtje
per week aan het dialect te besteden, staat er altijd wel een onderwijzer of een ouder
op die roept: “We willen hier geen Friese toestanden!” Daarmee is de discussie dan
beslecht.’
De verwijzing naar Friese toestanden kennen alle streektaalfunctionarissen. Een
heikel punt blijken bijvoorbeeld tweetalige plaatsnaamborden te zijn. De Tier: ‘Toen
men hier in Zeeland bezig was met de erkenningsaanvraag, kwamen tegenstanders
vaak met die borden als een afschrikwekkend voorbeeld.’ ‘Terwijl je je afvraagt wat
daar eigenlijk op tegen is’, zegt Reker. ‘De twee namen hoeven toch niet even groot
op het bord? De dialectnaam in kleine cursieve letters onder de
Standaardnederlandse naam, als met een knipoog, dat is toch juist mooi? Zo doen
ze dat in Luxemburg bijvoorbeeld ook.’
De jongste streektaalfunctionaris heeft waarschijnlijk voorlopig de lastigste baan:
de 38-jarige taalwetenschapper Jos Swanenberg werkt sinds juli 2004 in de provincie
Noord-Brabant, waar - buiten de Randstad - nog de minste belangstelling lijkt te zijn
voor dialect. ‘Misschien komt het doordat Brabant het meest verstedelijkt is’, zegt
hij. ‘Omroep Brabant zendt bijvoorbeeld nauwelijks dialect uit. Ze hebben een
wekelijks programma, 't Brabants uurke, maar daarbuiten spelen ze vooral een
landelijke omroep in het klein.’
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Streektaalfunctionarissen: v.l.n.r. Pierre Bakkes (Limburg), Siemon Reker (Groningen),
Veronique De Tier (Zeeland) en Jos Swanenberg (Noord-Brabant).
Foto: Yvonne de Vries
Foto: Jan Willemvan Vliet
Foto: Chris De Wulf
Foto: Patrick Timmermans
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Gedichten
Ook al zijn er dan verschillen, de kern van het werk is voor alle
streektaalfunctionarissen hetzelfde: individuen en lokale groepen bijstaan als ze
iets met hun streektaal willen doen. ‘Ik was deze week nog bij een werkgroepje dat
alle namen van straten en huizen in Den Bosch wil optekenen en verklaren’, zegt
Swanenberg. ‘Dat zijn tien enthousiaste mensen, maar ze hebben in meerderheid
geen enkele taalkundige of historische achtergrond. Ik help ze dan door ze uit te
leggen hoe ze dingen kunnen uitzoeken.’ Pierre Bakkes staat bovendien vaak
liedjesschrijvers ter zijde: hij kijkt hun teksten na op spelling en taalgebruik.
‘Sommigen komen pas naar me toe als ze het liedje al hebben opgenomen’, zegt
hij bedremmeld. ‘Dan zingen ze bijvoorbeeld dat ze iets “vaok” doen. Terwijl het
echte Limburgse woord duk of duks is.’
‘De meeste dialectliefhebbers zijn natuurlijk amateurs’, zegt Veronique De Tier,
die naast haar werk als streektaalfunctionaris enkele dagen aan de Universiteit van
Gent werkt aan het wetenschappelijke Woordenboek van de Vlaamse dialecten.
‘Dat wil niet zeggen dat ze geen goed werk doen, maar een streektaalfunctionaris
kan ze allicht een beetje verder helpen.’
Alle streektaalfunctionarissen benadrukken verder dat ze het brede publiek in
hun provincie willen voorlichten. ‘Er zijn nog steeds veel mensen die zich schamen
voor hun dialect, die denken dat het een onvolwaardige taal is’, zegt Reker. ‘Dat is
een misverstand waar ik tegen strijd.’ ‘Kinderen die op school wat over het Limburgs
hebben gehoord’, vult Bakkes aan, ‘zullen in ieder geval niet meer voetstoots
aannemen dat het Limburgs een taal is die je niet kunt schrijven. Of dat er geen
gedichten in bestaan.’

Vader
Waarom wordt iemand streektaalfunctionaris? De meesten zeggen dat ze ‘erin
gerold’ zijn: tijdens hun studie schreven ze een scriptie over een dialectonderwerp,
en later begonnen ze zich gaandeweg meer
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voor het dialect te interesseren. Zelfs Jos Swanenberg, wiens vader een bekende
Brabantse zanger en dialectschrijver is, zegt dat hij tijdens zijn studie min of meer
toevallig bij het dialect betrokken raakte: ‘Er was een baantje bij het Woordenboek
van de Brabantse dialecten.’ Inmiddels werkt Swanenberg overigens veel samen
met zijn vader, die hem van informatie voorziet over van alles wat met het Brabants
te maken heeft. ‘Ik spreek hem bijna iedere dag. En dat zou ik waarschijnlijk ook
doen als hij geen Swanenberg zou heten.’
Pierre Bakkes heeft de passie voor het dialect ook van huis uit meegekregen.
‘Toen ik opgroeide in de jaren vlak na de oorlog, kwamen er in mijn
Midden-Limburgse dorp Montfort de eerste mensen van buiten de provincie wonen.
Mijn ouders hielden ons altijd voor dat we thuis Limburgs zouden blijven praten.
Toen ik eenmaal volwassen was, begon ik ook Limburgse boeken te lezen, en lp's
met Limburgse muziek te verzamelen. Dat waren er nog niet zo veel, en dan gaat
men je al snel zien als een kenner. Zo werd ik af en toe voor de Limburgse radio
uitgenodigd om mijn mening te geven over een nieuw boek.’

Reis
Hebben de streektaalfunctionarissen ook idealen? Ook hierin zijn er nogal wat
verschillen. ‘Ik wil graag wat misverstanden over dialecten wegnemen’, zegt
Veronique De Tier, ‘zoals dat alle dialecten in Zeeland alleen maar heel erg van
elkaar verschillen. Natuurlijk zijn er ook overeenkomsten.’ Jos Swanenberg heeft
een praktische wens: ‘Het zou goed zijn als eens wordt uitgezocht hoe het zit met
de erkenning’, zegt hij. ‘Waarom is het Nedersaksisch wel erkend en het Zeeuws
niet? Dat zou ik weleens willen weten.’
‘Ik zou willen’, zegt Siemon Reker, ‘dat er een wat meer ontspannen houding
tegenover het dialect was. Dat mensen er zonder schaamte mee konden omgaan.
Dat er in de kranten, op de radio en de televisie op een natuurlijke manier aandacht
aan werd besteed.’
En de bijna gepensioneerde Pierre Bakkes? ‘Wat zou ik graag een reis kunnen
maken in een land boordevol dialecten. Van het zuidelijkste puntje van ons taalgebied
reizen naar het noordelijkste puntje, iedereen onderweg in mijn eigen taal
aanspreken, begrepen worden, en van iedereen antwoord krijgen in telkens weer
een ander dialect.’
De tentoonstelling De Zeeuwse klapbank is van 24 juli tot 10 november
te zien en te horen in gebouw De Burg, Groenmarkt 13 in Middelburg en
reist daarna door Zeeland. Inlichtingen: info@scez.nl.

Spaan
Denny
Henk Spaan
Phillip is geen gangbare voornaam. Hij doet Engels aan, hoewel de man van de
koningin daar gewoon Philip heet. Naar wie zou Cocu vernoemd zijn? Of is er sprake
van een spelfout? Dat de ouders van Denny Landzaat misschien Danny in hun
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hoofd hebben gehad, zou kunnen blijken uit de laatste letter. Als Denny de bedoeling
was geweest, waarom dan geen Dennie?
De mooiste voornaam van het Nederlands elftal is die van Maduro: Hedwiges.
De lelijkste die van Sneijder: Wesley. Kom me nou niet aan met het verhaal dat
smaken verschillen. Er bestaan objectieve normen van esthetica. Wesley heeft
broertjes die Jeffrey en Rodney heten. Hieraan hoef ik niks toe te voegen.
Kew Jaliens is vernoemd naar een Surinaams familielid. De oorsprong van de
voornaam is niet duidelijk. Grappig is dat in Jong Oranje wel voornamen komen uit
de Nederlandse top-twintig: Stijn (Schaars), Daniël (de Ridder) en de dit jaar niet
geselecteerde Tim (Vincken) van Feyenoord. Tim staat op de zesde, Stijn op de
dertiende en Daniël op de twintigste plaats van meest gebruikte voornamen.
Op de ranglijst van gewóne voornamen op het afgelopen WK staat Engeland
onbedreigd eerste met alleen al de keepers: Paul, David en Robert. Dan hebben
ze een Jamie, een Gary, en John, nog een David, een Michael, een Joe, een Frank,
een Peter en een Theo. Het is allemaal niet zo sprankelend en dat geldt ook voor
het voetbal. Alleen Ashley Cole springt een beetje uit de toon met zijn meisjesnaam.
Over hem gaan dan ook geruchten.
Togo munt uit in oorspronkelijkheid. Hun keeper heet Kossi. Daarop volgt ook
een prima achternaam: Agassa. Kossi Agassa misstaat geenszins in een heldendicht.
Je kunt het al neuriën voordat de muziek geschreven is.
Komi Tchangai redde het uiteraard niet bij De Graafschap in Doetinchem. Komi
is te frivool voor de superboeren. Hij speelt nu voor Benevento in Zuid-Italië. Gezien
zijn prima WK en dito namen zie ik hem wel één of twee divisies promoveren.
Bij Frankrijk hebben ze een Mickaël (Landreau) en een Mikaël (Silvestre). Welke
ouders hebben hier de spelfout gemaakt? In het land Oekraïne komt Andrei vaak
voor, en dat wordt er voorlopig niet minder op gezien de voornaam van de levende
legende Shevchenko. De Oekraïense WK-selectie telde maar liefst zeven spelers
die Andrei heten. Dat moet een record betekenen. Het wordt bijna geëvenaard door
Saoedi-Arabië met vijf Mohammeds en twee Mohammads. Zijn die laatste twee de
Denny's van het Midden-Oosten?
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Taalcrypto

1

Horizontaal
Plat durven afkorten op een auto. (2)

5

Goddelijk kondigt zij de dag aan. (3)

8

Beladen onderdeel van de pers. (3)

9

Zij heeft het laatste woord. (10)

11

Snel en muzikaal. (7)

12

Bij gebrek aan middelen gebruikt hij de
ledematen. (4)

15

Die opwindende titel staat niet vast. (8)

18

Waar veel wordt gepraat, heeft men hier
weinig van. (3)

19

Stoker met spraakeigenaardigheid. (7)

22

Dan droomt men van vertraging. (3)

23

Op zich niet bevestigd. (3)

24

Mars in het Grieks. (4)

26

Voorvoegsel om uit te dokteren. (4)

27

Verroest is nogal grof. (6)

29

Ik en fun beknotten? (7)

31

Ruimte voor een kind om te keuvelen.
(9)

33

Forse opschepper. (4)

34

Eufemisme voor een ‘extreme
makeover’? (10)
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37

Niet de eerste de beste. (6)

39

Grove mond. (3)

41

Onderzoek naar taalneuroses? (12)

43

Concentratie op de zuivere betekenis.
(7)

45

Frans naakt. (2)

46

Waar het om draait, is dat het een
bestemming heeft. (2)

47

Dier dat meer als een jongen klinkt. (5)

49

Het zoete dat wegsijpelt. (9)

51

Het harde dat tot onlust leidt. (6)

53

Zo te horen een standaardboom. (3)

54

Aansporing tot toegeeflijkheid van beide
kanten. (4)

55

Hoogengels om te lessen. (2)

56

Zo'n volkse benaming van een
geslachtsdeel kan heel wat oprakelen.
(4)

57

Doodstraf voor de doorgever in een
beweging? (13)

61

Het laatste woord in het spel. (7)

64

Vader is nogal kort. (2)

65

Bloeien van de suikerpalm. (4)

66

In het Verenigd Koninkrijk is hij klein. (2)

67

Vitaal werkwoord. (7)

69

Naamwoord uit het Latijn. (5)

70

Constructieve letter. (5)

73

Jaargang van een atlas die de toekomst
heeft. (11)

75

Lelijk over fruit. (4)

76

Maar in een meisjesnaam gepast. (6)

77

Engelse afspraak. (4)

78

Zuinige wetenschapper? (7)

80

Griezelig gemanipuleerd gen. (3)

81

Daar kun je krachtige taal mee bezigen.
(9)

84

In de richting van. (6)

85

Kan uitgezift worden of grootgemaakt.
(3)
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86

Een tekst voor druk gereedmaken wordt
door Bob gedaan. (11)

89

Drankje om krullen te krijgen? (8)

90

Vreemd figuur. (3)

91

Zachtzinnig middel ter verduurzaming.
(4)

92

Rivier die Frans spreekt. (4)

93

Plaats in het boerenland. (4)
Verticaal
De buitenkant waar het spaak loopt. (4)

1
2

Daar zit een schilderachtige beschrijving
in. (11)

3

Vrouwelijke nevenvorm van loter. (5)

4

Optimaal belichte satelliet. (9)

6

Bemorst met zeer laag water. (7)

7

Taal vol knopen. (5)

8

Werkwoord. (6)

9

Frans is nogal droog. (3)

10

Effect waarover niet is nagedacht. (13)

13

Daar bidt men grondig. (6)

14

Zo van het leesplankje. (3)

16

Heffing waar een draai aan wordt
gegeven. (3)

17

Stevige grond om van te gaan koken.
(10)

20

Spinbaas van de hedendaagse
communicatie. (9)

21

Te bot stuk voor vegetariërs. (12)

22

Het is zuur dat het voeding geeft aan de
leiding. (11)

25

Plotseling trek in afstand. (3)

28

Wat haar lief is. (3)

29

Trouw is gezellig. (6)

30

Geheime stad? (5)

32

In het Frans is die waarschuwing mooi.
(3)

33

Minder schuin wat bakken betreft. (13)

34

Schrijven dat een keuze laat. (9)

35

In het Chinees geeft dit rund een teken.
(2)
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36

Taal die aan de laars wordt gelapt. (9)

38

Toon een deel van een Duitse
persoonlijkheid. (2)

39

Die vogel heeft makkelijk praten! (3)

40

Ludieke communicatie met de blik op de
portemonnee. (7)

42

Het nodig hebben dat tot zich te nemen.
(4)

44

Die begeleidt je in het Frans. (10)

48

Kleurige vogel in de dop om op te vreten.
(6)

50

Proef een liedje zonder betekenis. (9)

51

Scheepspersoonsvorm met perfecte
congruentie. (7)

52

Beleefd van jou. (2)

58

Informatiegat. (3)

59

Officieel toneel. (4)

60

Pesten of doodzwijgen. (7)

62

Stof die naar binnen gaat. (5)

63

Grap met diepte. (4)

68

Plaatselijk woord of gebaar. (5)

71

Kan niet stil zitten, maar is erg zoet. (4)

72

Rondborstige aanspreekvorm. (3)

74

Het worldwide web staat onder spanning.
(7)

79

Vergrotende trap van een luis. (4)

82

Grondige, maar toch bedekkende kat.
(4)

83

Letter die onbegrepen is gebleven. (4)

84

Koppige cultuurdrager. (4)

87

Noot die nogal dierlijk klinkt. (2)

88

Informele benaming voor senior. (4)

Uw oplossing kunt u voor 31 augustus sturen naar Onze Taal, Raamweg 1a, 2596
HL Den Haag, e-mail: administratie@onzetaal.nl, onder vermelding van ‘taalcrypto’.
Onder de inzenders van de goede oplossing wordt een boekenbon van € 25,- verloot.
De uitslag zal gepubliceerd worden in het oktobernummer.
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Tamtam
Redactie Onze Taal
Groen of wit?
Als deze zomer op 1 augustus het nieuwe Groene Boekje officieel van kracht wordt,
en snel daarna het alternatieve witte boekje in de winkel ligt, zal - daar kun je de
klok op gelijk zetten - de spellingdiscussie weer hoog oplaaien. Een voorproefje van
wat we dan kunnen verwachten bood half juni het symposium ‘Groen of wit?’,
georganiseerd door het Instituut voor Media en Informatie Management, onderdeel
van de Hogeschool van Amsterdam.
De vraag waar het om ging was wat de studenten nu geleerd moet worden: de
groene spelling (van de Nederlandse Taalunie en dus officieel) of de witte (van het
Genootschap Onze Taal in samenwerking met een aantal belangrijke kranten en
media)? De vijf panelleden kozen in meerderheid voor de witte spelling, al klonk er
ook enige relativering. Taaljournalist en lexicograaf Ewoud Sanders: ‘We hebben
het niet over twee verschillende manieren van spellen. Er is zelfs betrekkelijk weinig
verschil tussen het Groene Boekje en het witte boekje. Ik vind het Groene Boekje
te fijnmazig en te taalkundig.’ René Appel, schrijver en voorzitter van de Vereniging
van Letterkundigen, gaf als voorbeeld re-integratie naast reïncarnatie: ‘Het argument
is: integratie komt ook los voor, en incarnatie niet. Dat kan niemand volgen.’
Volgens Appel heeft het verzet tegen het Groene Boekje vooral ook ‘een
symboolfunctie’. ‘We nemen het niet meer dat een groepje geleerden aan de spelling
gaat knutselen, waarbij vertrouwde woordbeelden naar de lexicale schroothoop
worden verwezen. De verwachting is dat de Taalunie het wel uit haar hoofd zal laten
om over een kleine tien jaar weer aan zo'n exercitie te beginnen.’ Sanders ziet een
ander toekomstscenario: ‘De Taalunie bekijkt hoe vaak woorden voorkomen. Als
we nu allemaal volgens het witte boekje gaan spellen, is er in 2016 geen verschil
meer tussen het Groene Boekje en het witte boekje.’
En wat vonden de bezoekers ervan? Uit een na afloop gehouden enquête bleek
dat ook een meerderheid van hen een voorkeur had voor de witte spelling.
Bronnen: Nederlands Dagblad, NRC Handelsblad, volkskrantblog.nl

Foto: Hans Prinsen

Jo Daan 1910-2006
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Op 11 juni overleed in Deventer op 96-jarige leeftijd de taalkundige dr. Jo Daan. Zij
geldt als een van de belangrijkste Nederlandse dialectologen van de vorige eeuw.
Tot haar pensioen in 1975 was zij hoofd van de afdeling Dialectologie van (voorlopers
van) het Meertens Instituut in Amsterdam. Ze was voortvarend in het doorvoeren
van vernieuwingen in haar vak; zo introduceerde ze het gebruik van de bandrecorder
bij dialectologisch veldonderzoek. Bij het bredere publiek is ze waarschijnlijk vooral
bekend als Dé Haan, de naam waaronder ze voorkomt in Het Bureau, de
romancyclus van J.J. Voskuil.
Daan droeg ook geregeld - en tot op zeer hoge leeftijd - bij aan Onze Taal. Behalve
over dialect schreef ze over uitspraak, taalpolitiek en over wat haar verder zoal
opviel, en niet zelden: dwarszat. Ze hekelde bijvoorbeeld de in haar ogen
stigmatiserende aanduidingen juffrouw (voor ongetrouwde vrouwen) en
alleenstaande, en het verwarrende taalgebruik in gebruiksaanwijzingen.

Niveau inburgeringstoets.
De inburgeringstoets voor allochtonen die al langer in Nederland wonen, is minder
zwaar dan die voor nieuwkomers. In de Tweede Kamer drong Mirjam Sterk (CDA)
erop aan het niveau van de toets voor die zogenoemde oudkomers wat op te vijzelen,
anders lukt het hun niet eens een brief van hun werkgever of de school van hun
kinderen te begrijpen, meent zij. Rita Verdonk (minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie in wat toen nog net het kabinet-Balkenende II was) onderzoekt nu de
mogelijkheid om oudkomers door leningen of premies te stimuleren op een hoger
niveau examen te doen. (Algemeen Dagblad; Handelingen Tweede Kamer)

Uitspraak nieuwslezers.
Nederlanders zien nieuwslezers - en dan in het bijzonder Harmen Siezen, ook al is
die al enkele jaren met pensioen - als hét ijkpunt voor correcte uitspraak, zo blijkt
uit het promotie-onderzoek van taalkundige Dick Smakman. Dat komt doordat
nieuwslezers een zekere kleurloosheid bezitten waardoor je niet kunt horen waar
ze vandaan komen, en veel Nederlanders vinden dat een belangrijke eigenschap
van ABN. Overigens leert het onderzoek dat 63% van de Nederlanders zichzelf
eveneens als spreker van het ABN beschouwt. (Kennislink.nl)

Het katholiekste woord.
‘Welk Nederlands woord typeert de katholieke cultuur en levensvisie?’ vroeg de
redactie van katholieknederland.nl (de gezamenlijke website van de KRO en de
RKK) begin juni aan haar lezers. Bijna tien procent van alle inzenders koos voor
zalig, een woord dat zij associëren met ‘een positief levensgevoel of een hemelse
zijnswijze’. Tweede werd eucharistieviering, derde biechten, maar beide volgen op
flinke afstand van de winnaar. (katholieknederland.nl)

Leerstoel Nederlands in Marokko.
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Marokkanen moeten in eigen land Nederlands kunnen studeren. Minister Van der
Hoeven (Onderwijs) stelt om die reden een leerstoel Nederlandse taal- en letterkunde
in aan een vooraanstaande Marokkaanse universiteit. Deze eerste leerstoel
Nederlands in het islamitische deel van het Middellandse-Zeegebied moet binnen
een jaar bezet zijn. (De Telegraaf)
Koppelingen naar de originele berichten staan op www.onzetaal.nl/tamtam.
Let wel: internetkoppelingen verouderen snel. Op onze website staat
iedere dag vers taalnieuws.
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Hom of kuit
Woorddelen los schrijven minder gedogen?
Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.
Op de website van SOS (Signalering Onjuist Spatiegebruik) staan ruim duizend
foto's van teksten waarin woorddelen ten onrechte los van elkaar zijn gespeld, zoals
‘rij lessen’ en ‘honden poep vrije’. SOS hoopt zo de taalgebruikers een fundamentele
spellingregel van het Nederlands in te peperen: wat als één woord wordt
uitgesproken, moet als één woord worden geschreven. Verdient SOS onze steun?

Voorstander
Jazeker, die duizend foto's maken afdoende duidelijk dat het met de spelling beroerd
gesteld is. Niet alleen de ‘fiets hersteller’ gaat in de fout, maar ook journalisten die
rustig ‘oorlogs misdadiger’ schrijven.
Er is geen enkele reden om de aaneenschrijfregel overboord te gooien. Om te
beginnen is hij makkelijk te leren: begin met luisteren, dan hoor je vanzelf het verschil
tussen ‘Ik word groot vader’ en ‘Ik word grootvader.’ In het laatste geval ligt de
klemtoon alleen op groot en is de f van vader meer verbonden met de t, zozeer dat
die t wat zwakker lijkt. Bovendien schaadt het overtreden van de regel de
begrijpelijkheid. Als een bedrijf ‘alle 28 jarigen feliciteert’, wie krijgen dan felicitaties:
iedereen die 28 geworden is of 28 mensen die jarig zijn? En wat is de kwaliteit van
een restaurant dat adverteert met ‘dag menu’?

‘Honden poep vrije zone’: gedogen of niet?
Foto: Hans Hogendoorn

Tegenstander
Ik heb niets tegen de aaneenschrijfregel, maar in de meeste gevallen op de site van
SOS vormen de losse woorddelen (‘bureau stoel’, ‘binnen kort’) echt geen probleem.
De lezer is immers gewend om opeenvolgende ‘woorden’ als dat nodig is ook op
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elkaar te betrekken. Daar komt bij dat het Nederlands bijna even uitbundige
samenstellingsmogelijkheden heeft als het Duits. Nu kan SOS wel bezwaar maken
tegen ‘harde schijven opruiming’, ‘anti mug producten’ en ‘amateur grizzly beer
expert’, maar ik weet nog niet zo zeker of de lezer zit te wachten op het correcte
hardeschijvenopruiming, antimugproducten en amateurgrizzlybeerexpert. De regel
kan dus beter niet rigide, maar met beleid (dat wil zeggen: met oog voor het resultaat)
worden toegepast.
Het al te enthousiast toepassen van de regel doet ten slotte onvoldoende recht
aan het gegeven dat de grens tussen woordgroep en samenstelling soms niet
duidelijk te trekken is. Waarom schrijven we anders linkerteen maar rechter
schouderblad?

Wat vindt u ervan? Moeten we het los schrijven van woorddelen
minder gedogen?
Geef voor 21 augustus uw mening op onze website: www.onzetaal.nl/homofkuit.
Of stuur een briefkaart met ‘Woorddelen los schrijven minder gedogen’ of
‘Woorddelen los schrijven niet minder gedogen’ naar de redactie van Onze
Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Bij het overlijden van Gerard Reve, in april dit jaar, werden niet alleen zijn verdiensten
voor de Nederlandse literatuur en de homo-emancipatie gememoreerd, maar ook
die voor het Nederlands. Heeft onze taal inderdaad zo veel te danken aan Reve?
Die vraag beantwoordde u met een ondubbelzinnig ‘ja’: 348 inzenders (81,1%)
vinden Gerard Reve belangrijk voor het Nederlands, slechts 81 stemmers (18,9%)
denken daar anders over.
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Inzicht
Raymond Noë
‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland en België. 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.

Dialectwoordenboeken
Wie denkt dat het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) het enige
woordenboek in Nederland is dat uit tientallen delen bestaat, heeft het mis. Zo is er
het Woordenboek voor de Friese taal, met 24 delen, en ook nog het Woordenboek
van de Limburgse dialecten, dat uiteindelijk 40 banden zal omvatten (die weliswaar
veel minder dik zijn dan de delen van het WNT) en het Woordenboek van de Vlaamse
dialecten, waarvan tot nog toe 21 afleveringen verschenen zijn. En dan bestaat nog
het Woordenboek van de Brabantse dialecten (WBD), waarvan onlangs het
drieëndertigste en laatste deel is verschenen (het eerste dateert van 1967).
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Grote dialectwoordenboeken als het WBD hebben als doel het in kaart brengen van
de woordvariatie en -verspreiding binnen het gehele dialectgebied, en daarom zijn
ze thematische opgezet: de woorden komen per onderwerp aan bod, onderverdeeld
in drie groepen: agrarische woorden, andere vaktermen (van de bakker, de smid,
etc.) en de algemene woordenschat. De lemma's worden vaak geïllustreerd met
dialectkaartjes waarop de verspreiding in beeld is gebracht, en omdat nogal wat
vaktermen tegenwoordig niet meer bekend zijn, worden veel ervan verklaard met
een praatje en/of een plaatje.
Het Woordenboek van de Brabantse dialecten is in zijn geheel te koop voor €
850,- bij publishing-on-demand-uitgeverij Gopher, maar op de website van het
woordenboek (www.ru.nl/dialect/wbd, ook voor bestellingen) kan men de gehele
inhoud van de afleveringen over de algemene woordenschat bekijken en doorzoeken.
Een ander soort dialectwoordenboeken zijn de plaatselijke uitgaven, waarin het
taaleigen van een plaats (alfabetisch) geïnventariseerd wordt. Terwijl de regionale
dialectwoordenboeken het werk zijn van wetenschappers, worden deze kleine
woordenboeken meestal samengesteld door liefhebbers, die er veel van hun vrije
tijd in stoppen. Een voorbeeld van zo'n plaatselijke uitgave is Slierechs van a tot z,
waarin ‘Slierechs’ staat voor Sliedrechts. Het boek bevat woorden die zeker niet in
de grote Van Dale voorkomen, zoals onderbere (‘vuil met schoenen of klompen
naar binnen lopen’), maar ook heel veel die enkel een variatie op het
Standaarnederlands zijn, zoals ombeweund (‘onbewoond’) en vaogevuur (‘vagevuur’).
Het boek is geïllustreerd met tekeningen en foto's uit de oude doos, en in de inleiding
wordt ingegaan op de ‘Slierechse’ uitspraak en bepaalde eigenaardigheden in de
woordvorming en grammatica.
• Woordenboek van de Brabantse dialecten. Deel II, aflevering 9. Vaktaal van
de imker van drs. Lenie Messelink-Zijlmans is een uitgave van Gopher
Publishers en kost € 22,50 (gelijmd, 157 blz.) ISBN 90 5179 261 1
• Woordenboek van de Brabantse dialecten. Deel III, sectie 1: De mens als
individu, aflevering 3, kleding van Griet Coupé is een uitgave van Gopher
Publishers en kost € 35,- (gelijmd, 469 blz.) ISBN 90 5179 235 2
• Slierechs van a tot z. Woorden, uitdrukkingen en taaleigen van het Sliedrechts
dialect is een uitgave van de Historische Vereniging Sliedrecht en kost € 14,90
(excl. porto; bestellingen per e-mail: redactie@historie-sliedrecht.nl) (ingenaaid,
431 blz.). ISBN 90 810722 1 8

Amsterdams mooiste woord

Lezers van de Amsterdamse krant Het Parool kozen eind mei achenebbisj tot het
mooiste Amsterdamse woord, nadat ze eerder al de mooiste woorden in tien
subcategorieën (‘eten en drinken’, ‘schelden’, ‘misdaad’, ‘newspeak’, etc.) hadden
mogen kiezen. In Amsterdams mooiste woord wordt verslag gedaan van de
verkiezing: per subcategorie wordt de top-15 besproken. Opvallend aan de in totaal
150 woorden is dat een hoog percentage uit het Jiddisch afkomstig is.
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Amsterdams mooiste woord van Paul Arnoldussen is een uitgave van
Nieuw Amsterdam en kost € 7,95 (gelijmd, 128 blz.).
ISBN 90 468 0072 5

Ambtenarentaal
Ambtelijk taalgebruik heeft een slechte naam. Dat dit niet altijd terecht is, moet het
boek 202 stukjes bewijzen. Daarin zijn taalcolumns van dertig ambtenaren van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebundeld: ‘soms hilarisch, zo
veel mogelijk informatief en waar nodig ook kritisch’. Gratis exemplaren zijn per
e-mail te bevragen bij de ‘notadokter’ van het ministerie, Gert Riphagen:
g.riphagen@minvws.nl.

202 stukjes. VWS-ambtenaren en een Tw eede Kamerlid schrijven over
taal van Gert Riphagen e.a. is een uitgave van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (gelijmd, 116 blz.).

Taaltijdschrift vbT2
In 2003 begon de Sdu met de uitgave van Vakblad Taal (in feite een doorstart van
het tijdschrift Volgens Van Dale). Dat tijdschrift werd - heel modern - alleen
elektronisch uitgegeven: abonnees kregen de nieuwe afleveringen steeds op hun
beeldscherm gepresenteerd. Opmerkelijk genoeg is het blad nu toch weer
overgeschakeld op papier, want ‘de meeste abonnees maakten een printje’, en om
die metamorfose te benadrukken heeft het ook weer een nieuwe naam gekregen:
vbT2 (een afkorting van ‘Vakblad taal en tekst’). Het is een maandelijkse publicatie
die zich richt op ‘professionals’ bij de overheid en in het bedrijfsleven - degenen die
op de een of andere manier bij tekstproductie betrokken zijn. De inhoud is daarom
praktijkgericht: veel artikelen met tips en adviezen, over onderwerpen als
zakenbrieven, helder formuleren en het schrijven van instructies.

vbT2 kost € 97,50 per jaar (10 nummers). Voor abonnementen en verdere
informatie: www.vbT2.nl.

Jongerentaal
Bijna een jaar geleden begon uitgeverij Het Spectrum de website dropjelyrics.nl,
waar jongeren hun eigen woorden (‘lyrics’) konden opgeven (‘droppen’) - zie ook
Onze Taal van mei dit jaar. Alle inzendingen zijn inmiddels beoordeeld door
taalkundige Wim Daniëls (die zichzelf voor de gelegenheid heeft omgedoopt tot TJ
Whim), en een selectie, van aaigo tot zwiepen, is nu gepubliceerd in het miniwoorden-
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boekje Drop je lyrics. In het voorwoord gaat TJ Whim in op de grote lijnen en
tendensen die in het woordbestand te herkennen zijn.

Prisma miniwoordenboek Drop je lyrics kost € 3,- (ingenaaid, 155 blz.).
ISBN 90 274 3332 1

Plaatsnamen
Er bestaan naar schatting een miljard geografische namen, en al die namen zijn
ooit verzonnen. Hoe ging dat? Waarom noemde men de Zuiderzee ‘Zuiderzee’ en
Japan ‘Japan’? In zijn boek Van hier tot Tokio verklaart Riemer Reinsma een groot
aantal aardrijkskundige namen (Nijmegen komt van Noviomagus ‘nieuw veld’) en
gaat hij na welke motieven er bij het benoemen van plaatsen zoal een rol kunnen
spelen. Zie ook Reinsma's artikel over dit onderwerp in Onze Taal van juli/augustus
2004.

Van hier tot Tokio. Hoe zijn aardrijkskundige namen ontstaan? is een
uitgave van Sdu Uitgevers en kost € 19,95 (ingenaaid, 208 blz.). ISBN
90 12 10564 1

Kinderwoordenboeken
Het Juniorwoordenboek (8+) en het Basiswoordenboek (10+) van Van Dale zijn
beide vernieuwd: de tekst is volledig herzien en in de nieuwe spelling gezet, er zijn
nieuwe lemma's toegevoegd en de vormgeving is van binnen en van buiten
veranderd.
• Van Dale Juniorwoordenboek van Marja Verburg is een uitgave van Van Dale
Lexicografie en kost € 21,95 (gebonden, 613 blz.). ISBN 90 6648 056 4
• Van Dale Basiswoordenboek van Marja Verburg is een uitgave van Van Dale
Lexicografie en kost € 26,95 (gebonden, 630 blz.). ISBN 90 6648 065 3

Schelden in het buitenland

Onze Taal. Jaargang 75

Bij vakantieproblemen in het buitenland helpt het meegenomen taalgidsje meestal
niet om frustratie of woede in woorden om te zetten. Vloeken en schelden op reis
doet dat wel: het geeft de grofste beledigingen en krachttermen in een groot aantal
talen plus een greep uit het arsenaal vieze woorden. Daarnaast is ook terug te
vinden hoe je bepaalde Nederlandse beledigingen in de grootste Europese talen
kunt vertalen.

Vloeken en schelden op reis. Een $%&*! handig boekje van Emma
Burgess e.a. is een uitgave van Adr. Heinen en kost € 9,95 (ingenaaid,
120 blz.). ISBN 90 7772 139 8

Taalspellen
De jonge uitgeverij ‘Scala leuker leren’ heeft drie taalspellen ontwikkeld. Het eerste
is Het grote taalspel, een bordspel voor het hele gezin waarbij vragen over onder
meer spelling en idioom beantwoord moeten worden (zie ook de aanbieding op blz.
219 van dit nummer). Het spreekwoordenspel is een kaartspel dat de
spreekwoordenkennis test, en met de vier taalkwartetten, ten slotte, kan men
spelenderwijs zijn kennis van het Italiaans, Engels, Spaans of Frans verbeteren.

Het grote taalspel kost € 29,95 (uitbreidingsset € 7,95), Het
spreekwoordenspel kost € 9,95, en de taalkwartetten € 7,95. Alle spellen
kunnen besteld worden via de website van de uitgever:
www.scalaleukerleren.nl.

Nedersaksisch
Het fonds van uitgeverij ‘In boekvorm’ is sterk gericht op het noordoosten van
Nederland: veel boeken voor de provinciale markt over natuur en cultuur, maar ook
uitgaven over de Nedersaksische streektalen die er gesproken worden, en dan
vooral over het Gronings. Nieuw in het fonds zijn twee taalgidsjes op zakformaat,
een over het Drents (titel: Moi!) en een over de dialecten van Overijssel (Mörn!). De
vormgeving is eigentijds, met veel foto's en plaatjes, en de inhoud bestaat uit
gedichten en tekstfragmenten in de streektaal plus korte stukjes over uitspraak,
woordenschat en grammatica.
• Moi! Taalgids Drenthe van Abel Darwinkel e.a. kost € 14,50 (ingenaaid, 120
blz.). ISBN 90 77548 18 1
• Mörn! Taalgids Overijssel van Harrie Scholtmeijer kost € 14,50 (ingenaaid, 120
blz.). ISBN 90 77548 36 X
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En verder
• Praktische schrijfgids van Marcel Heerink. Taal- en schrijfadviezen voor het
opstellen en verbeteren van zakelijke teksten. Pearson Education, € 9,95
(ingenaaid, 140 blz.).
ISBN 90 430 1205 X
• (M/V) in zakelijke teksten van Agnes Verbiest. Over sekseneutraal taalgebruik
in de kantooromgeving. Kluwer, TaalAnker-reeks, € 31,50 (ingenaaid, 88 blz.).
ISBN 90 13 03146 3
• Taalsudoku van de Taalwerkplaats. Sudoku's (Japanse puzzels) met letters in
plaats van getallen. Sdu Uitgevers, € 5,95 (gelijmd, 128 blz.).
ISBN 90 12 11477 2
• Interviewen in de praktijk van Dick van der Lugt. Uitgebreide handleiding voor
het voorbereiden, afnemen en uitwerken van interviews. Wolters-Noordhoff, €
26,95 (ingenaaid, 336 blz.). ISBN 90 01 500096 X
• De schoolekster van Peter Henk Steenhuis. Verslag van een vader over hoe
zijn kleuterzoon de taal leert gebruiken. Vervolg op Kleine baas (2004). Van
Gennep, € 14,95 (gelijmd, 176 blz.).
ISBN 90 5515 688 4
• Geef de spelling wat speling van Jan Renkema. De auteur van de Schrijfwijzer
geeft antwoord op de vraag hoe om te gaan met de nieuwe spelling. Sdu
Uitgevers, € 5,95 (ingenaaid, 88 blz.). ISBN 90 12 11472 1
• Semiotaxis van C.L. Ebeling. Nieuwe benadering van de theoretische en
Nederlandse syntaxis. Amsterdam University Press, € 35,- (ingenaaid, 533
blz.). ISBN 90 5356 886 7
• Hoe mijn vader zijn woorden terugvond van Liesbeth Koenen. Verslag van
taaljournaliste Liesbeth Koenen over hoe haar vader na een herseninfarct zijn
taalvermogen probeert terug te krijgen. Zie de aanbieding op blz. 219 van dit
nummer. Nieuw Amsterdam, € 12,95 (ingenaaid, 130 blz.). ISBN 90 468 0068
7
• Routledge Intensive Dutch Course van Gerdi Quist e.a. Cursus Nederlands
voor Engelstaligen - ‘from beginner to intermediate level in one year’. Routledge,
£18,99 (ingenaaid, 424 blz.). Bestellingen: www.routledge.com. ISBN 0 415
26191 0
• Vlekkeloos Nederlands. Taaltraining extra van Dick Pak. Spelling, interpunctie
en stijl ‘voor iedereen die zijn kennis van de Nederlandse taal wil toetsen,
trainen en uitbreiden’. Uitgeverij Pak, € 9,95 (gelijmd, 104 blz.). Bestellingen:
www.pak2000.nl.
ISBN 90 77018 06 9
• Goed gebekt compleet van Dick Pak. ‘Test uw kennis van woordenschat,
uitdrukkingen en gezegdes.’ Uitgeverij Pak, € 17,50 (gelijmd, 192 blz.).
Bestellingen: www.pak2000.nl.
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Ruggespraak ruggespraak@onzetaal.nl

Mongolië maakt verpletterde indruk op prins
Haarlems Dagblad
De ellende begon toen Bosnische Kroaten uit het westelijk deel van Mostar
de nederlaag van hun ‘favorieten’ wilden afreageren op moslims in het
zuidelijk deel van de stad. De groep uit het westen gooide met stenen en
beschadigde auto's.
Spits

Metro
‘Kindermishandeling verplicht deel artsenopleiding’
Nederlands Dagblad

Warme en koude buffetten al vanaf € 8,75
Ook voor warme en koude buffetten bent u bij ons op het juiste adres, of
het nu voor 5 of voor 200 personen is, bij ons blijft de kwaliteit en de
kwantiteit hetzelfde.
Reclame slager
Niet iedereen was gecharmeerd van ons idee van vorige week om de
kinderen aan de vitamines te krijgen door ze in de pudding te verwerken.
De Telegraaf
Naast haar op de bank zit Brian Viglione (27), die de zijkanten van
zijn schedel heeft weggeschoren.
de Volkskrant
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Geachte heer,
Er staat een onderzoek klaar over nieuwe spelling. Het onderzoek is
bestemd voor degene in uw huishouden die verantwoordelijk is voor de
nieuwe spelling.
Brief NIPO CAPI@HOME
Website NS

‘We moeten sabbelen om rond te komen’
Reformatorisch Dagblad
Wij stellen voor om op het pad direct voor Dorpsstraat huisnummer 7 een
tweetal verkeerspalen te plaatsen. De middelste daarvan zal uitneembaar
zijn.
Brief gemeente Goirle
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De taal van de overheid
Ondanks allerlei helderetaalcampagnes, schrijfcursussen voor
ambtenaren en prijzen voor geslaagde overheidscommunicatie heeft
de taal van de boven ons gestelde autoriteiten nog altijd geen al te
beste naam. Een belangrijke steen des aanstoots is de jaarlijkse
Troonrede. Hoe komt het toch dat die zo moeilijk te verteren is? Is
daar nu echt niets aan te doen? In dit nummer staan we daar uitvoerig
bij stil. Verder is er aandacht voor het verhullende en omslachtige
taalgebruik van de ambtenaar, voor de woorden die tot voor kort
verboden waren in het parlement, en voor nog zo wat zaken die te
maken hebben met die typische en vaak ook wat bizarre taal van de
overheid.

‘Leden van de staten-generaal...’
Waarom de Troonrede niet overtuigt
Jaap de Jong

Wat zal de derde dinsdag in september deze keer brengen? Misschien
iets meer jip-en-janneketaal? Of toch weer gewoon die ellenlange
opsomming van beleidsvoornemens, waarbij we
hoogwaardigheidsbekleders in de Ridderzaal steevast zien
wegdutten? Hoe de Troonrede zo heeft kunnen worden.
Heeft de Troonrede niet alles in zich om meeslepend en overtuigend te zijn? Een
traditie van bijna tweehonderd jaar koninklijke welsprekendheid. Een weergaloze
entourage met gouden koets, paarden, juichende onderdanen en uniformen. Een
Ridderzaal met troon en een heuse hoedenparade. Veel conflictstof door alle
beleidsvoornemens van het kabinet. Zeer gespannen mediaaandacht, waarbij ieder
Troonredewoord wordt gewogen en becommentarieerd door de fine fleur van de
parlementaire pers, door politicologen en royaltywatchers. Een professioneel team
van auteurs: ervaren speechschrijvers van het ministerie van Algemene Zaken
(namens de minister-president) en van de Rijksvoorlichtingsdienst (namens de
vorstin) - sinds 1987 aangevuld met neerlandici van het Genootschap Onze Taal,
die onder strikte geheimhouding de tekst mogen zuiveren van spelfouten en
dubbelzinnigheden.
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Toch zien we altijd weer hoogwaardigheidsbekleders tevergeefs vechten tegen
de slaap tijdens deze belangrijkste jaarrede. Waarom is dat? En waarom slaan
lezers van kwaliteitskranten na een kolom Troonredeproza de pagina snel om?
Waarom is het geen rede op het scherp van de snede?

Retorisch vuurwerk
De Troonrede is een uitzonderlijke toespraak. Ze wordt uitgesproken ter gelegenheid
van de opening van een nieuw regeringsjaar: het is een gelegenheidstoespraak.
Daarnaast is de Troonrede een vorm van politieke welsprekendheid: er wordt verslag
uitgebracht van de toestand van het land, en de regering geeft een uiteenzetting
van de plannen voor het komende jaar. Dat dit jaar in jaar uit zo flauwtjes uitpakt,
heeft misschien te maken met de Nederlandse coalitiecultuur. Soms laat het kabinet
zijn tanden zien in de regeringsverklaring, maar het echte retorische vuurwerk - als
dat al afgestoken wordt - is te horen in de Algemene Beschouwingen. Dan wordt
onder aanvoering van de oppositieleiders uit een frissere verbale bron geput dan
die van het enigszins brakke Troonredeproza.
Deze rede, door de vorstin voorgelezen, is geen persoonlijke verantwoording van
eigen beleid. Ieder kabinet moet haar officieel even lief zijn. Koningin
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Beatrix hoeft niet het publiek te overreden deze specifieke maatregelen, hoe pijnlijk
soms ook, uit te voeren. Dat kan niet anders dan tot een heldere, maar
ongepassioneerde voordracht (in de retorica ‘actio’ genoemd) leiden. Doorgaans
klinkt er een schier eindeloze boodschappenlijst van wetsontwerpen en
beleidsvoornemens tussen aanhef en bede.

De Troonrede: jaarlijks een loodzware, eindeloze boodschappenlijst van wetsontwerpen en
beleidsvoornemens
Foto: ANP

Persoonlijke noot
Vanaf 1848 valt de Troonrede onder de verantwoordelijkheid van de regering, maar
voor die tijd schreef de vorst de tekst zelf, en daardoor kon hij die in principe ook
een meer persoonlijke invulling geven. Zo deed Willem I zijn volk in 1828 de volgende
persoonlijke ontboezeming:
Sedert Uwe laatste zitting is Mijn Huis verblijd geworden door de geboorte
eener Telg van Mijnen Beminden tweeden Zoon; deze heugelijke
gebeurtenis heeft Zijne vurige wenschen, en die Zijner voortreffelijke
Gemalin vervuld.
Dat is tegenwoordig een stuk moeilijker. Toch liggen ons de persoonlijke noten van
Beatrix in 2005 nog vers in het geheugen, waarvoor Balkenende de ruimte had
verschaft omdat de koningin vijfentwintig jaar op de troon zat:
Hier, in deze zaal, symbool van onze democratie, heeft u mij en mijn
familie op 30 april, aan het begin van mijn regeringsjubileum, op bijzonder
feestelijke wijze ontvangen. Daarmee heeft u de toon gezet voor een
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hartverwarmende viering die in elke provincie en op de Nederlandse
Antillen en Aruba een eigen weerklank vindt. Mijn grote dank gaat uit naar
allen die mij dit jaar overal met enthousiasme verwelkomen.
Persoonlijke inzet en geloof in de boodschap zijn voorwaarden voor een overtuigende
redevoering. Maar een toespraak houden namens een regering die niet per se de
persoonlijke voorkeur van de vorst heeft, is retorisch gezien als tennissen met je
verkeerde arm.

Houvast
De grondwet geeft geen aanwijzingen voor de lengte van de Troonrede. Die is dan
ook in de loop van de tijden veranderd. Onder koning Willem III werd de rede
langzaam wat korter dan daarvoor, met een beknoptheidsrecord in 1886 van slechts
147 woorden.

Onze Taal in de witte spelling
Redactie Onze Taal
Het zal u niet zijn ontgaan: op 1 augustus is de jongste editie van het Groene Boekje
van kracht geworden. En zoals u vast ook weet, hebben een aantal grote kranten
en andere media besloten die nieuwe, officiële spelling niet te gaan gebruiken. Zij
volgen de door het Genootschap Onze Taal ontwikkelde ‘witte spelling’, vastgelegd
in het Witte Boekje, dat half augustus verscheen.
In het Witte Boekje zijn enkele voor gewone taalgebruikers nauwelijks te volgen
regels uit het nieuwe Groene Boekje niet overgenomen. Ook biedt het een alternatief
voor de officiële ‘tussen-n-regeling’, die in de praktijk onwerkbaar bleek. Die tussen-n
is in het Witte Boekje een vrije kwestie geworden: beide vormen (met en zonder
tussen-n) zijn toegestaan, zoals al lang ook het geval is bij de tussen-s. Om toch te
zorgen voor het broodnodige houvast geeft het Witte Boekje in de woordenlijst in
dergelijke gevallen een mede op praktijkonderzoek gebaseerde voorkeur. Bij het
beruchte panne(n)koek bijvoorbeeld heeft het Witte Boekje gekozen voor pannekoek
- met erachter voor de volledigheid de vermelding dat het Groene Boekje pannenkoek
geeft.
Bijna onnodig te zeggen dat wij de witte spelling in het tijdschrift Onze Taal
onverkort zullen toepassen. Voortaan kunt u in het blad behalve pannekoek dus
ook gewoon weer vormen lezen als gedachtengoed, secondenlang, smartegeld,
kerkeraad en zielerust.
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[Vervolg ‘Leden van de Staten-Generaal...’]
Ook de eerste Troonrede van Wilhelmina was met 365 woorden verrassend kort.
Maar toen in 1945 voor het eerst sinds de oorlogstijd weer een Troonrede klonk,
nam Wilhelmina daar flink de tijd voor (2766 woorden). De regering wilde de
toespraak ‘nog zinvoller’ maken met meer aandacht voor buitenlands beleid. Sinds
die tijd werd de rede weer langer en werd er telkens een tweedeling in binnenlands
en buitenlands beleid gemaakt.
Vanaf begin jaren zestig streefde men weer naar kortere redes, van omstreeks
1800 woorden, wat overigens zelden lukte. De laatste Troonredes van Beatrix waren
achtereenvolgens 2520, 2691, 2569, 1904 en 1734 woorden lang. De schrijvers
slagen er dus toch in toenemende mate in de rede bondig te houden. Maar helder
gestructureerd? Een waslijst is het vaak, soms onderverdeeld per ministerie, soms
in onnavolgbare porties bijeengebracht - een lange mars door de alinea's zonder
routeborden.
De schrijvers lijken allergisch voor woordjes en zinnetjes waarmee de tekststructuur
duidelijk wordt, maar zonder deze signalen is gesproken tekst moeilijk te volgen.
Toegegeven: afgelopen jaar bevatte de tekst zo'n houvast:
Op binnenlands terrein ziet de regering zich gesteld voor vier centrale opgaven:
- een veiliger Nederland;
- meer mensen aan het werk;
- minder regels en meer kwaliteit van publieke voorzieningen;
- en meer onderling respect in onze samenleving.
En omdat de tekst daarna tamelijk herkenbaar de vier onderwerpen behandelde,
was er voor de vermoeide luisteraar enige oriëntatie tijdens de reis. Alleen doordat
een goede, bondige recapitulatie ook vorig jaar ontbrak, was het voor de luisteraar
moeilijker om op te pikken wat de toespraak echt wilde zeggen.

Memorabele zinnen
Wat nog het meest steekt in de Nederlandse Troonredes is het nagenoeg ontbreken
van memorabele zinnen, van flonkerende formuleringen die wat langer blijven
hangen, van een alinea met een overtuigende inhoud in een dwingend mooie vorm.
Hier en daar is wel wat strooigoed te vinden, zoals ‘Solide oplossingen vragen tijd’
(2005) en ‘Vertrouwen geeft een samenleving veerkracht en daadkracht’ (2004).
Geruchtmakend, maar dan meer om inhoudelijke redenen was de soundbite uit
1979 ‘Ons land is vol. Ten dele overvol.’ Maar schraalhans is keukenmeester in
deze redes.

Wat nog het meest steekt in de Nederlandse Troonredes is het nagenoeg
ontbreken van memorabele zinnen, van flonkerende formuleringen die
wat langer blijven hangen, van een alinea met een overtuigende inhoud
in een dwingend mooie vorm.
In 1999 was er een poging tot lichte toets - waarschijnlijk de enige in de gehele
geschiedenis van de Troonrede.
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Mijne Heeren! Het is Mij aangenaam U bijeen te zien tot hervatting Uwer
werkzaamheden. (...) Op menig gebied is dringend behoefte aan krachtige
wetgevende maatregelen.
‘Mijne heren’? De hele Ridderzaal, en niet alleen het vrouwelijke deel, hield de adem
in. Had Majesteit plotseling last van verminderd geestesvermogen? Toen sprak
Beatrix de verlossende woorden: ‘Zo sprak honderd jaar geleden mijn grootmoeder
tot uw voorgangers.’ Met een opgelucht gelach en luid applaus tot gevolg. Een even
succesvolle als schaarse poging tot luchtigheid in het doorgaans loodzware proza.

Eerste zinnen
1980:

Onder een economisch ongunstig
gesternte hervat u vandaag uw
werkzaamheden, zo sprak mijn Moeder
tot u bij de opening van het vorige
parlementaire jaar.

1990:

De inval van Irak in Kuwayt is een
flagrante schending van de internationale
rechtsorde.

2000:

Aan het begin van deze 21ste eeuw
beleeft ons land een periode van
economische voorspoed.

2001:

De afschuwelijke aanslagen één week
geleden in de Verenigde Staten hebben
vele duizenden onschuldige mensen van
het leven beroofd.

2002:

In de afgelopen jaren leken wij in de
Nederlandse samenleving te kunnen
vertrouwen op een aantal zekerheden:
een voortgaande groei van de economie
en veiligheid tegen aanvallen van
buitenaf.

2003:

De internationale en nationale
ontwikkelingen van het afgelopen jaar
hebben de onzekerheden in ons dagelijks
bestaan doen toenemen.

2004:

Vertrouwen geeft een samenleving
veerkracht en daadkracht.

2005:

Hier, in deze zaal, symbool van onze
democratie, heeft u mij en mijn familie
op 30 april, aan het begin van mijn
regeringsjubileum, op bijzonder
feestelijke wijze ontvangen.

Clichés

Onze Taal. Jaargang 75

Zo karig als de tekst is met fraaie stijlmiddelen, zo ruimhartig is zij met
Troonredeclichés. Een kleine opsomming van sleetse generalisaties:
- In deze tijd van dynamische ontwikkeling (...).
(Troonrede 1963)
- In deze tijd van ongekende technologische ontwikkelingen en vervagende
grenzen wordt eens temeer duidelijk hoezeer landen en volkeren van elkaar
afhankelijk zijn. De wereld lijkt steeds kleiner te worden. Ingrijpende politieke,
economische en maatschappelijke veranderingen elders beïnvloeden ook ons
land.
(Troonrede 1998)
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- De internationale en nationale ontwikkelingen van het afgelopen jaar hebben
de onzekerheden in ons dagelijks bestaan doen toenemen.
(Troonrede 2003)
- We ervaren hoe zeer de wereld in beweging is. Veranderingen lijken zich steeds
sneller te voltrekken. Jonge, dynamische economieën komen op (...).
(Troonrede 2005)

En uit welk jaar stamt de volgende zin?
In de volksgezondheid blijft de spanning tussen de nog immer toenemende
vraag naar zorg en de noodzaak tot kostenbeheersing onverminderd
voelbaar.
Uit 1996, maar hij kan moeiteloos vijf jaar ervoor en tien jaar erna ingevoegd worden.
Er worden verder natuurlijk complimenten gemaakt (‘diepe dankbaarheid’, ‘dappere
vrijwilligers’, ‘ontroerend medeleven’, ‘warme spontaniteit’) en ook dank aan de
militairen zal niet snel ontbreken: ‘Een woord van waardering en dank voor allen
die zich inzetten tijdens vredesoperaties is op zijn plaats’ (1993).

Tips
Een Troonrede schrijven vergt scheepmanskunst. Men moet laveren tussen de
klippen van eigenroem (goed nieuws om kiezers te paaien; het kabinet ligt op koers;
eerst het zuur, nu het zoet) en zwaarweerpassages:
In de afgelopen jaren leken wij in de Nederlandse samenleving te kunnen
vertrouwen op een aantal zekerheden: een voortgaande groei van de
economie en veiligheid tegen aanvallen van buitenaf. Het zijn echter
schijnzekerheden gebleken.
(Troonrede 2002)
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De kortste troonrede
Enkele maanden na een kabinetscrisis over een grondwetswijziging hield koning
Willem III in 1886 de kortste Troonrede uit de Nederlandse geschiedenis.
Mijne Heeren!
Met genoegen bevind Ik Mij weder te midden der vertegenwoordigers van Mijn
volk.
Het is U bekend, welk verschil van meening tusschen Mijne Regeering en een
deel van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanleiding gaf tot de ontbinding
van deze. Ik mag verwachten dat de afgebroken arbeid thans zal worden hervat.
Mijne betrekkingen met andere Mogendheden zijn zeer vriendschappelijk. Het is
Mij aangenaam te kunnen vermelden, dat de kustvaart tusschen de havens van
Duitschland weder voor de Nederlandsche vlag is opengesteld.
De gunstige afloop van de conversie van een deel der Nationale Schuld strekte
tot bevestiging van 's lands crediet.
Behalve de wetsontwerpen betreffende de Grondwet en andere, die in de vorige
zitting aanhangig waren, zullen nog enkele spoedeischende aan U worden
voorgelegd.
Mogen Uwe werkzaamheden, onder Gods zegen, tot heil van het Vaderland
strekken.
Ik verklaar de buitengewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.
Uit: Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes 1814-1963, ingeleid
door Ernst van Raalte. Den Haag, Staatsuitgeverij, 1964
En het valt dus niet mee om alle clichés te vermijden, maar iedere goedklinkende
heldere zin, elk raak beeld is er een.
Hoe kan het beter? Vorig jaar suggereerde Bureau-Taal al dat veel woorden en
formuleringen uit de Troonrede best eenvoudiger konden, omdat de tekst nu voor
60 procent van de Nederlanders onbegrijpelijk is [zie ook het interview op blz. 232
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e.v. - red.]. Men hoeft de quasi-wetenschappelijke oordelen van het bureau niet al
te serieus te nemen om ze toch op hoofdlijnen gelijk te geven: dit is geen fijne tekst
voor een breed publiek. Ook op het gebied van tekststructuur is er nog veel te
winnen.
Mijn advies aan het rompkabinet en de koningin luidt dan ook: benut de klassieke
mogelijkheden van de kop (‘exordium’) en de staart (‘peroratio’) om de belangrijkste
boodschap(penlijst) tot zijn recht te laten komen. Perk verder het aantal
beleidsvoornemens in (dat zal, als u naar de oppositie hebt geluisterd, deze keer
ook niet moeilijk vallen). Probeer de voornemens in enkele - liefst drie - onderdelen
samen te nemen. Geef de inleiding een korte openingszin, een goed thema, een
sterk contrast en een mooi beeld mee. Rond de rede af met een beknopte
samenvatting (‘recapitulatio’) die recht doet aan het hoofdthema en de belangrijkste
voornemens - graag met enige stilistische finesse. Houd het kort. Maar blijft u
alstublieft doorgaan met deze traditie. Want het is naast zondagse preken en
jaarlijkse sinterklaasrijmen toch een van de weinige verbale rituelen die we
overhebben.

Onze Taal. Jaargang 75

232

‘Eenvoudig Nederlands hoeft beslist niet kinderlijk te zijn’
Interview met Wessel Visser en Karen Heij van BureauTaal
Jan Erik Grezel

De taal van overheid en bedrijfsleven is vaak verre van simpel. Veel
Nederlanders worstelen met formulieren van de fiscus, brochures
van de gemeente of informatie van financiële dienstverleners. Daar
probeert het communicatieadviesbureau BureauTaal wat aan te doen.
Een gesprek met de oprichters.
Op 19 september ontvouwt koningin Beatrix de plannen van de regering. De
Troonrede zal ook dit jaar wel weer allerlei staaltjes van omzichtig taalgebruik
bevatten. Dat is wel raar, want voor wie is die Troonrede eigenlijk bedoeld? ‘Niet
alleen voor politici, de Troonrede is voor het volk’, zegt Wessel Visser van
communicatieadviesbureau BureauTaal. ‘Maar het merendeel van de Nederlanders
begrijpt niet wat de koningin zegt, zo bleek uit onze analyse van de Troonrede van
vorig jaar. Daar is de Rijksvoorlichtingsdienst toen wel van geschrokken.’
Karen Heij, met Wessel Visser oprichter en directeur van BureauTaal: ‘Neem de
zinnen “Het vertrouwen in de overheid is gedaald. Dit laat de regering niet onberoerd.”
Veel mensen hebben bij beroerd de associatie: “ziek” of “slecht”. Bovendien maakt
de dubbele ontkenning niet on- de zin lastiger te begrijpen.’
Visser en Heij, die in 2002 begonnen met hun commerciële
communicatieadviesbureau, haalden in september 2005 de landelijke pers met hun
kritiek op het taalgebruik in de Troonrede. Hoe kwam dat zo? Nieuw zijn de bezwaren
immers niet. Al in 1975 schreef Jan Renkema een alternatieve Troonrede die wél
te begrijpen was. Visser: ‘We hielden in de week van de Troonrede een conferentie,
“Overheidscommunicatie in begrijpelijke taal”. Toen koningin Beatrix de Ridderzaal
toesprak, kwamen we op het idee om die rede te analyseren met ons instrument
Texamen. Daarmee kun je de begrijpelijkheid van een tekst vaststellen. De uitkomst
was nogal schokkend: voor 60 procent van de Nederlanders is het niveau van
taalgebruik in de Troonrede te hoog. Met die gegevens hebben we de publiciteit
gezocht. We zijn meegegaan op de golven van de aandacht voor de Troonrede en
haalden zelfs het NOS Journaal.’

Kloof
Dat moeilijke taalgebruik heeft wel degelijk een functie. Het kabinet wil pijnlijke
maatregelen immers enigszins verhullen.
Visser: ‘Natuurlijk, minister De Geus zal de koningin liever laten zeggen “Er worden
ombuigingen voorzien in de sociale zekerheid” dan “Uw uitkering gaat omlaag.”
Maar de eerste vraag die elke tekstschrijver zich moet stellen, is: voor wie schrijf
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ik? En als je het hele volk voor ogen hebt, moet je niet op een niveau gaan schrijven
dat voor zestig procent van de mensen te hoog gegrepen is.’
Momenteel herschrijven jullie ook de grondwet. Waarom de grondwet? Die
leest toch niemand? Heij: ‘De grondwet vormt de basis voor de zogenaamde
“burgerschapscompetenties”, dat is een opsomming van wat een burger in onze
samenleving moet kunnen en kennen. Die worden uitdrukkelijk genoemd in de
leerplannen van de middelbare scholen. Als de grondwet in begrijpelijke taal
beschikbaar is, dan kan een leraar maatschappijleer daar zijn voordeel mee doen.
Het luistert bij zulke wetsteksten wel heel nauw. We laten ons daarom begeleiden
door een commissie van deskundigen, zoals een hoogleraar staatsrecht, een
hoogleraar politicologie en voormalige leden van de Hoge Raad.’
‘Veel mensen zien pas bij het herschrijven van een tekst voor het eerst wat die
eigenlijk zegt. Dat gebeurt bij de trainingen die we geven ook geregeld. Als de
deelnemers hun eigen beleidsteksten duidelijker moeten formuleren, beginnen ze
ineens te snappen wat er in feite staat.’
Gaat het herschrijven in eenvoudig Nederlands niet ten koste van juridische
of politieke precisie? Visser: ‘Elke tekst - hoe moeilijk ook - is om te zetten in een
tekst die 95 procent van de Nederlanders kan begrijpen. Dat is een tekst op
Bi-niveau. De indeling in taalniveaus is ontwikkeld in opdracht van de Raad van
Europa (zie het kader op blz. 234). Het simpelste niveau is A1, het moeilijkste C2.
Inburgeraars moeten bijvoorbeeld functioneren op taalniveau A2. Maar de teksten
in De Telegraafzitten al gauw op niveau B2, die in NRC Handelsblad op C1 of C2.’
Nu lees ik ook weleens een tekst die ik knap lastig vind, maar dat kan heel
uitdagend zijn. Tekstschrijvers hoeven toch niet altijd op hun hurken te gaan
zitten?
Visser: ‘Zeker niet, maar het blijkt dat de kloof tussen het tekstniveau en het begrip
bij de gemiddelde lezer
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te groot is. Dat is natuurlijk niets nieuws, maar er wordt vaak stilzwijgend van
uitgegaan dat het aan de lezer ligt. Aan het taalniveau van de gebruiker kun je niet
zo snel iets veranderen. Aan teksten wel.’

Karen Heij en Wessel Visser van Bureau-Taal: ‘We zijn meegegaan op de golven van de
aandacht voor de Troonrede.’
Foto's: De Beeldredaktie / Bastiaan Heus

‘Overigens zitten we in Nederland nog vrij goed, als je bedenkt dat 40 procent
van de mensen de meeste informatie wel aankan. In veel landen ligt dat onder de
25 procent.’

Rotzooi
Wat zijn de kenmerken van een tekst op B1-niveau, dus een tekst die voor het
gros van de mensen begrijpelijk is?
Heij: ‘Daar staan veel voorkomende en concrete woorden in, korte zinnen, en
weinig of geen figuurlijk taalgebruik. Voor allochtonen is zeker dat laatste vaak lastig.
We hadden een project bij de gemeente Gouda, waar ze nogal wat problemen
hadden met Marokkaanse jongens. Er was een lijstje gemaakt met tien punten die
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het gedrag van de jongens moesten veranderen. Een daarvan was: “Rotzooi trappen
is geen kunst.” Daarmee wordt bedoeld: je bent echt niet stoer als je allerlei
problemen veroorzaakt. Maar die bedoeling ontging hun helemaal. Rotzooi en
trappen kennen ze wel, maar in de letterlijke betekenis. Is geen kunst is een
uitdrukking die hun ook niets zegt.’
Visser: ‘Een ander voorbeeld: cliënten op het gemeentehuis staan aan een molen
met folders te draaien. Mensen beslissen in een paar seconden of een folder
interessant voor ze is. Is de titel Verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen, dan doet dat bij veel mensen voor wie dat bedoeld is, helemaal geen
bel rinkelen. Kwijt is voor hen “weg”, en dat is je geld als je belasting moet betalen.
En schelden, ja, dat doen we ook allemaal op de fiscus. Het begrip kwijtschelding
kennen ze niet.’
Wat zou er dan moeten staan?
Heij: ‘Het beste is om met eenvoudige vragen te werken, die bij mensen meteen
de reactie geven: “Hé, dat is iets voor mij! Dat wil ik graag weten!” In het geval van
die kwijtschelding-titel maken wij daarvan Kunt u uw belasting niet betalen? of Minder
belasting betalen aan de gemeente? Het eenvoudiger maken van teksten is dus
niet alleen het vervangen van moeilijke woorden of zinnen. De benadering is anders.
Titels krijgen de vorm van een vraag, in een paragraafje moet je nooit meer dan
één gedachte verwoorden. De overheid geeft ook nogal eens overtollige informatie.
Ambtenaren willen graag vertellen wat ze allemaal doen. Daar heeft de burger geen
boodschap aan. Die paginagrote advertenties van gemeenten kunnen veel korter.’
Visser: ‘Het versimpelen van de vorm wil ook niet zeggen dat een tekst een
kleuterniveau krijgt. Eenvoudig Nederlands hoeft beslist niet kinderlijk te zijn. We
hebben het nieuwe inburgeringsexamen gemaakt, op taalniveau A2. Toen minister
Verdonk de vragen zag, was haar reactie: “Maar dit is heel mooi Nederlands.” We
hebben ook onderzocht wat hogeropgeleiden van teksten in eenvoudig Nederlands
vinden. De uitkomst is verrassend: zij waarderen teksten op B1-niveau hoger dan
teksten op C1- of C2-niveau.’

Begrijpelijke formulieren
Onlangs publiceerde BureauTaal op www.begrijpelijkeformulieren.nl dertig regels
voor het maken van een begrijpelijk formulier. Regel 23 luidt:
Gebruik moderne woorden en vermijd archaïsche woorden
Archaïsche woorden zijn ouderwetse woorden. Woorden die in het dagelijks
taalgebruik niet of nauwelijks voorkomen. Je kunt voor bijna alle archaïsche woorden
een modern en eigentijds alternatief bedenken. (...) Een voorbeeld:
Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun
hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen
voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten
van de huishouding dan wel anderszins.
Eenvoudig Nederlands:
Een gezamenlijke huishouding heeft u als u met iemand op hetzelfde
adres woont en de kosten of de zorg voor de huishouding deelt.
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Nieuwe wet
Jullie hebben pas op internet een schrijfwijzer voor begrijpelijke formulieren
gepubliceerd met
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dertig richtlijnen. De meeste daarvan, zoals ‘Maak korte zinnen’ en ‘Vermijd
jargon’, zijn niet nieuw. Visser: ‘Nee, er staat voor tekstschrijvers waarschijnlijk
niets nieuws in. De meesten herkennen de richtlijnen, maar het probleem is dat zij
zich er niet aan houden. Lengte van zinnen is een voorbeeld: als tekstschrijver
zondig je heel gemakkelijk tegen de stelregel “Maak korte zinnen”.’
‘Ik denk dat het goed geweest is om al die richtlijnen met herkenbare voorbeelden
eens bij elkaar te zetten. Er gaat op het terrein van de begrijpelijkheid van teksten
van overheid en bedrijfsleven echt iets veranderen de komende tijd. In Nederland
hebben we sinds 1 januari de Wet financiële dienstverlening. Dat is een uitvloeisel
van de aandelenlease-affaire. Mensen waren gedupeerd doordat zij de ingewikkelde
financiële informatie over het product niet konden begrijpen. De nieuwe wet verplicht
financiële dienstverleners nu om de consument in eenvoudig Nederlands voor te
lichten. Wij doen voor de toezichthoudende AFM (Autoriteit Financiële Markten)
onderzoek naar de begrijpelijkheid van die informatie.’
‘Onder Clinton is er in Amerika een vergelijkbare wet aangenomen, waarin
bijvoorbeeld brochureschrijvers verplicht worden “plain English” te gebruiken. De
eerste rechtszaken zijn daar al gevoerd door mensen die zich benadeeld voelden
door onbegrijpelijke formuleringen.’
Het lijkt mij een probleem hoe je begrijpelijkheid hier definieert.
Heij: ‘Daarvoor houden we niveau B1 aan, waarmee je dus 95 procent van de
bevolking bereikt. Dat niveau kunnen wij vaststellen met het door ons ontwikkelde
Texamen: een soort meetlat voor teksten waarmee we zoals gezegd vorig jaar ook
de Troonrede geanalyseerd hebben. Binnenkort is het programma ook online
beschikbaar. Je kunt dan een tekst aan het programma aanbieden en er rolt een
niveaubepaling uit. We hebben vastgesteld dat het programma een goede
beoordeling geeft van de begrijpelijkheid van een tekst.’

Hoe hebben jullie dat onderzocht?
Heij: ‘Door de uitkomst van het programma te vergelijken met
begrijpelijkheidsoordelen van deskundigen. Het programma is trouwens ook voor
andere talen getest, zoals voor het Spaans. Maar begrijpelijkheid is niet het enige
wat het programma meet, er wordt ook aangegeven hoe die tekst eenvoudiger
gemaakt kan worden.’

Chagrijn
De Nijmeegse hoogleraar bedrijfscommunicatie Carel Jansen heeft scherpe
kritiek op jullie geuit. Het programma Texamen zou nog niet goed getest zijn.
En hij bestrijdt dat 60 procent van de Nederlanders niet verder komt dan niveau
B1. Dat percentage zou veel lager liggen.
Visser: ‘Met Jansen is er over en weer wat chagrijn geweest. Over die percentages
was verwarring doordat er verschillende schalen worden gebruikt die je niet goed
kunt vergelijken.’
Jansen zegt dat jullie de cijfers uit een OESO-rapport onjuist weergeven.
Visser: ‘Ik zal nog eens precies op papier zetten hoe wij aan die 60 procent komen,
maar die staat voor ons keihard overeind.’
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Over Texamen is het laatste woord ook nog niet gezegd. Volgens Jansen
zou dat programma steunen op elementen uit achterhaalde
leesbaarheidsformules, zoals woordlengte en zinslengte.

De zes leesniveaus
Voor leesvaardigheid heeft de Raad van Europa zes niveaus vastgesteld, van A1
(‘vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen kunnen begrijpen’) tot en
met C2 (‘moeiteloos vrijwel alle vormen van de geschreven taal kunnen lezen,
inclusief abstracte, structureel of linguïstisch complexe teksten’).
In een brief van 27 juni jongstleden heeft Actal, het onafhankelijk Adviescollege
toetsing administratieve lasten, aan de minister van Bestuurlijke Vernieuwing en
Koninkrijksrelaties geadviseerd om alle nieuwe en bestaande formulieren van de
overheid op niveau B1 ‘te brengen’. Dat betekent: te vereenvoudigen.
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Visser: ‘Leesbaarheidsformules zijn simpel maar ook beperkt, daar zijn Jansen en
wij het over eens. Een tekst met ultrakorte woorden en zinnen is niet per definitie
goed leesbaar. Texamen kijkt niet alleen naar woord- en zinslengte, maar ook naar
frequentie, dubbelzinnigheid en abstractheid van woorden. Het programma weet
bijvoorbeeld dat een formulering als een gezamenlijk huishouden voeren voor
problemen kan zorgen doordat voeren ook begrepen kan worden als “te eten geven”.
En het weet dat mensen meer moeite hebben met een abstracte vraag als “Wat is
de aard van uw handicap?” dan het concretere “Welke handicap hebt u?”’
‘Verder beoordeelt Texamen de plaats van de hoofdgedachte in de tekst, en ook
voorzetselketens, zoals onderzoek naar kinderen van ouders van buitenlandse
herkomst.’
‘We hebben Carel Jansen en Jan Renkema benaderd om teksten te beoordelen
die volgens Texamen niveau B1 hebben. Wij hopen dat zij willen onderzoeken of
die niveaubepaling klopt.’
BureauTaal is een van de honderden commerciële
communicatieadviesbureaus in Nederland. Waarin ligt het onderscheid met
al die anderen?
Visser: ‘Er zijn inderdaad heel veel bureaus, maar er zijn er maar weinig die zich
vooral richten op het schrijven en presenteren in eenvoudig Nederlands. Ook het
gebruik van een meetinstrument en het doen van onderzoek vind je bij de meeste
niet.’
Moet Onze Taal ook in eenvoudiger Nederlands? ‘De teksten hebben niveau
C1. Dat is prima, want dat is minimaal het niveau van jullie doelgroep.’
Meer informatie: www.begrijpelijkeformulieren.nl. Texamen is binnenkort
online beschikbaar via www.texamen.nl.

Een tekst vereenvoudigen
Een voorbeeld van een tekst op taalniveau C1:
Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is een uitkering voor bijzondere noodzakelijke kosten die niet
uit het maandelijkse inkomen kunnen worden betaald. Ook mag er geen andere
voorziening zijn die voor vergoeding zorgt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanschaf
van een koelkast of wasmachine, een bijdrage in de kosten van een noodzakelijke
verhuizing of om medische kosten. Bijzondere bijstand wordt in sommige gevallen
als lening verstrekt en soms als gift. Uw persoonlijke situatie speelt hier een
belangrijke rol bij.
Iemand met taalniveau B1 die deze tekst onder ogen krijgt, leest:
-- - is een uitkering voor - - - die niet uit het maandelijkse - kunnen worden betaald.
Ook mag er geen andere - zijn die voor - -. Het kan bijvoorbeeld - om de - van een
koelkast of wasmachine, een - in de - van een - verhuizing of om - -. - - wordt in
sommige - - als - - en soms als -. Uw persoonlijke situatie - hier een belangrijke bij.
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De door BureauTaal herschreven tekst op taalniveau B1:
Heeft u te weinig geld?
Uw koelkast is kapot en u heeft een nieuwe nodig. U moet verhuizen maar u heeft
niet genoeg geld om de verhuizing te betalen. U betaalt een hoge eigen bijdrage
voor uw ziektekostenverzekering maar dat kunt u eigenlijk niet betalen. Hoe kunt u
dit oplossen?
Misschien heeft u recht op bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is geld dat u
van de gemeente kunt lenen of van de gemeente kunt krijgen. Wij kijken of u dat
geld kunt lenen of krijgen. Wij kijken daarom waar u het geld voor nodig heeft. Bij
Loket Zorg en Inkomen kunnen we u meer informatie geven.

Pesterige belastingtaal?
Herman Baljet
Iemand ontvangt van de Belastingdienst een ongeveer viermaal te hoge aanslag,
maar begint toch op tijd de termijnen te voldoen, wetende dat bij de overheid normaal
gesproken alles goed komt. Het jaar ervoor was er ook al op basis van een
achterhaalde raming een te hoge aanslag opgelegd, en dat werd toen hersteld met
een teruggave achteraf.

Bij de betaling van de tweede termijn meent hij de Belastingdienst toch eens te
moeten vragen zijn aanslag onder de loep te nemen; dat heen en weer sluizen van
geld is tenslotte wel een beetje raar.
Hij belt op en het probleem is aan de andere kant van de lijn meteen duidelijk:
hier moet van een beoordelingsfout sprake zijn. Dus krijgt hij de welgemeende raad
de inspecteur hierop te wijzen (uiteraard schriftelijk, naar goed gebruik). Nou, en
dan komt alles natuurlijk prima voor elkaar. Hoewel? Of toch...? De brief terug:
U heeft bezwaar gemaakt tegen de voorlopige aanslag inkomstenbelasting
en premie volksverzekeringen (...) nummer (...).
De inspecteur heeft het bezwaarschrift niet binnen de wettelijke termijn
ontvangen. Hij verklaart het bezwaarschrift daarom niet-ontvankelijk. Dit
betekent dat u niet in beroep kunt gaan tegen de beslissing die hierna
volgt. U kunt wel in beroep gaan tegen het niet-ontvankelijk verklaren van
het bezwaarschrift. De inspecteur heeft besloten aan uw bezwaar
tegemoet te komen. Als gevolg hiervan is de aanslag verminderd met...
... ruim driekwart van het eerder vastgestelde bedrag van de voorlopige aanslag!
Op wat voor Nederlands worden wij staatsburgers door onze overheid
tegenwoordig op ijskoude formulieren getrakteerd? Bestaan hierin nog wel de zuivere
begrippen ‘ja’ en ‘nee’, ‘wel’ en ‘niet’, ‘toegestaan’ en ‘afgewezen’? Of is dit gewoon
pesterig bedoeld Nederlands om ‘zeurpieten’ eerst nog even aan het schrikken te
maken?
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Met de angst in de pen
Waarom ambtenaren zo merkwaardig schrijven
Joost Kuggeleijn - neerlandicus en ambtenaar
Jan Peter de Ruiter - psycholinguïst

Als een ambtenaar het wil hebben over ‘geld geven’, dan schrijft hij:
‘het organiseren van koopkracht’. En een gehandicapte wordt al snel
een ‘anders-valide’. Waar komt deze drang tot verhullend en
omslachtig taalgebruik toch vandaan?
Niemand wordt als ambtenaar geboren. Voor ambtenaar kun je ook niet studeren.
Ambtenaar is iets wat je wórdt. Ook de taal van de ambtenaar is niet iets wat je op
enige school kunt leren. Als er op dit gebied al iets onderwezen wordt, dan is het
hoe je ambtenarentaal kunt afleren. Cursussen met titels als ‘Helder schrijven’,
‘Begrijpelijk schrijven’ en ‘Klantgericht corresponderen’ slaan flinke bressen in
gemeentelijke en departementale opleidingsbudgetten. Ze moeten ervoor zorgen
dat ambtenaren formuleringen als ‘het op de rit zetten van het bouwtraject van de
realisering’ of ‘het faciliteren van de planning van de operationele cyclus’ vervangen
door respectievelijk ‘beginnen’ en ‘helpen bij het maken van afspraken over de
uitvoering’.
Ondanks al deze cursussen blijft ambtelijke taal een hardnekkig probleem, dat
bijdraagt aan de veelbesproken kloof tussen overheid en burger. Ook belemmert
het de samenwerking binnen de overheid, doordat verschillende groepen ambtenaren
verschillende ‘dialecten’ spreken. Zo is er geen enkele garantie dat twee ambtenaren
onder ‘synergetisch gebiedsgericht werken in de regio’ allebei hetzelfde zullen
verstaan. Waarom is dat ambtelijk taalgebruik zo lastig uit te roeien? Wat weerhoudt
een ambtenaar ervan normaal Nederlands te schrijven?

Koeterwaals
Op verjaardagsfeestjes en op de discussiepagina's van landelijke dagbladen weet
men het wel: het probleem van de ambtenaar ís de ambtenaar. De ene ambtenaar
houdt de andere in stand en omdat niemand dat mag weten, spreken ze ons toe in
een onbegrijpelijk koeterwaals. De vraag is echter of deze, en soortgelijke
verklaringen wel recht doen aan de complexe dagelijkse werkzaamheden van de
ambtenaar. Een ambtenaar moet namelijk op eieren kunnen lopen om te overleven.
Als hij een tekst schrijft, moet hij rekening houden met het krachtenveld van politiek,
belangenbehartigers, andere ambtelijke organisaties en de media, en dat kan de
ambtenaar als bedreigend ervaren. De door deze complexiteit ontstane angsten
vinden via de taal, een van de belangrijkste werktuigen in de ambtenarij, hun weg
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naar buiten. Ambtenaren schrijven met de angst in de pen. Om precies te zijn: met
zes angsten.
1. De angst om te direct te zijn
Ambtenaren schrijven vaak over onderwerpen die maatschappelijk of politiek
gevoelig liggen en voelen daardoor de behoefte om politiek correct te formuleren.
Maar soms gaat men in die correctheid erg ver. Zo wordt in een stuk over het
gehandicaptenbeleid van het ministerie van VWS consequent gesproken over
‘mensen met beperkingen’. Dit leidt tot zinnen als:
Het beleid van het kabinet is erop gericht om ervoor te zorgen dat deze
mensen de beschikking hebben over voorzieningen die hun beperkingen
compenseren. Voor die mensen waarvoor geen voldoende compensatie
mogelijk is zullen aparte voorzieningen moeten worden getroffen.
Zou iemand met een dwarslaesie nog begrijpen dat die ‘compensatie’ over zijn
rolstoel gaat? Ook het gebruik van het eufemisme ‘anders-valide’ (uit hetzelfde stuk)
is een symptoom van de angst om te direct te zijn. Deze angst maakt ook dat ‘geld
geven’ wordt tot ‘het organiseren van koopkracht’, en dat ‘we waren te laat’ verandert
in ‘de vertraging is veroorzaakt door additioneel benodigde doorlooptijd’.
2. De angst om niet volledig genoeg te zijn
Deze angst wordt ingegeven door de mogelijkheid dat er altijd vragen kunnen
komen. Om deze vragen vóór te zijn, proberen ambtenaren alvast zo veel mogelijk
informatie te geven, zoals in: ‘De toegang tot een computer is een doorslaggevende
factor voor het opbouwen van computerervaring.’ Ook het volgende valt beslist niet
te ontkennen: ‘uithuizigheid is een noodzakelijke voorwaarde om zich in de publieke
ruimte delinquent te kunnen presenteren’ (met dat laatste wordt gewoon bedoeld
‘op straat de wet overtreden’).
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3. De angst om onwetenschappelijk te zijn
Veel beleidsambtenaren hebben een wetenschappelijke vooropleiding. Deze
speelt hun geregeld parten, want er is één groot verschil tussen de wereld van de
wetenschap en die van de ambtenarij: wetenschappers communiceren doorgaans
alleen in een gesloten circuit met elkaar, maar de teksten van ambtenaren komen
ook geregeld naar buiten. Een zin als ‘Deze casus bevat corruptogene elementen’
is in een juridische tekst wellicht functioneel, maar is daarbuiten absoluut
ontoelaatbaar, al is de formulering ‘Hier hangt een luchtje aan’, die we ook weleens
gelezen hebben, misschien weer wat te informeel.
4. De angst om op leegheid te worden betrapt
Metacommunicatie (communicatie over communicatie) is een veelgebruikte vorm
om te verhullen dat er eigenlijk niet veel te melden valt, zoals in: ‘het kader is een
algemeen kader met daarin een aantal uitgangspunten’. Soms is helemaal niets
zeggen toch beter.
5. De angst voor de kloof met de burger
Ook de ambtenaar weet dat er een kloof bestaat tussen de overheid en de burger.
Uit angst om deze kloof nog groter te laten worden, tracht de ambtenaar zelfs
regelmatig de kloof te overbruggen door zich in de burger te verplaatsen. Dit leidde
bij een van hen tot de scherpzinnige observatie: ‘De burger leeft in een lokale
omgeving.’
6. De angst voor conflicten

Illustratie: Matthijs Sluiter

Zo nu en dan moet de ambtenaar iets opschrijven wat niemand leuk vindt om te
horen, of waardoor een conflict zou kunnen ontstaan. Dan rest hem niets dan zeer
indirect te formuleren, met soms hilarische resultaten: ‘Toneelgezelschap “De
Kromme Tenen” is als vaste bespeler van de bovenzaal meer geïnstitutionaliseerd
dan wenselijk.’
Het ‘creëren van draagvlak’ is een ‘centrale activiteit’ in het bestaan van de
ambtenaar. Dit verdraagt zich slecht met een ‘conflictmodel’, om het maar eens
ambtelijk te formuleren.
Maar wat moeten we met al die angsten van de ambtenaar? Moet hij in therapie
en met zijn angsten worden geconfronteerd? Moet Emile Ratelband aan de slag
om hem over gloeiende kolen te laten lopen?
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Allereerst moeten we de ambtenaar leren begrijpen. Ongeschoold betreedt hij
het overheidsapparaat en binnen luttele maanden vloeien de eerste ambtelijke
volzinnen uit zijn toetsenbord. Er zou eens goed onderzocht moeten worden hoe
dit proces zich precies voltrekt. Wellicht is inzicht in het ontstaan van ambtenarentaal
het begin van het voorkomen ervan.
In een ideale wereld verbaast de ambtenaar zich net zo over de voorbeelden uit
dit artikel als wij hebben gedaan bij het verzamelen ervan. En mocht een ambtenaar
bij het lezen van de zin: ‘Als de heuristiek functioneert zoals bedoeld en de criteria
ook in de tijd valide blijken te zijn, is het evolutionaire perspectief duister’ geen
gevoel van bevreemding krijgen, dan wordt het misschien toch tijd om Emile
Ratelband in te schakelen.
De voorbeelden van ambtelijk taalgebruik zijn niet verzonnen. De auteurs
kwamen ze in hun dagelijkse werk tegen. Namen in de voorbeelden zijn
wél gefingeerd.

Onze Taal. Jaargang 75

238

Parlementaire lijken
Woorden die niet mochten in de Kamer
Erik van der Spek

Kamerleden kunnen zeuren, verongelijkt worden en elkaar
dwarszitten. Het kost de Kamervoorzitter dan ook vaak grote moeite
om verhitte debatten in de hand te houden. Tot vijf jaar geleden
beschikte hij daarvoor over een bijzonder instrument: hij mocht
beledigingen en ander onparlementair taalgebruik schrappen uit de
Handelingen. Wat kon er allemaal niet door de beugel in Den Haag?
Wie tegenwoordig klaagt over gezapigheid en gepolder in de Tweede Kamer, zou
eigenlijk even terug moeten kunnen gaan naar de jaren dertig van de vorige eeuw.
De volksvertegenwoordiging was destijds sterk gepolariseerd, en dat leidde tot
onstuimige discussies. Aan de linkerzijde werd het woord gevoerd door de
communisten, die de Tweede Kamer een ‘knekelhuis van het grootkapitaal’ noemden.
Aan de rechterzijde maakte de NSB er geen geheim van dat zij het liefst ‘het
parlement en al haar uitwassen’ wilde opdoeken. Bij de discussies over en weer
ging het er niet kinderachtig aan toe. Zo was de NSB'er d'Ansembourg van mening
dat de regering de communisten moest ‘uitroeien, vernietigen, totdat er niets meer
in Nederland overblijft, dan de vreugde dat zij verdwenen zijn’.
Wie ziet wat voor opvattingen d'Ansembourg mocht ventileren over communisten
en tot op zekere hoogte ook over Joden, zal verbaasd zijn over wat er níét gezegd
mocht worden. Tegenover de minister kon d'Ansembourg zich bijvoorbeeld duidelijk
veel minder permitteren. Dat blijkt uit een klein debatje uit 1940. De aanleiding was
de uitspraak van de minister van Justitie dat hij ‘niet geoutilleerd is om Joden van
niet-Joden te onderscheiden’. D'Ansembourg reageerde als volgt:
Hij moge het niet met ons eens zijn dat de overmatige toevloed van Joden
schadelijk is voor ons volk, hij moge aan de zijde staan van hen, die
roepen: ‘Joden er in, Nationaal-Socialisten er uit’, in hooge mate ongepast
lijkt mij, dat hij in plaats van met argumenten met geestigheden antwoordt,
die iedere niet-Jood maar feitelijk ook iedere Jood als belediging moet
voelen.
De Voorzitter: Zoudt u niet van ‘ongepastheid’ ten opzichte van den Minister willen
spreken? Drukt U zich parlementair uit.
Antisemitische uitlatingen behoorden kennelijk tot het parlementaire taalgebruik,
maar een minister ‘ongepastheid’ verwijten, ging te ver.

Schrapbepaling
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De mogelijkheid om in de Kamer bepaalde woorden te verbieden, ontstond in 1934,
en dat had alles te maken met het hierboven geschetste klimaat in de jaren dertig.
In 1931 was de NSB opgericht, maar de regering maakte zich vooral zorgen over
de communisten en revolutionair-socialisten. In 1933 brak er muiterij uit op het
marineschip De Zeven Provinciën; de regering liet het schip beschieten, waarbij 23
doden vielen. Deze en andere uitingen van onvrede over de parlementaire
democratie waren een doorn in het oog van de antirevolutionaire voorman Colijn.
Toen hij in 1933 minister-president werd, was het klimaat geschapen om de positie
van het parlement - én van de Kamervoorzitter - te versterken.
Een van de belangrijkste veranderingen in dit verband was de toevoeging van de
schrapbepaling (artikel 74) aan het Reglement van Orde. Deze bepaling stelde de
voorzitter in staat om beledigingen (van de Kroon, de minister of een Kamerlid) en
staatsondermijnende opmerkingen te schrappen uit de Handelingen, de verslagen
van de Kamerzittingen. Het was dan net of de uitspraken in kwestie niet gedaan
waren. Ondanks felle protesten van communisten en revolutionair-socialisten (het
communistische Kamerlid De Visser sprak van ‘een zeer bedenkelijke fascistische
plant van onkruid in het parlementaire hof’) werd dit voorstel in 1934 aangenomen.
Vanaf 1934 heeft de Kamervoorzitter zo'n 450 keer gebruikgemaakt van zijn
bevoegdheid om Kamerleden op deze manier tot de orde te roepen. Dat resulteerde
in evenzoveel ‘lijken’, zoals de verboden woorden en uitdrukkingen ook wel worden
genoemd.
De schrapbepaling heeft bestaan tot 2001 en is toen zelf geschrapt: er was geen
behoefte meer aan. Bovendien vond de Kamer dat de waarheid geweld werd
aangedaan als het nageslacht een gecensureerde weergave van de debatten zou
erven. De lijken wer-
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den onlangs voor het eerst bijeengebracht, door Peter Bootsma en Carla Hoetink
in Over lijken. Ontoelaatbaar taalgebruik in de Tweede Kamer; de voorbeelden uit
dit artikel zijn aan dit boek ontleend. Wat zeggen deze lijken over onze parlementaire
debatcultuur en over onze fatsoensnormen op het gebied van taalgebruik?

Afgod
Allereerst de cijfers. Van de ongeveer 450 lijken die tussen 1934 en 2001 te betreuren
waren, vielen er al meteen 74 in 1934; de Kamervoorzitter maakte blijkbaar gretig
gebruik van dit nieuwe instrument. Sowieso gaf het Interbellum er veel te zien: van
de 450 lijken stamt 65% uit de periode 1934-1940. Daarentegen lijkt er na 1970 nog
maar weinig aanleiding te zijn geweest om Kamerleden tot de orde te roepen; de
teller blijft in die jaren steken op maximaal vijf lijken per jaar, en sommige jaren zijn
geheel vrij van lijken. In 1993 viel het laatste; het kwam voor rekening van de
Centrumdemocraat Hans Janmaat. Naar aanleiding van een uit de hand gelopen
studentendemonstratie had hij Paul Rosenmöller van GroenLinks toegebeten: ‘U
denkt dat al uw politieke vriendjes heel fatsoenlijke jongetjes zijn, maar dat zijn ze
niet’, waarbij hij met die ‘politieke vriendjes’ doelde op de - natuurlijk linkse relstudenten.
Bootsma en Hoetink hebben in hun boek ook bijgehouden hoe de schrappingen
over de verschillende partijen verdeeld zijn. De partijen aan de uiterste linker- en
rechterzijde scoren hierbij het hoogst, met de communisten als onbetwiste koploper
(zie ook het kader ‘Communistenjacht’, op de volgende bladzijde). De topvijf ziet er
als volgt uit:
1. CPN (Communistische 183
Partij van Nederland, tot
1935: Communistische
Partij Holland)

(39,6%)

2. NSB
(Nationaal-Socialistische
Beweging)

76

(16,6%)

3. RSAP
61
(Revolutionair-Socialistische
Arbeiderspartij, tot 1935:
Revolutionair-Socialistische
Partij)

(13,3%)

4. SGP (Staatkundig
Gereformeerde Partij)

19

(4,1%)

5. VNH (Verbond voor
Nationaal Herstel), ex
aequo met de ARP
(Antirevolutionaire Partij)

13

(2,8%)

De prominente positie van communisten en NSB zal duidelijk zijn: het was juist
vanwege de polarisatie van deze partijen dat de schrapbepaling in het leven was
geroepen. De hoge positie van de SGP verbaast wellicht. Maar de SGP was in de
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jaren dertig een onvervalst theocratische partij, die het vooral als haar taak zag om
van Gods woord te getuigen. Zo vielen er op 9 november 1934 vier lijken op één
dag door toedoen van de predikant en SGP-fractieleider G.H. Kersten. Hij maakte
bij die gelegenheid bezwaar tegen de crisiswetten van het kabinet-Colijn en nam
de boeren in bescherming die hiertegen in opstand kwamen. Vervolgens vroeg hij
de regering deze boeren niet te vervolgen, ‘die ten slotte alles er aan zullen wagen,
liever dan dat zij de knie zullen buigen, voor den afgod die hier door de Regeering
is opgericht.’ Hier werd Kersten afgehamerd door Kamervoorzitter Ruijs de
Beerenbrouck, die struikelde over het woord afgod. Het waren dus niet altijd politieke
tegenstellingen of persoonlijke beledigingen die voor schrapping in aanmerking
kwamen.

Max de Marchant et d'Ansembourg, in de jaren dertig Kamerlid voor de NSB, mocht een
minister geen ‘ongepastheid’ verwijten.
Foto: Spaarnestad Photo

Centrumdemocraten
Hoewel de schrapbepaling dus vooral in het Interbellum kwistig werd toegepast,
zijn ook na de Tweede Wereldoorlog een aantal duidelijke pieken waarneembaar.
Vooral de kleine rechtse partijen dwongen de Kamervoorzitter regelmatig tot ingrijpen.
In de jaren zestig was dat bijvoorbeeld de Boerenpartij, die in 1963 drie Kamerzetels
behaalde. Boer Hendrik Koekoek (‘Daar zijn wij teeg'n’) en zijn geestverwanten
werden regelmatig tot de orde geroepen. Een veel gehanteerde truc van deze
Kamerleden was om vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog in hun kritiek te
verwerken; zo verweet Boerenpartijlid Van de Brake zijn tegenstanders
‘Gestapo-methoden’, waarop hij direct werd teruggefloten door de voorzitter.
Toch waren de ‘Boeren’ nog relatief onschuldig in verhouding tot hun geestelijke
erfgenamen, de Centrumdemocraten, onder leiding van Hans Janmaat. Met name
zijn uitlatingen over immigranten en vluchtelingen schoten opeenvolgende
Kamervoorzitters (Dolman en Deetman) geregeld in het verkeerde keelgat. Dat
leidde soms tot felle discussies, zoals bij een wetsvoorstel over naturalisatie:
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Janmaat: Het lijkt echt een beetje op het boekje over Ali Baba met zijn
40 assistenten. Het is echt ongelooflijk.’?
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De voorzitter (Dolman): Dit is een zeer discriminerende opmerking. Die
neemt u terug, mijnheer Janmaat!
Janmaat: Het is geen discriminerende opmerking. De voorzitter: U neemt
die terug! Anders schrap ik die opmerking. U hebt het voor het kiezen.
Janmaat: Het is een bekend sprookje.
De voorzitter: U gaat verder!

Van Tweede Kamerlid Hans Janmaat werden in de jaren tachtig en negentig geregeld
onwelvoeglijke uitdrukkingen geschrapt.
Foto: Paul Dijstra / Spaarnestad Photo

Taboewoord
Uit de gegeven voorbeelden blijkt al een beetje dat het vooral van de persoonlijke
smaak en kleur van de Kamervoorzitter afhing wat mocht en wat niet. Het Reglement
van Orde, waar de schrapbepaling dus een onderdeel van vormde, geeft drie vormen
van ontoelaatbare uitingen: het aanzetten tot een onwettige daad, het schenden
van de geheimhoudingsplicht en het uiten van beledigingen. Maar ook
beschuldigingen, godslasteringen, politiek gevoelige opmerkingen en scheldwoorden
werden regelmatig afgehamerd.
Veel termen die in de jaren dertig nog als ontoelaatbaar werden beschouwd,
konden in latere Kamerdebatten onopgemerkt passeren. Zo maakte een
Kamervoorzitter vóór de Tweede Wereldoorlog bezwaar tegen de term grappenmaker
(moest zijn: geestige man). Knoeiwinkel mocht evenmin, maar schijnvertoning was
weer wel toelaatbaar. Tot eind jaren vijftig was onzin een taboewoord, tot eind jaren
zestig brutaal, en de kwalificatie schandalig kon tot eind jaren tachtig niet door de
beugel.

‘De Oosterse Hitler’
In de meeste gevallen werden de teruggefloten Kamerleden zelf in staat gesteld
een alternatief voor de gewraakte uitdrukking te formuleren. Dat leverde interessante
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onderhandelingen op over het gewicht en de strekking van woorden en uitdrukkingen.
Een voorbeeld is het volgende debatje uit 1947 over een uiting van CPN-fractieleider
Wagenaar, die de regering had verweten ‘het Nederlandse volk te misleiden’:
De voorzitter: Dat kan ik niet toelaten. Wanneer U de Regering dit verwijt,
beledigt U de Regering. Wagenaar: Dan zal ik niet zeggen misleiden,
maar: een rad voor ogen draaien.
De voorzitter: Dat is even erg.
Wagenaar: Ik vind het minder erg. Ik zou dan willen zeggen, dat dit niet
is het geven van een juiste voorstelling van zaken.
En zo waren er meer parlementariërs die er een spel van maakten de grenzen van
hun Kamervoorzitter te verkennen. Vaak konden woorden en uitdrukkingen die
tijdens een verhitte zitting werden afgehamerd, een paar weken later ongehinderd
uitgesproken worden. En anders kon de spreker altijd nog onderscheid maken
tussen zijn woorden en de achterliggende opvattingen. Dat laatste deed oud-premier
Gerbrandy in 1955 tijdens een debat over de status van de Molukken. Gerbrandy
was voorstander van zelfstandigheid van Ambon en omschreef de Indonesische
president Soekarno als ‘de Oosterse Hitler’. Hij werd direct tot de orde geroepen:
De voorzitter: Ik moet daar bezwaar tegen maken, want dat staatshoofd
zou het, terecht, als een belediging opvatten. Hoe de geachte spreker
erover oordeelt, kan hij zelf beoordelen, maar hier mag het niet worden
gezegd.
Gerbrandy: Ik trek dan het woord in met de mond. De voorzitter: Over uw
hart heb ik niets te zeggen.
De voorzitter onderstreepte hiermee de essentie van de schrapbepaling: het was
de formalisering van een fatsoensnorm, gericht op een ordelijke gedachtenwisseling.
De Kamerleden mochten er gerust verwerpelijke denkbeelden op na houden, als
ze die denkbeelden maar in parlementair aanvaardbare formuleringen wisten te
gieten. In die zin is het verdwijnen van de schrapbepaling geen groot gemis.

Over Lijken. Ontoelaatbaar taalgebruik in de Tweede Kamer van Peter
Bootsma en Carla Hoetink verscheen bij Boom in Amsterdam.

Communistenjacht
Communisten waren het grootste slachtoffer van de schrapbepaling, soms zonder
dat ze wisten wat ze fout hadden gedaan. Een voorbeeld is een klein debat over
ex-keizer Wilhelm uit 1935. Het Kamerlid Wijnkoop (CPN) sprak met verontwaardiging
over ‘de heer Von Hohenzollern’, die in Nederland verbleef zonder belasting te
betalen. Toen de Kamervoorzitter ingreep, ontwikkelde zich de volgende discussie:
Wijnkoop: Von Hohenzollern?
De voorzitter: Kiest u de gebruikelijke benaming.
Wijnkoop: Wilhelm von Hohenzollern.
De voorzitter: De ex-keizer van Duitschland!
Wijnkoop: Zeker, dat komt hem toe!
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Vraag en antwoord
Taaladviesdienst

Van()daar()uit
?‘Van()daar()uit reizen we verder naar Toscane.’ Hoe schrijf je van + daar +
uit?
!De juiste schrijfwijze is van daaruit. Deze constructie ontbreekt in het Groene Boekje
en Van Dale (2005), maar is wel opgenomen in het Witte Boekje (2006). Van daaruit
komt in de praktijk veel vaker voor dan vandaar uit, vandaaruit of van daar uit. Dat
komt waarschijnlijk doordat daaruit in deze constructie sterker als een eenheid wordt
gevoeld dan vandaar. Hetzelfde geldt voor van hieruit en van waaruit, en voor de
vergelijkbare gevallen van daaraf, van hieraf en van waaraf.
Een woord als daaruit wordt aaneengeschreven als uit niet bij het werkwoord
hoort en ook niet bij een erop volgend naamwoord. Vergelijk:
- We zijn daar uitgekomen [= aldaar beland; het gebruikte werkwoord is
uitkomen];
- We zijn daar uit de bus gekomen [uit de bus is één geheel];
- We zijn daaruit gekomen [= uit dat ding / die moeilijkheid gekomen].

Om weglaten?
?Is het woord om nodig in een zin als ‘Ik heb besloten om op vakantie te gaan’?
!Om kán worden weggelaten: zowel ‘Ik heb besloten op vakantie te gaan’ als ‘Ik
heb besloten om op vakantie te gaan’ is juist. Veel mensen hebben geleerd dat je
om alleen mag gebruiken als het ‘met het doel, teneinde’ betekent, zoals in ‘Ik ga
naar de bakker om croissantjes te kopen.’ Maar dat zou betekenen dat je ook moet
zeggen: ‘Ik heb veel zin op vakantie te gaan’, en dat zal de meesten toch onnatuurlijk
in de oren klinken.
Het woord om kan het best worden beschouwd als een soort hulpmiddel om de
zin soepeler te laten lopen of de zinsstructuur doorzichtiger te maken. Soms kan er
zelfs dubbelzinnigheid mee worden opgelost, zoals in ‘Ze besloten in 2004 te
trouwen’: is hier bedoeld dat ze in 2004 wilden trouwen, of namen ze in 2004 het
besluit? Het toevoegen van om - voor óf na in 2004 - maakt de zin duidelijker.

Verwijzing naar percentage
?‘30% van de Nederlanders vindt dat hij te hard moet werken.’ Kun je met hij
naar een percentage verwijzen?
!Het is beter om dat niet te doen: hij slaat doorgaans op één individu, niet op een
groep, percentage of deel. Maar wat moet het dan wél zijn? Helaas is daar geen
vaste regel voor. Wat goede diensten kan bewijzen is het meervoudige ze, zeker
als de zin vooral slaat op de afzonderlijke personen of zaken waaruit het percentage,
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het deel of de groep is samengesteld. In de zin hierboven heeft ze in elk geval onze
voorkeur: ‘30% van de Nederlanders vindt dat ze te hard moeten werken.’
Dat geldt ook voor een zin als ‘Het merendeel van de Denen vindt dat ze te hard
werken.’ De onzijdige verwijzing ‘dat het te hard werkt’ impliceert dat het merendeel
als geheel te hard werkt, terwijl het juist om de afzonderlijke personen gaat. Maar
in ‘De raad van bestuur vindt dat hij verkeerd is ingelicht’ wordt bedoeld dat de raad
als geheel verkeerd is ingelicht; de nadruk ligt niet op de raadsléden. Daarom is hij
hier beter dan het meervoudige ze. Vaak is er geen directe voorkeur, zoals bij: ‘Het
motto van Philips is dat ze gebruikersvriendelijke producten willen maken / dat het
gebruikersvriendelijke producten wil maken.’
In de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) staan vergelijkbare
gevallen, zoals ‘De bevolking kwam in opstand toen hun loon werd gehalveerd.’

Gelijk (‘meteen’)
?Ik kom vaak het akelige germanisme gelijk in de betekenis ‘meteen’ tegen,
zelfs in Onze Taal. Is het algemeen gebruik daarvan reden om het goed
Nederlands te noemen?
!Het woord gelijk wordt al lange tijd in de betekenis ‘meteen’ gebruikt. Het
Woordenboek der Nederlandsche Taal nam het in die betekenis al op in 1885; het
is nooit als germanisme aangeduid. Natuurlijk kent het Duits gleich (‘meteen,
dadelijk’), maar dat wil niet zeggen dat het Nederlands daardoor gelijk in die
betekenis is gaan gebruiken. Het is in onze taal ontstaan uit tegelijk(ertijd) of op
gelijk moment (‘op hetzelfde moment’).

Wit of groen?
In Onze Taal wordt de witte spelling gevolgd, het alternatief voor de spelling van
het Groene Boekje. Als wit en groen van elkaar afwijken bij spellingkwesties die in
‘Vraag en antwoord’ aan de orde komen, wordt het verschil duidelijk aangegeven.
De grote Van Dale heeft deze betekenis van gelijk lange tijd ‘gewestelijk’ genoemd,
maar die opmerking is in de editie van 1999 geschrapt. Het woord is volkomen
ingeburgerd in het Standaardnederlands. Wel is er een stilistisch verschil: gelijk
doet wat informeler aan dan bijvoorbeeld meteen, direct of onmiddellijk.
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De Brave Hendrik, een ‘leesboekje voor jonge kinderen’ van Nicolaas Anslijn (1810), wordt
nog geregeld herdrukt.

Brave Hendrik/hendrik
?‘Zij zijn twee brave hendrikken.’ Is dit goed geschreven?
!De kleine letters zijn in elk geval correct. Hendrik is in wezen een eigennaam maar
in de constructie een brave hendrik (‘iemand die erg braaf is’) fungeert het niet meer
als zodanig. Vergelijkbare gevallen zijn een nieuwsgierig aagje, een houten klaas
en de ware jakob (of jakoba).
Het meervoud is met één k: brave hendriken. Hier geldt dezelfde regel als bij
slimmeriken en monniken: als een woord eindigt op onbeklemtoond -ik, wordt de k
niet verdubbeld als er -en of -er achter komt. Die regel geldt ook voor woorden op
onbeklemtoond -es, -el, -il, -um en nog een paar gevallen; vandaar dat we
dreumesen, engelen, stencilen en Bussumer schrijven.
Op de website van Onze Taal worden zo'n duizend taalkwesties
besproken. Kijk voor een overzicht op
www.onzetaal.nl/advies/overzicht.php.
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Reacties
Accent circonflexe
Aral Dijksman - Amersfoort
De Taaladviesdienst legt in het meinummer van Onze Taal uit waar enkele accenten
vandaan komen: ‘Het accent aigu (zoals in café) gaf oorspronkelijk een stijgende
toon aan, het accent grave (in scène) een dalende toon, en het accent circonflexe
(gêne) een soort combinatie van die twee.’
Dat klopt niet helemaal: het accent circonflexe staat voornamelijk op klinkers die
vroeger in het Frans lang waren, en vaak gevolgd werden door een s. Een paar
voorbeelden:

isle

→ île (‘eiland’)

hospital

→ hôpital (‘ziekenhuis’)

estre

→ être (‘zijn’)

pasture

→ pâture (‘weide’)

beste

→ bête (‘beest’)

Ook werd het accent circonflexe gebruikt om gelijkgespelde woorden met een
verschillende betekenis van elkaar te onderscheiden: du (‘van de/het’), dû
(‘verschuldigd’).

Goedenamiddag
Willem Suys - Arc, België
Frans Debrabandere reageerde in het meinummer op de manier waarop Ruud
Hendrickx blijkens het februari/maartnummer het Onze Taal-congres had begroet,
namelijk met ‘Goedenamiddag’. Volgens Debrabandere wordt goedenamiddag ‘in
Vlaanderen normaal nooit gezegd’. Ik huppel even mee in het welles-nietes-spelletje.
Ik werk in een bedrijfseenheid te Gent, België, waar enkele honderden Vlamingen
al dan niet bedrijvig zijn. Wanneer ik om drie uur 's namiddags mijn late dienst
aanvat, dan begroet ik de aanwezigen met ‘een goeienamiddag’ en dat klinkt daar
heel vanzelfsprekend. Ik bedoel: zo doen de meeste collega's het. Welaan dan, hoe
abnormaal is normaal in dat kleine Belgisch-Vlaanderen?

Bijnamen van voetballers [1]: Bossie
René Appel - Amsterdam
Frank Joosten schreef in het juninummer van Onze Taal over bijnamen van
voetballers (‘De Tovenaar van Tatabánya’). Ik vond het een leuk en goed
gedocumenteerd artikel, maar ik meen toch een fout te hebben ontdekt. In de lijst
met naamvervormingen staat namelijk dat Bossie de bijnaam van Johan Boskamp
(middenvelder van Feyenoord) was, maar volgens mij was het de bijnaam van
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Johnny Bosman toen hij nog bij Ajax speelde. Bij Ajax was het namelijk wel, en bij
Feyenoord niet de gewoonte om spelers met een verkleinwoord aan te duiden. Zo
was Johan Cruijff ook ‘Jopie’ en John van 't Schip ‘Schippie’. Ik meen me te
herinneren dat Ronald Koeman wel ‘Koetje’ werd genoemd. Als dat klopt, dan had
hij ook nog in het rijtje ‘Vergelijking met dieren’ kunnen staan.

Juan Sebastián Verón (rechts), de Argentijnse middenvelder van Inter Milan, heeft als
bijnaam La Brujita (‘De Kleine Heks’).
Foto: Tony Marshall

Bijnamen van voetballers [2]: La Brujita
Martin van der Heide (13 jaar) - Heerhugowaard
Normaal gesproken lees ik Onze Taal niet, tot ik in het juninummer het artikel van
Frank Joosten over bijnamen in de voetbalwereld tegenkwam. Aangezien ik een
voetballiefhebber ben, heb ik dit stukje even doorgelezen. Ik zag in het kader ‘Op
grond van uiterlijk’ de naam van Juan Sebastián Verón staan, met de toelichting ‘La
Brujita (“De Kleine Heks”; vanwege zijn haakneus)’. De bijnaam klopt precies, maar
Verón heeft absoluut geen haakneus. Veróns vader (Juan Ramón Verón) was ook
een stervoetballer en kreeg vanwege zijn goede techniek én zijn haakneus de
bijnaam La Bruja (‘De Heks’). Toen de kleine Verón ging voetballen en dezelfde
magistrale acties maakte als zijn vader, kreeg hij zijn bijnaam: La Brujita.

Bijnamen van voetballers [3]: Koning Co
René Bouman-Emmen - Tilburg
In zijn artikel ‘De Tovenaar van Tatabánya’, over bijnamen in de voetbalwereld,
beweert Frank Joosten dat Co Adriaanse zijn bijnaam Koning Co heeft gekregen
‘na zijn successen
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met AZ vorig seizoen’. Niets is echter minder waar: mijnheer Adriaanse verdiende
de titel al zo'n vijf jaar eerder, toen hij in Tilburg de plaatselijke club Willem II eerst
naar UEFA-cup-, en vervolgens zelfs naar Champions Leaguevoetbal leidde. De
knipoog naar koning Willem II is evident.
Kennelijk heeft de Alkmaarse club in korte tijd dus nóg meer meegenomen uit
Tilburg dan een technisch directeur, een trainer, een klein elftal spelers en een tenue
voor uitwedstrijden. Een en ander heeft in het Brabantse overigens geleid tot een
aantal bijnamen voor AZ, waarvan Willem III de meestgebruikte is en Willem
II-Alkmaar de mooiste.

Bijnamen van voetballers [4]: roepnaam
Robert-Henk Zuidinga - Damme, België
In zijn artikel in het juninummer onderscheidt Frank Joosten veel soorten bijnamen
van voetballers, maar een echte definitie van het begrip ‘bijnaam’ ontbreekt. Bij één
categorie voorbeelden (Wes voor Wesley Sneijder, Schippie voor John van 't Schip)
gaat het dan ook eigenlijk niet om bijnamen, maar om roepnamen - in dit geval in
de letterlijke zin van dat woord: vaak moet iemand aan de andere kant van het veld
bereikt worden. Uit de overige voorbeelden wordt duidelijk wat een goede bijnaam
wel moet doen: iemands belangrijkste eigenschappen schetsen, zoals uiterlijk of
vaardigheden.

Voetbalclichés
Ad Rutten - Oisterwijk
Henk Spaan trakteert ons in de juniaflevering van zijn column op zijn topvijf van
ergerlijke voetbalclichés. Het allerbelabberdste heeft hij echter niet genoemd, namelijk
de nietszeggende uitspraak achter de feiten aan lopen, waarmee voetballers en
trainers in hun wedstrijdanalyses aangeven dat ze een opgelopen achterstand niet
ongedaan hebben kunnen maken. Bij de uitdrukking op de feiten vooruitlopen kan
ik me nog de betekenis ‘anticiperen’ voorstellen. Maar ‘De tegenstander maakte
0-1 en vanaf dat moment liepen wij achter de feiten aan’ is naar mijn mening net
zo'n loze kreet als ‘Goh, weer een dag’, en zegt wellicht meer over de voetballer,
de trainer en hun televisiegeleuter dan over de opgelopen achterstand.

‘Ander woord voor...’
H. Niekoop - Eindhoven
De Taaladviesdienst kiest in de meiaflevering van de rubriek ‘Ander woord voor...’
de woorden tiptijst en toplijst als beste Nederlandse alternatieven voor longlist en
shortlist. Die woorden zal de organisatie van de AKO Literatuurprijs ook daadwerkelijk
gaan gebruiken. Maar het is me opgevallen dat het genootschap zelf de in ‘Ander
woord voor...’ bekroonde woorden volkomen lijkt te negeren. Een voorbeeld is
weblocatie, dat in het septembernummer van 1997 werd uitgekozen als alternatief
voor website. Maar in Onze Taal heet het nog altijd: ‘Zie onze website.’ Voor het
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geval weblocatie te lang is: Karel van de Graaf van de AVRO gebruikt steevast
webstek.

Nawoord redactie
De redactie ziet de in ‘Ander woord voor...’ uitverkoren alternatieven in de eerste
plaats als voorzetten, die ze zelf pas zal gebruiken als in de praktijk is gebleken dat
ze levensvatbaar zijn. De enige uitzondering hierop was het bovengenoemde
weblocatie, dat van september 1997 tot november 2000 vrij consequent in plaats
van website gebruikt werd. Toen het niet bleek aan te slaan, keerde website in het
blad terug.

Ik-gebruik Wouter Bos
K.E. van Zanten - Maarssen
In het aprilnummer van Onze Taal staat een artikel over speechschrijvers, en daarin
was ook een fragment uit een speech van Wouter Bos opgenomen. In Onze Taal
van juni stelt B.A. ten Pas in de rubriek ‘Reacties’ dat de heer Bos in dit fragment
zo vaak het woord ik gebruikt dat hij de verdenking oproept erg met zichzelf
ingenomen te zijn. Maar men kan dat ook anders zien: eindelijk eens iemand die
‘ik’ durft te zeggen! Hoe vaak hoor ik mensen niet ‘je’ zeggen als ze ‘ik’ bedoelen:
- En dan sta je daar voor een zaal...
- En dan moet je die strafschop nemen...
- En dan word je premier...

De je-constructie is een stijlfiguur geworden die moet voorkomen dat de spreker te
ver boven het maaiveld uitsteekt. Hij schept een zekere afstand tot zichzelf, zodat
hij vrijblijvender over zichzelf kan praten. Handig voor iemand die zichzelf moet
verantwoorden.

Want namelijk
Machiel Pomp - Posterholt
Een leuk artikel, dat van Kees van der Zwan in Onze Taal van juni over een nieuwe
toepassing van het woord want, namelijk ‘pijler voor journalistieke bruggetjes’, zoals
in ‘Terug naar het weer van vannacht, want de temperaturen gaan wat omlaag.’ Dit
verschijnsel verklaart misschien ook waarom ik presentatoren op televisie en radio
steeds vaker ‘want (...) namelijk’ hoor zeggen: ‘Want dit betekent namelijk dat je het
niet meent.’ Kennelijk is de verklarende betekenis van want al zodanig geerodeerd
dat er een versterkend namelijk aan moet worden toegevoegd.
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Reageren op woorden die niet zijn gezegd
Taalkundige Deborah Tannen over misverstanden in gesprekken
Marc van Oostendorp
Onlangs publiceerde de gevierde Amerikaanse taalkundige Deborah
Tannen haar nieuwste boek, over de manier waarop moeders en
dochters met elkaar praten: Doe je dat écht aan? Ze wil haar lezers
vooral leren begrip te hebben voor hun gesprekspartner. ‘Als je
mensen helpt te begrijpen wat er aan de hand is, hebben ze geen
tips meer nodig.’
Een studente van de Amerikaanse taalkundige Deborah Tannen had haar moeder
op visite en maakte een salade voor haar. ‘Ga je die tomaat in vieren snijden?’,
vroeg de moeder. ‘Ik zou het in plakjes doen.’
Op slag was de gemoedelijke sfeer uit de keuken verdwenen. Kan ik nou niks
doen zonder dat ze kritiek heeft?, dacht de dochter, terwijl ze geïrriteerd de tomaat
in plakjes begon te hakken. Ook haar moeder ergerde zich: het was toch maar een
vraag geweest?
Tannen vertelt deze anekdote in haar nieuwste boek Doe je dat écht aan? Hoe
moeders en dochters met elkaar praten. Tannen is hoogleraar taalwetenschap aan
de Universiteit van Georgetown in de Verenigde Staten en schreef eerder onder
andere de bestseller Je begrijpt me gewoon niet, over de verschillende manieren
waarop mannen en vrouwen praten en de misverstanden die dat oplevert.

Deborah Tannen
Deborah Tannen (1945) promoveerde in de taalwetenschap aan de Universiteit van
Californië in Berkeley, en werkt sindsdien aan de Universiteit van Georgetown in
Washington D.C. Ze is daar ‘University Professor’, de hoogste rang die een geleerde
in de Verenigde Staten kan krijgen - een hoogleraarschap zonder verplichting om
bijvoorbeeld te doceren of te vergaderen. Tannen publiceerde twintig boeken en
meer dan honderd wetenschappelijke artikelen, en ontving voor haar werk vijf
eredoctoraten.
Haar populair-wetenschappelijke boeken zijn in zeker dertig talen vertaald. Het
grootste succes was haar boek You just don't understand uit 1990, over hoe vrouwen
en mannen met elkaar praten. Van de Nederlandse vertaling Je begrijpt me gewoon
niet werden tot nu toe 100.000 exemplaren verkocht.

Basispatroon
‘Het verhaal van mijn studente laat een patroon zien dat ten grondslag ligt aan veel
mislukte gesprekken tussen moeders en dochters’, zegt Tannen. ‘De moeder vindt
dat ze behulpzaam is of neutraal een advies geeft, maar haar dochter hoort iets
vernietigends.’ Tannen maakt verschil tussen een ‘boodschap’ en een
‘metaboodschap’. De boodschap is de letterlijke betekenis van het gesprokene: in
dit geval een vraag en een opmerking over tomaten snijden. De metaboodschap is
de onuitgesproken mededeling die achter die woorden gevoeld wordt. Moeder en
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dochter horen in dezelfde boodschap een verschillende metaboodschap. Ze reageren
op woorden die niet zijn gezegd. Waarom zijn de relaties tussen moeders en
dochters zo ingewikkeld?
‘Omdat ze allebei vrouwen zijn. Voor vrouwen is - anders dan voor mannen praten een belangrijk onderdeel van iedere relatie. Mannen kunnen de beste vrienden
zijn zonder dat ze veel met elkaar praten over persoonlijke dingen.’
‘Ik hoorde ooit het verhaal van twee mannen die jarenlang bevriend waren met
elkaar. Op een dag vertelde de ene man de ander dat hij ging scheiden, terwijl hij
nooit had laten merken dat er iets mis was met zijn huwelijk. Voor vrouwen is dat
bijna onmogelijk. Als een vrouw haar vriendin opeens zou vertellen dat ze bij haar
man wegging, zou die vriendin waarschijnlijk gaan twijfelen aan hun vriendschap.’
‘Daarbij komt nog dat de band tussen moeder en dochter heel sterk is: je moeder
is de belangrijkste persoon in je leven. De dochter lijkt op haar, maar wil zich ook
van haar onderscheiden. Veel moeders en dochters spreken elkaar een paar keer
per week, en dan soms uren achter elkaar. Daar hebben ze allebei doorgaans veel
plezier van, maar in die voortdurende gesprekken kunnen ook allerlei ongewenste
routines binnensluipen. De dochter weet al wat de moeder gaat zeggen en raakt
daar geïrriteerd door, hoewel de moeder zich nu juist nog zo had voorgenomen om
niet over dat gevoelige onderwerp te beginnen.’
‘Ik interviewde eens een man die zich daar zeer over verbaasde. Als hij zijn vrouw
met haar moeder hoorde praten, kon hij precies horen wanneer de irritatie eraan
zat te komen. Waarom hadden ze dat zelf dan niet in de gaten, vroeg hij zich af.’
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Taalwetenschapper Deborah Tannen: ‘Voor vrouwen is - anders dan voor mannen - praten
een belangrijk onderdeel van iedere relatie.’
Foto's: Susanne van der Kleij

Maar zulke dingen komen toch ook voor in andere verhoudingen dan die
tussen moeder en dochter? ‘Natuurlijk. De verhouding tussen moeders en dochters
is “de moeder aller relaties”, het beste voorbeeld van een relatie waarin veel gepraat
wordt. Maar ook in andere betrekkingen waarin hiërarchie een rol speelt, kan het
misgaan. Ik hoorde eens het verhaal van een baas die zich zorgen maakte over zijn
werknemers. De meesten wilden promotie maken, maar hij zag dat ze dat nooit
allemaal tegelijkertijd zouden kunnen - er waren er te veel. Hij dacht aardig te zijn,
en eerlijk, door ze dat te vertellen. Maar zijn werknemers interpreteerden zijn
openheid als kritiek: alsof hij hun vertelde dat ze niet goed genoeg waren om ooit
hogerop te komen. Als je in zo'n machtige positie bent, kun je maar beter niet
proberen welgemeend advies te geven.’

Buikspreken
Een belangrijk onderwerp in uw wetenschappelijke werk is indirecte
communicatie. U houdt zich de laatste jaren bezig met ‘buikspreken’, de manier
waarop mensen met elkaar praten via bijvoorbeeld een huisdier.
‘Ja. Een vrouw zegt in aanwezigheid van haar man tegen de hond: “Het baasje
is vandaag weer laat opgestaan, hè?” Zo hoeft ze het niet rechtstreeks tegen haar
man te zeggen. Ze verstopt zich achter de hond. Ouders doen het ook met kleine
kinderen. Ze praten met een kinderstemmetje en laten het kind zogenaamd allerlei
dingen tegen hun partner zeggen. In moderne gezinnen draait alles om het kind en
misschien denken ze dat het meer indruk maakt als het kind het zegt dan wanneer
ze het zelf zeggen. Mensen noemen elkaar ook “pappie” en “mammie”. Pas door
dit soort taal is hun gezin werkelijk een gezin.’
Hebt u zelf ook iets aan uw werk? Verlopen uw eigen conversaties soepeler
dan die van andere mensen?
‘Worden dokters nooit ziek? Natuurlijk wel; ze kunnen alleen de diagnose
makkelijker stellen. Ik kan zien waar het misgaat, maar dat wil niet zeggen dat ik
zelf niet in de valkuil stap. Ik weet nog dat ik meer dan twintig jaar geleden ruzie
aan het maken was met een man. Op dat moment werd ik gebeld door een kennis
die zei: “Je bent op de televisie!” Ik zette de tv aan en zag mezelf daar als deskundige
verklaren hoe het soort ruzies kon ontstaan waar ik zelf net in verwikkeld was.’
Bent u in de loop van de tijd zelf van opvatting veranderd? Zou u dingen nu
anders zeggen als u terugkijkt op uw eerdere boeken?
‘De grondgedachte is wel hetzelfde gebleven, maar waarschijnlijk zou ik nu hier
en daar de nuances anders leggen. Ik schreef in mijn eerdere boeken dat vrouwen
zich op een indirectere manier uitdrukken dan mannen. Dat is maar ten dele waar;
soms zijn mannen juist veel minder rechtstreeks.’
‘Vrouwen zijn bijvoorbeeld heel indirect als ze iets van iemand gedaan willen
krijgen. Een vrouw vertelde dat ze bij haar man in de auto zat en hem vroeg of hij
nog wilde stoppen om ergens iets te drinken. Ze bedoelde dat ze zelf wilde stoppen,
maar haar man vatte alleen de letterlijke betekenis van haar woorden, zei “nee”, en
reed door. Bijna iedereen aan wie ik dit vertel, herkent het.’
‘Maar over bepaalde onderwerpen zijn mannen juist veel minder direct.
Bijvoorbeeld als het gaat om het aanbieden van excuses; mannen geven vaak op
een veel omslachtiger manier toe dat ze een fout hebben gemaakt. Wij vrouwen
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denken dan dat ze helemaal geen “sorry” willen zeggen, maar dat is niet waar: ze
dekken zich alleen maar in.’

Kwetsbaar
Waar komt dit verschil vandaan?
‘Mannen menen dat ze zich kwetsbaar maken met een verontschuldiging. Als
mannen zien dat een andere man zwakker is dan zij, maken ze er ook meteen
gebruik van. Vandaar dat mannen tegenstribbelen als hun vrouw aandringt op een
excuus: “Oké, ik heb een
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fout gemaakt, maar jij maakt er meteen een halszaak van. Ik heb het toch ook niet
expres gedaan.” De vrouw wil een excuus om zo de onderlinge band te verstevigen,
erkenning te krijgen voor haar gevoel. Maar de man ziet zoiets in termen van
onderlinge krachtsverhoudingen.’
Is dat ook de reden waarom mannen liever niet de weg vragen als ze
verdwaald zijn? Ik werd onlangs door een vrouw geprezen omdat ik ergens
de weg vroeg. Ze zei dat mannen dat nooit deden. ‘Die observatie komt uit een
van mijn boeken! Voordat ik dat opschreef, had ik het nog nooit ergens gelezen. Nu
denkt iedereen evenzeer te weten dat het zo is. Het is een vleiende gedachte dat
je de communis opinio zo kunt beïnvloeden.’
Schrijft u uw boeken om dit soort invloed uit te oefenen?
‘Als promovendus merkte ik tijdens feestjes al dat veel mensen het soort
onderwerpen waarmee ik me bezighield heel interessant vonden. Ik dacht: dit is iets
wat iedereen aangaat, waarom zou ik mijn kennis niet met anderen delen? Ik schreef
een artikel over mijn onderzoek voor een New Yorks tijdschrift, en al snel meldde
de redactie van het glossy tijdschrift Vogue zich met de vraag of ik niet iets voor
hen wilde schrijven over de verschillen in het taalgebruik van mannen en vrouwen.’
‘Een andere reden om voor een breder publiek te willen schrijven, is dat ik uit een
arbeidersmilieu stam. “Ik wil iets schrijven wat mijn moeder ook kan lezen”, zei ik
vroeger, toen mijn moeder nog leefde. Zij had de middelbare school niet afgemaakt.
De hele wereld bestaat uit gewone mensen, ik vind dat wetenschappers ook met
hen moeten praten.’

Geen psycholoog
‘Ik schreef mijn eerste boeken ook vanuit de gedachte dat psychologie niet het enige
venster op relaties is. Taalgebruik, de manier waarop mensen met taal omgaan,
kan ons ook veel leren over menselijke verhoudingen.’
‘Mensen helpen is niet mijn belangrijkste reden om dit soort boeken te schrijven.
Ik ben natuurlijk blij als men troost vindt bij wat ik schrijf, maar ik heb niet zo veel
tips te geven. “Vraag mij niet om raad,” zeg ik weleens, “ik ben geen psycholoog.”
Je hebt meer aan inzicht: waarom zegt de ander dat? Wat voor verborgen boodschap
heeft hij of zij? Als je mensen helpt te begrijpen wat er aan de hand is, hebben ze
geen tips meer nodig.’
Het kweken van wederzijds begrip is een kernthema in uw werk.
‘Ik vind dat er in onze samenleving te veel in termen van strijd wordt gedacht. In
1998 publiceerde ik een boek dat The Argument Culture heette (in het Nederlands
verschenen onder de titel Omdat ik het zeg). Anders dan mijn andere boeken gaat
dit niet over gesprekken thuis of op het werk, maar over het publieke debat.’
‘Dat boek is mijn antwoord op een trend in de samenleving om overal een
tegenstelling te zien. De media willen overal een gevecht, een duel, een oorlog van
maken. Ik merkte het na het verschijnen van Je begrijpt me gewoon niet. In dat boek
probeer ik begrip te kweken tussen mannen en vrouwen, maar veel tv- en
radioprogramma's plaatsten dat onmiddellijk in het kader van de “strijd tussen de
seksen”. Dan nodigden ze behalve mij ook een man uit die zo veel mogelijk tegen
me moest schreeuwen dat het allemaal vreselijk was wat ik beweerde. Als zo'n man
dan zei dat hij het wel met me eens was, waren ze teleurgesteld. Ik heb ook
deelgenomen aan fora waar de deelnemers een oortje inkregen waarin de regisseur
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ze opzweepte om het zo veel mogelijk met elkaar oneens te zijn om het programma
te “verlevendigen”.’

De deelnemers aan Dochters + Moeders, een nieuw KRO-programma over ‘de moeder aller
relaties’.

‘Ik denk dat het niet nodig is om steeds weer twee extreme meningen tegenover
elkaar te zetten. We kunnen ook proberen gezamenlijk het redelijke midden te
vinden.’
U wees er zojuist nadrukkelijk op dat u geen psycholoog bent. Toch kruipen
uw boeken soms tegen de psychologie aan.
‘Ik weet niets over psychologie, of in ieder geval niet meer dan iedereen die
weleens een boek leest. Taal is een middel waarmee mensen relaties onderhouden
en gevoelens uitdrukken. Mijn boeken zijn in de loop van de tijd misschien wel
minder taalkundig geworden. In Doe je dat écht aan? geef ik ook een voorbeeld
waarin de moeder haar dochter wil helpen door van alles te veranderen in haar
huiskamer. Ook dat vat die dochter op als kritiek, volgens het door mij beschreven
patroon, maar in dat voorbeeld wordt helemaal niet gepraat.’
‘Dat is ook wel een reden om dit soort publieksboeken te willen schrijven. Het
geeft me meer vrijheid om observaties te doen zonder dat ik me strikt
wetenschappelijk voor elke bewering hoef te verantwoorden en zonder dat het altijd
rechtstreeks op uitgeschreven verslagen van gesprekken hoeft terug te gaan.
Bovendien geeft het vrijheid om met woorden te spelen. In wetenschappelijke
artikelen zit ik meer in een keurslijf, in mijn werk voor een breder publiek kan ik mijn
liefde voor de taal beter uitleven.’

Doe je dat écht aan? Hoe moeders en dochters met elkaar praten
verscheen eerder dit jaar bij uitgeverij Bert Bakker (€ 18,95, ISBN 90 351
3012 X).
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Merken worden woorden
Google
Ton den Boon - hoofdredacteur grote Van Dale
Brintageneratie, bountyeiland, barbiefiguur: er zijn merken die zo'n
grote invloed hebben gekregen dat ze in het dagelijks taalgebruik
zijn terechtgekomen. Sommige zijn zelfs doorgedrongen tot het
woordenboek. Om de maand bespreekt Ton den Boon zulke merken
in Onze Taal.
Tien jaar geleden bestond de bedrijfs- en merknaam Google nog niet eens, maar
deze zomer werd bekend dat het ervan afgeleide werkwoord wordt opgenomen in
gezaghebbende Amerikaanse woordenboeken. Eerder al had de Nederlandse
pendant van to google de grote Van Dale gehaald. In de jongste Van Dale-editie,
die eind 2005 verscheen, kreeg het werkwoord googelen de algemene definitie
‘zoeken op het internet, onderzoeken aan de hand van informatie via het internet’.
De woordwording van de bedrijfs- en merknaam Google (opgericht in 1998) is in
een buitengemeen hoog tempo verlopen. Dat blijkt niet alleen uit de populariteit van
het werkwoord googelen en afleidingen daarvan, zoals googelaar en googeltje (een
zoekopdracht met Google), maar ook uit de vele, bovendien zeer diverse
samenstellingen en afleidingen met deze merknaam, zoals googlebom,
googlegeneratie, googlejournalistiek, googlemoslim en googlificeren. Ook het feit
dat naast het werkwoord googelen de verbastering koekelen vrij algemeen gangbaar
is geworden, getuigt van de ongekende naamsbekendheid van het merk.

Ontaarding

Google als werkwoord in de titel van een boek uit 2005.
Academic Service

Merknaamhouders zijn doorgaans niet gelukkig als hun merknaam zich ontwikkelt
tot een ‘generoniem’ (een soortnaam afgeleid van een merknaam). Dat geldt ook
voor Google. De woordwording zou de ontaarding van het merk bevorderen. Dat
mag zo zijn, maar de vraag is natuurlijk of dat nog relevant is voor een monopolist
of bijna-monopolist, want dat is Google in feite. De ontaarding van een merk heeft
tenslotte ook voordelen: het vrije gebruik van de soortnaam bevordert de
naamsbekendheid ervan.
Hoe dan ook, het verzet van de firma Google tegen de ontwikkeling tot soortnaam
van haar merk lijkt een gevecht tegen de bierkaai, alleen al doordat het werkwoord
googelen dus al synoniem geworden is met internetzoeken. Daarbij komt dat in
diverse vakgebieden termen gebruikt worden zoals googlereclame en
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googlemarketing. Maar het belangrijkste is dat google steeds meer voorkomt in
journalistieke teksten. Neem het woord googlebom: misleiding van de zoekmachine,
waarbij een bepaalde zoekterm en een bepaalde website door derden aan elkaar
gekoppeld worden. Het woord dook in 2006 in diverse media op, toen bleek dat
Google de website van minister Verdonk bovenaan zet als er op de term
‘vreemdelingenhaat’ gezocht wordt.

Negatieve bijklank
Het werkwoord googelen mag dan een neutraal woord zijn, veel samenstellingen
met google hebben een negatieve bijklank. Neem woorden als googlejournalistiek
en googleonderzoek: journalistiek en wetenschap die bedreven worden met behulp
van de internetzoekmachine, maar met een ondertoon van oppervlakkigheid doordat
de informatie louter verkregen is door middel van zoekmachines.
Google wordt niet alleen door wetenschappers en journalisten gebruikt, maar ook
door gelovigen (‘googlemoslims’ bijvoorbeeld, die hun religieuze input niet in de
moskee, maar in geschriften op het internet zoeken), woordenboekmakers en
scholieren. Die laatste groep schrijft ‘googlescripties’, scripties die geheel of
gedeeltelijk bestaan uit informatie die via de zoekmachine op internet is gevonden
en daar zonder commentaar en zonder bronvermelding vanaf is geplukt.

Ambitie
De ‘googlificatie’ van kennis, of het ‘googlificeren’ van de wereld, wil zeggen dat er
een groeiend belang gehecht wordt aan informatie die niet alleen digitaal beschikbaar
is, maar bovendien via zoekmachinevragen gevonden kan worden. Googlificatie het ontsluiten, exploiteren en raadplegen van informatie via de zoekmachine betekent dat kennis haar waarde meer en meer ontleent aan de digitale ontsluiting
ervan.
Google zelf doet er zo veel mogelijk aan om informatie via zijn eigen zoekmachine
opvraagbaar te maken, door die te digitaliseren en te indexeren. Dat is de firma ook
aan haar naam verplicht, want Google is afgeleid van de wiskundige term googol
(10 tot de 100ste macht), om aan te geven dat het bedrijf de ambitie heeft een
enorme hoeveelheid informatie te organiseren. Hoe mooi die ambitie ook is, de
informatie die zo beschikbaar komt, blijft natuurlijk altijd slechts een fractie van de
beschikbare kennis. Bovendien gaat het vooral om informatie die commercieel
interessant is. Dat maakt dat critici woorden als googlificatie voorlopig niet snel
neutraal zullen gebruiken.

Naschrift
Net voor het ter perse gaan van dit nummer brachten de media het nieuws dat
Googles (Amerikaanse) merkenrechtadvocaat Rose Hagan van mening is dat to
google (en waarschijnlijk dus ook ons werkwoord googelen) niet gebruikt mag worden
in de betekenis ‘internetzoeken’ zonder meer, maar alleen voor ‘het zoeken op
internet met de zoekmachine van Google®’. De toekomst zal uitwijzen of
taalgebruikers zich hieraan zullen conformeren. Als dat het geval is, zal dat nieuwe
gebruik ongetwijfeld vroeg of laat tot aanpassingen in de woordenboeken leiden.
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Woordenboeken registreren immers het feitelijke taalgebruik, ze schrijven dat niet
voor.
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‘Zo fijn als gemalen poppestront’
Een positief woordje negatief gebruikt
Ewoud Sanders
In Knielen op een bed violen van Jan Siebelink wordt iemand
omschreven als ‘zo heel fijn gelovig, als gemalen poppenstront’.
Waar komt deze uitdrukking vandaan?
Voor de meeste mensen heeft fijn een positieve betekenis. Iets wat ‘fijn’ is, is goed,
prettig of plezierig. Een andere veelgebruikte betekenis van fijn is ‘zeer klein, dun
of smal’, dan wel ‘subtiel’.
Maar fijn heeft ook een negatieve betekenis. Die komen we onder meer tegen in
de uitdrukking ‘Het is een fijne beschuit.’ Moet je daarbij denken aan een extra fijn
beschuitje, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een volkorenbeschuit? Nee, volgens de
grote Van Dale (2005) is een fijne beschuit ‘een schijnheilige’. Koenen (1999) is
nog stelliger: fijne beschuiten, aldus dit schoolwoordenboek, zijn ‘vrome kwezelaars’.
We zien hier fijn in de betekenis ‘zeer godsdienstig, orthodox’. Dit gebruik van fijn
is nog redelijk bekend in een samenstelling als fijnchristelijk (door sommigen
uitgesproken als ‘fijngristelijk’), maar de uitdrukking fijne beschuit wordt tegenwoordig
niet meer algemeen begrepen.

Op de korrel
Honderd jaar geleden was fijne beschuit nog gangbaar. Zo bracht Justus van Maurik,
de bekende chroniqueur van het Amsterdamse volksleven, in 1883 een blijspel uit
getiteld Fijne beschuiten. In 1889 komen we fijne beschuit tegen als titel van een
stuk van S.E.W. Roorda van Eysinga, en omstreeks 1903 maakte Eduard Jacobs,
een van de grondleggers van het Nederlandse cabaret, een lied getiteld ‘Fijne
beschuiten’, waarin hij zwaar christelijke lui op de korrel nam. Dat lied begint als
volgt:
Dit type van het kwezelras
Vertoont zich haast in iedere klas'
Men kent ze aan hun broek en jas
Die krapjes om hun lichaam sluiten
Een pruikje dekt hun kale kop
Gewoonlijk ook een hoge dop
Een witte das gelijk 'n strop:...
Fijne beschuiten!
Men zei indertijd ook wel ‘Het is een juffrouw [of: meneertje] fijnbeschuit’ - varianten
die overigens niet in de woordenboeken zijn vastgelegd.
Hoe kan fijn zulke uiteenlopende betekenissen hebben? Het woord komt
oorspronkelijk uit het Frans en het werd daar, bijvoorbeeld als het over metalen
ging, gebruikt in de betekenis ‘zuiver, edel, volmaakt’. Vanuit die basisbetekenis
hebben alle hedendaagse betekenissen zich ontwikkeld. De godsdienstige betekenis
kan dus begrepen worden als ‘zuiver’ (net als zuiver in de leer).
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Babypoep
Er is nog een andere uitdrukking waarin fijn de betekenis ‘zeer godsdienstig,
orthodox’ heeft, namelijk zo fijn als gemalen poppestront. Men zegt dit van mensen
die ‘uiterst streng rechtzinnig’ zijn, aldus Van Dale. Deze uitdrukking dateert al uit
het begin van de achttiende eeuw. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal
(WNT), het wetenschappelijke woordenboek van het Nederlands, geeft als oudste
vindplaats een citaat uit een klucht die J. van Elsland in 1710 schreef:

Illustratie: Hein de Kort

Zo effen as Blompap, of so fyn as Poppestrongt.
In 1714 schreef C. van de Gon in een blijspel:
Een menist Kerkie, dat te haarlem by de Zyl-brug stont
Daar was de Gemeente zoo fijn als gehekelde poppe-stront
En in 1842 vinden we in Braga, een tijdschrift dat de contemporaine letterkunde op
rijm hekelde, de dichtregel:
Een gedichtjen, fijn Als de afgang van een poppekijn.
Er zijn van deze uitdrukking verschillende varianten bekend. Het WNT vermeldt
onder meer zoo fijn als gemalen mosterd, zoo fijn als gemalen peper en zoo fijn als
gemalen kippenstront.
In het bekende spreekwoordenboek van P.J. Harrebomée, dat halverwege de
negentiende eeuw verscheen, vinden we niet alleen zo
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fijn als gemalen poppenstront en zij is zoo fijn als een Mennisten-borstlap, maar
ook kom, je bent immers van geen' poppenstront gemaakt! Bij die laatste uitdrukking
staat als verklaring ‘Eene ironische aansporing tot werkzaamheid’. Kortom: je zei
dit tegen iemand die zich te goed voelde voor een bepaalde klus.
Waarschijnlijk heeft de uitdrukking niets met kinderspeelgoed te maken. Ze gaat
vermoedelijk terug op het middeleeuwse woord pop of poppe, dat ‘meisje’ en ‘kind’
kon betekenen. Poppestront is dan dus ‘babypoep’, en met de uitdrukking wordt
bedoeld: ‘zo fijn als gemalen babypoep’.

Varianten
Zo fijn als gemalen poppestront (in het Groene Boekje is het poppenstront, maar ik
maak graag gebruik van de mogelijkheid die de witte spelling biedt om het zonder
tussen-n te schrijven; dat sluit beter aan bij het informele karakter ervan) wordt nog
regelmatig gebruikt. Het komt bijvoorbeeld voor in de vorig jaar met de
AKO-literatuurprijs bekroonde roman Knielen op een bed violen van Jan Siebelink.
De zoon van de hoofdpersoon krijgt daarin van zijn buurman te horen:
Die vader van jou? Klagen! Klagen! En ook nog gelovig zijn. Nog honderd
keer erger dan gereformeerden. Zo heel fijn gelovig, als gemalen
poppenstront! Opgesodemieterd! En heel gauw!
Op internet vind je diverse - moderne? - varianten, zoals ‘zo fijn als gemalen
duivenstront’, ‘zo fijn als gulden poppenstront’, het curieuze ‘zo katholiek als
poppenstront’ en ‘zo fijn als gemalen poppenpoep’ - met een fraaie alliteratie in het
laatste woord. Een eufemistische variant, waarbij het woord stront werd vermeden,
luidde zo fijn als gemalen poppenbaba, maar in sommige gezinnen was zelfs dát
verboden.
Doordat fijn in de betekenis ‘zeer godsdienstig, orthodox’ in onbruik raakt, zijn er
ook mensen die zo fijn als gemalen poppestront in de letterlijke betekenis gebruiken,
dus voor ‘zeer fijn gemalen’ (‘zoiets als spinazie à la crème’, schreef iemand).
Tot slot nog twee uitdrukkingen waarin fijnen voorkomt in de betekenis ‘zwaar
christelijken’. De een is de fijnen zijn de mijnen, zegt de duivel (soms met de
toevoeging: ... en de groven komen vanzelf), de andere van motregen en de fijnen
wordt men het meest bedrogen. Ter verklaring van die laatste uitdrukking schreef
K. ter Laan in 1950: ‘Mensen, die zich zo vroom voordoen, bedriegen je vaak zonder
dat je 't eerst merkt, net als je dwarsdoornat wordt van stofregen, wat ook heel
geleidelijk en ongemerkt gebeurt.’
Bedrogen worden, dat is dus bij uitstek níét fijn.

Iktionaire
Klaar, over & uit
Jan Kuitenbrouwer
Als de geest van de tijd neerslaat in ons taalgebruik, moet je via dat taalgebruik ook
kunnen doordringen tot de geest van de tijd. Een mooi voorbeeld daarvan staat in
het boek Waar zijn de intellectuelen? van de Britse socioloog Frank Furedi. Hij
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verwijst naar een artikel in de New York Times, over de intellectuele cultuur op de
gemiddelde Amerikaanse universiteit, ook al vrij schrijnend beschreven door Tom
Wolfe in I Am Charlotte Simmons. Ook Wolfe heeft een scherp oor voor taalgebruik,
maar met de observaties in dit NYT-artikel had hij zijn voordeel kunnen doen.
Ten eerste zeggen moderne Amerikaanse studenten om de drie woorden whatever
(‘maakt niet uit’), een merkwaardig stopwoordje voor een omgeving waar het nu net
wél uitmaakt wat je precies bedoelt. Hetzelfde geldt voor no problem, ook erg in
zwang op de hedendaagse campus - die, als iedereen dat altijd zei, niet eens zou
bestaan. Ook de zegswijze don't go there is erg in zwang bij de moderne student,
en dan vooral als bezwering wanneer iemand in discussie wil gaan. De strijd der
ideeën als een onwelriekend moerasgebied waar je maar beter uit de buurt kunt
blijven. Wetenschappers die hun standpunt fel beargumenteren, worden beschuldigd
van ‘agressief academisch gedram’, van ‘geestelijke intimidatie’ en docenten worden
geacht een ‘stimulerende omgeving’ te creëren, zonder ‘vijandige debatteerstijl’.
‘Het bekritiseren van andermans ideeën wordt al gauw uitgelegd als egotripperij of
een vorm van ongevoeligheid, terwijl het plaatsen van vraagtekens bij iemands visie
als een persoonlijke belediging kan overkomen’, verzucht Furedi in dit boek, zijn
aanklacht tegen de ‘verdomming’ van de westerse cultuur, de opmars van ‘het
filisterdom’.
Ik moest denken aan een goede vriend, die hoogleraar is. Als hij tegen een student
zegt dat iets fout is, krijgt hij steeds vaker te horen: ‘Ja, dat zeg jíj!’ Alsof hij geen
onomstotelijk feit debiteert, maar een persoonlijke mening. Aan de Universiteit van
Kent, waar hij werkt als socioloog, maakt Furedi precies hetzelfde mee. ‘”Dat is jouw
opvatting” is een volkomen acceptabele reactie op kritiek - en een uitspraak die de
zinloosheid van verdere discussie onderschrijft.’ Ook moest ik denken aan een
uitdrukking die je in Nederland steeds vaker hoort: ‘Ik ben er klaar mee.’ Zegt die
iets over de tijdgeest?
‘Ik wil er niets meer mee te maken hebben’, bedoelt men meestal, of ‘Ik heb er
tabak van’ of ‘Ik word er doodziek van.’ Maar dat zijn formuleringen die een
waardeoordeel bevatten, of impliceren, een stellingname. ‘Ik ben er klaar mee’ is
een zuiver praktische mededeling. Overwegingen, motieven en conclusies blijven
zorgvuldig buiten beschouwing. Argumentatie en discussie overbodig. Confrontatie
zinloos.
Men is er klaar mee. 1 wordt 0. Men logt uit.
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Geschiedenis op straat
Slag
Riemer Reinsma
De Wassenaarse Slag, De Lange Slag, de Gerner Slag: het is maar een kleine
greep uit de vele ‘slagen’ die in 23 plaatsen in Nederland te vinden zijn. Maar wat
moet slag hier betekenen? Het begon er waarschijnlijk mee dat dit soms een
verkorting was van wagenslag: de geulen (sporen) die door de wielen van een
wagen ‘geslagen’ werden in een onverharde weg. De beroemde zeventiende-eeuwse
dichter Constantijn Huygens schreef over het pad ‘Dat den wagen / En de slagen /
Kan verdragen / Van het rad.’

De Wassenaarse Slag aan het begin van de vorige eeuw.

Daaruit ontwikkelde zich een nieuwe betekenis: ‘wagenspoor’, en vervolgens die
van een ‘niet-verharde weg (door de velden of de duinen)’, zoals Van Dale het
omschrijft. Als je tegenwoordig over de Wassenaarse Slag door de duinen naar zee
rijdt, zie je een breed, slingerend asfaltlint voor je, en het is nog niet zo eenvoudig
om je voor te stellen dat het hier ooit begon met een nederige, onverharde weg.
Hierboven schreef ik wel ‘door de duinen naar zee rijdt’, maar dat is historisch gezien
niet zo gelukkig geformuleerd. Over de Wassenaarse Slag meldt Robert van Lit in
het boek Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Wassenaar (1989) dat
die ‘in het verleden onder meer veel gebruikt is door schelpenvissers die hun uit
zee geschepte schelpen in karren naar het dorp reden’. We mogen daaruit opmaken
dat de naam Wassenaarse Slag dus vanuit de zeekant gegeven is, mede ter
onderscheiding van de Langevelder Slag.
Aan zulke onverharde wegen herinnert onder andere ook de Tweede Slag (in
Rockanje) - de Eerste Slag is spoorloos verdwenen. De herinnering aan zulke
pastorale landwegen heeft het Rotterdamse stadsbestuur er in 1920 toe gebracht
om een straat in Tuindorp Vreewijk ‘Slag’ te noemen. Maar hiermee was de nostalgie
van 's werelds grootste havenstad nog lang niet bevredigd. In 1987 werden ook vier
wegen op de zwaar geïndustrialiseerde Maasvlakte naar zulke slagen genoemd:
Slag Maasmond, Slag De Beer (bij het Beerkanaal), Slag Dobbelsteen (de naam
verwijst naar een kunstwerk, bestaande uit betonnen dobbelstenen die een golfbreker
uitbeelden) en Slag Hinderplaat (een zandplaat die hier dicht bij de kust in zee ligt).
Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal kon het woord slag in de
provincie Overijssel ook nog een andere betekenis hebben: een ‘verdieping in den
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bodem, waarin water blijft staan, drasland, plas’. Waarschijnlijk zijn De Lange Slag
(in het dorp Heeten) en de Gerner Slag (in Dalfsen) naar zo 'n poel met stilstaand
water genoemd.
Moet je ‘de slag’ zeggen of ‘het slag’? Volgens Van Dale zeg je, als het over
onverharde wegen gaat, altijd ‘de slag’, en misschien is dat tegenwoordig ook
inderdaad zo. Maar uit de straatnamen zelf blijkt iets anders. In een groot deel van
Gelderland zegt men ‘het slag’, en hetzelfde geldt voor Drenthe. Een straatnaam 't
Slag komt namelijk voor in Bemmel, Didam, Scherpenzeel en Westervoort, en in
het eveneens Gelderse Drempt is er een straat met de naam Het Slag; en die laatste
straatnaam komt ook voor in de Drentse plaatsen Schoonoord en Zwartemeer.
Maar in Bocholtz (Limburg), Drachten (Friesland) en Houten (Utrecht) liggen
straten die De Slag heten, en in het Overijsselse Heeten ligt dus een straat met de
naam De Lange Slag. Daar moet echter wel een kanttekening bij. De Slag in
Drachten blijkt bij nader inzien niet op een onverharde weg te slaan, maar het is
een term uit de turfmakerij, zo legt Jolt Oostra Rzn. uit in zijn boek Drachtster namen,
toponymie van Drachten. Een slag is hier ‘het geheel der drogende turven op het
zetveld’.
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Het mooiste woord van...
Rob Tempelaars
Als alle Nederlanders die ooit eens vloeken, verwensingen, scheldwoorden of
bedreigingen in de mond hebben genomen, onmiddellijk over de landsgrens gezet
zouden worden, dan zou Nederland het dunst bevolkte land ter wereld zijn. Des te
opmerkelijker is het dat de handwoordenboeken van het Nederlands altijd zeer
preuts zijn geweest met het opnemen van allerlei vaak zeer gangbare uitingen van
agressief taalgebruik. Kennelijk hielden de lexicografen bij voorbaat rekening met
de publieke verontwaardiging die over hen uitgestort zou worden. Toch deed het
deftigste en grootste woordenboek van het Nederlands, het in 1998 na 147 jaar
gereedgekomen Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), vanaf het begin
niet mee aan het weren van onbetamelijke woorden:
Behoort een schrijver (...) altijd de betamelijkheid en de eischen van den
goeden smaak in acht te nemen, toch zijn er gevallen waarin een plat
woord de eenig juiste term op de juiste plaats kan wezen. In eene
verzameling als de onze mogen zulke woorden zeer zeker niet ontbreken.
Eén absolute voltreffer roep ik hier, bij wijze van eerbetoon aan al zijn zo lang
verwaarloosde soortgenoten, tot het mooiste woord uit.
Verwensingen gaan vaak gepaard met scheldwoorden. Dat was ook het geval in
een anekdote die een mevrouw uit Schagen aan de redactie van het WNT toezond.
In Amsterdam was zij ooit eens getuige van een hoogoplopende ruzie tussen een
taxichauffeur en een trambestuurder. Als zo vaak ging het geschil over een
verkeerssituatie en als zo vaak werd de uitwisseling van verbaal geweld naar een
daverende climax gevoerd. Die kwam toen de taxichauffeur, in onvervalst
Amsterdams, de trambestuurder toebeet: ‘Ach, krèg toch ut schompus, fuile
gleuffiesrijer!’
Gleuffiesrijer als scheldwoord voor een trambestuurder. Een woordhit, als u het
mij vraagt. Bovendien een woord waarmee de schrijver van een algemeen
woordenboek van het Nederlands niet uit de voeten kan. Immers, de genormaliseerde
vorm gleufjesrijder heeft onbedoeld iets zoetsappigs en mist alle venijnigheid die
de oorspronkelijke vorm kenmerkt. Een zoveelste bewijs dat de inventieve
taalgebruiker altijd het laatste woord heeft.
Rob Tempelaars is als redacteur betrokken geweest bij het maken van
het Woordenboek der Nederlandsche Taal, en werkt momenteel aan het
Algemeen Nederlands Woordenboek.

Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.

a.
b.
c.
d.

accedant
accendant
ascedant
ascendant
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2.

a.
b.
c.

conscientieus
consciëntieus
consciëntiëus

3.

a.
b.
c.

convooieren
convoyeren
konvooieren

4.

a.
b.
c.

morning after-pi
morning-afterpil
morningafterpil

5.

a.
b.
c.

zo even
zoëven
zo-even

6.

a.
b.
c.

zoiets
zoïets
zo-iets

B. Vergroot uw woordenschat
1. filomeel
a.
b.
c.

bakmiddel
nachtegaal
quasi-vriendelijk

2. kamizool
a.
b.
c.

chemische verbinding
gevaarlijke gek
kledingstuk

3. lascief
a.
b.
c.

melkachtig
stoelgangbevorderend
wulps

a.
b.
c.

braspartij
schoensmeer
staatsgreep

4. putsch

C. Zoek de fouten
1. De r zit weer in de maand: hoogtijd voor vitaminepillen, sjaals, ongure
herfstststormen, excessieve buiigheid, neerslachtige overpeinzingen, en last
but not least: het spliksplinternieuwe televisieseizoen.
2. Absente staatsecretarissen of niet, ondanks eventuele spectaculaire
programmawijzigingen kunnen we twijfelloos weer rekenen op TV-comebacks
van van enig talent verspeende lachebekjes, van notoire querulanten,
buitenissige Big Brother-clowns en dikbetaalde NOS- en VARA-coryfeeën.
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D. Extra
Wie zijn B Mus en M Nursing?
a. een museummedewerker en een vroedvrouw
b. een musicus en een verpleegkunde-expert
c. een ornitholoog en een verpleegkundige

De antwoorden vindt u op bladzijde 255. van dit nummer.
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Het onderzoek
Het ontstaan van taal nabootsen
Marc van Oostendorp
Waarom spreken dieren niet? Hoe is de taal ooit ontstaan bij onze voorouders?
Welk evolutionair voordeel gaf dat taalvermogen hun? Dat zijn opwindende vragen,
maar helaas zijn ze moeilijk met zekerheid te beantwoorden. Praten laat geen
fossielen na; pas vanaf het moment dat de mensen inscripties op kleitabletten
maakten en dus iets tastbaars achterlieten, kunnen we zeker weten dat ze een taal
hadden. Maar gesproken talen zijn waarschijnlijk veel ouder dan het schrift.

De Groningse informaticus dr. Bart de Boer bootste het ontstaan van taal na op de computer.
Foto: Wouter Teepe

Een belangrijke vraag zonder antwoord dat met harde bewijzen kan worden
gestaafd - dat is een bron voor wilde speculaties. In 1866 verbood het Taalkundige
Genootschap van Parijs (Société Linguistique de Paris) zijn leden daarom over het
onderwerp te publiceren.

Computerspel
Dat taboe begint de laatste jaren te slijten. Onderzoekers denken weer na over het
ontstaan van taal in de menselijke soort. Een van hen is de Groningse informaticus
dr. Bart de Boer, die onlangs een subsidie kreeg van de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om zijn onderzoek naar dit onderwerp
aan de Universiteit van Amsterdam voort te zetten.
Waarom verdiept een computer-wetenschapper zich in de oorsprong van taal?
Met een computer kun je efficiënt de geschiedenis nabootsen. Stel dat je een idee
hebt over de manier waarop in de loop van duizenden jaren het Italiaans zich uit
het Latijn ontwikkeld heeft. Je kunt daar dan een spannend verhaal over schrijven
- maar hoe weet je zeker dat zo 'n verhaal zelfs maar bij benadering kan kloppen?
Je kunt ook een groot computerspel bouwen dat die ontwikkeling nabootst: stel we
beginnen met een groep ‘mensen’ - figuurtjes in het computerspel - die Latijn met
elkaar praten. Laten we verder aannemen dat er steeds nieuwe kinderen komen
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en dat die telkens een door ons bedachte verandering doorvoeren. Spreken de
mensen aan het eind van het spel - na vele generaties - dan Italiaans?
Een groot voordeel van zo 'n computerspel is dat het snel is: binnen een uur kan
een laptopje duizenden jaren taalontwikkeling nadoen. Bovendien zijn computers
ideale slaven: ze doen alleen wat je ze vertelt te doen, en ze maken daarbij geen
fouten. Als de computermensen na afloop van het spel geen Italiaans spreken, weet
je dus zeker dat er iets niet klopt aan je oorspronkelijke theorie: in het echt moeten
de kinderen de taal op een andere manier veranderd hebben. Je móét iets over het
hoofd hebben gezien.

Niet willekeurig
Wat je kunt doen met de ontwikkeling van het Latijn naar het Italiaans, kun je ook
op nog grotere schaal proberen: stel dat je ‘mensjes’ in het begin helemaal geen
taal spreken, en je geeft ze een paar honderdduizend jaar de tijd om hun spel te
spelen. Spreken ze dan uiteindelijk een bestaande menselijke taal? Dan heb je een
mogelijk scenario bedacht over hoe taal zich bij mensen ontwikkeld heeft.
Talen zijn heel ingewikkeld. Ze hebben woorden, ze hebben zinnen, ze hebben
allerlei manieren om betekenis uit te drukken. Als je dat allemaal tegelijk wilt
bestuderen, word je dol. ‘Ik besloot met het eenvoudigste aspect van taal te
beginnen’, legt De Boer uit. ‘Daarom liet ik buiten beschouwing dat mensen zinnen
maken, en elkaar boodschappen overbrengen. Ik verdiepte me alleen in de klinkers
van de nagebootste taal.’
Iedere mensentaal maakt voor zover bekend een verschil tussen klinkers en
medeklinkers. De verzameling klinkers die een taal heeft, is bovendien niet helemaal
willekeurig. Sommige talen hebben er bijvoorbeeld maar drie; die komen dan bijna
altijd vrij nauwkeurig overeen met de Nederlandse aa-, ie- en oe-klanken. Als een
taal vijf klinkers heeft, komen daar doorgaans de ee en de oo bij.

Harde bewijzen
Waar komen zulke wetmatigheden vandaan? De Boer veronderstelde dat het te
maken had met het feit dat mensen te allen tijde verwarring proberen te voorkomen.
Er zijn geen drie klinkers die meer van elkaar verschillen dan ie, aa en oe. De
voorkeur voor precies die klinkers zou dus weleens voort kunnen komen uit het feit
dat deze klinkers voor het oor het verst uit elkaar liggen.
De Boer liet zijn computermensjes een eenvoudig spelletje spelen: een van hen
zei een klinker, en de ander probeerde deze te herhalen. Het eerste mensje luisterde
naar die herhaling en vertelde vervolgens of deze volgens hem wel of niet klopte.
Dat spelletje werd honderdduizenden keren herhaald tussen alle computermensjes.
Aan het eind hadden ze een klinkersysteem dat redelijk overeenkomt met wat we
uit de werkelijkheid kennen.
Hoe ziet De Boer de toekomst van zijn vakgebied? ‘Het vak leeft’, zegt hij. ‘Op
congressen over dit onderwerp komen allerlei geleerden bij elkaar die anders nooit
met elkaar zouden praten: taalkundigen, biologen die onderzoek doen naar apen,
deskundigen op het gebied van de prehistorie, enzovoort. Maar dit blijft een lastig
onderwerp, het is bijna onmogelijk om harde bewijzen te vinden. Het grootste gevaar
is dat we weer verzanden in speculatie.’ Door gebruik te maken van
computermodellen hoopt De Boer vaste grond onder zijn voeten te houden. Elke
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theorie kan worden getoetst: als het voor de computermensjes niet werkt, waarom
zou het dan in onze geschiedenis wél hebben gewerkt?
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Hom of kuit
Het schoolvak Nederlands integreren in andere schoolvakken?
Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo 'n kwestie,
en nodigt iedereen uit te reageren.
Aan de Nederlandse taal wordt in het vmbo en het mbo steeds minder aandacht
besteed in aparte lessen. In plaats daarvan worden de belangrijkste onderdelen
van het vak geïntegreerd in andere vakken. Is dat goed voor de beheersing van het
Nederlands?

Voorstander
Of het goed is of niet, maakt niet uit. Het is beter om te begrijpen waarom het zo
gaat. De laatste honderd jaar zien we dat het schoolvak Nederlands steeds meer
in dienst staat van communicatieve vaardigheden. Door de lessen Nederlands kan
de leerling voldoen aan de communicatieve eisen die zijn toekomstige beroep en
de samenleving aan hem stellen.

Moet de docent autotechniek ook het vak Nederlands geven?
Foto: © Michiel Wijnbergh/Hollandse Hoogte

Die verschuiving naar ‘communicatief’ onderwijs is overigens wel een lange,
hobbelige weg geweest. Mensen die - terecht - vreesden dat de onderdelen literatuur
en grammatica zouden wegkwijnen, hebben het nog lange tijd kunnen tegenhouden.
Maar wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen: van onze automonteur verwachten
we dat hij een begrijpelijk rapportje kan schrijven. Dan kunnen we dat het best laten
aanleren en toetsen door zijn docent autotechniek. Een restauranthouder moet een
menu kunnen schrijven; de docent restauratieve vakken kan ervoor zorgen dat het
geen rommeltje wordt. Deze aanpak bevrijdt het onderwijs van een hoop ballast en
hobbyisme, en legt de controle waar die hoort: bij de deskundige docenten.

Tegenstander
De afschaffing van aparte aandacht voor de Nederlandse taal is een ernstige
bedreiging voor de kwaliteit van het taalgebruik in sommige beroepsgroepen. Want
is dat taalgebruik de laatste honderd jaar echt zo veel verbeterd? Nee toch, die is
de afgelopen decennia alleen maar beroerder geworden. In plaats van begrijpelijke
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rapportjes en smijdige menu's zullen we vergast worden op particulier gekriebel dat
niemand begrijpt, ook de schrijver zelf niet.
En willen de leerkrachten dit zelf wel? Wil een docent biologie, die voor de
bloemetjes en de bijtjes heeft gekozen, bezig zijn met de d'tjes en de t'tjes? Krijgen
docenten er voldoende extra tijd voor? En kunnen ze het wel? Voorstanders
onderschatten hoeveel specialistische kennis van de Nederlandse taal nodig is om
er verantwoord over te kunnen adviseren. Die taak wordt nog verzwaard doordat
in veel steden meer dan de helft van de scholieren thuis geen Nederlands spreekt.
Als neerlandici er vaak al de grootste moeite mee hebben, zal het dan een leraar
tekenen lukken?

Wat vindt u ervan? Is het een goed idee Nederlands te integreren in
andere schoolvakken?
Geef voor 18 september uw mening op onze website:
www.onzetaal.nl/homofkuit. Of stuur een briefkaart met ‘Nederlands wel
integreren in andere vakken’ of ‘Nederlands niet integreren in andere vakken’
naar de redactie van Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende
aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Moeten we het los schrijven van woorddelen (fiets hersteller e.d.) minder gedogen?
Deze vraag van de vorige keer werd uitermate ondubbelzinnig beantwoord. In
overgrote meerderheid (744 inzenders, 91,4%) vindt u dat woorddelen los schrijven
minder gedoogd moet worden. Slechts 70 inzenders (8,6%) zien het liever door de
vingers.

Antwoorden taaltest (zie pagina 253)
A. Spelling
1. d. ascendant
2. b. consciëntieus
3. c. konvooieren
4. c. morningafterpil (b. mag ook)
5. c. zo-even
6. a. zoiets

B. Woordenschat
1. b. nachtegaal
2. c. kledingstuk
3. c. wulps
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4. c. staatsgreep

C. Zoek de fouten
1. hoog tijd, gure (onguur is vooral ‘akelig’), herfststormen, spiksplinternieuwe
2. staatssecretarissen, ongetwijfeld of zonder twijfel (twijfelloos is een
germanisme), tv-come-backs, gespeende, dik betaalde

D. Extra
b. B Mus en M Nursing zien er bijna uit als namen, maar het zijn graden (bachelor,
master) en toe-voegingen (music, nursing) in het hoger onderwijs. De op
Angelsaksische leest geschoeide graden doen nu, een paar jaar na hun intrede, bij
de masters vaak al enigszins vertrouwd aan: J. Jansen MSc, P. Pietersen MA. Maar
vooral in het hbo bestaat een groot aantal toevoegingen aan de bachelor- en ook
de mastertitel die voor veel mensen onbekend zijn. B Mus is een ‘bachelor of music’:
iemand die een muziekopleiding op hbo-niveau heeft afgerond, en als daar een
onderwijsbevoegdheid bij zit, is zo iemand B Mus Ed. Een ‘master of nursing’ (M
Nursing) heeft na een verpleegkundeopleiding op bachelorniveau ook een
masterprogramma afgerond en is daarmee een soort ‘verpleegkunde-expert’.
Overigens kan bij die opleiding ook de opleiding tot vroedvrouw inbegrepen zijn.
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Tamtam
Redactie Onze Taal
Nederlanders overschatten hun taalbeheersing
Nederlanders spreken en schrijven een aardig woordje over de grens. Dat vinden
althans de Nederlanders zelf. Maar in de praktijk blijkt dat nogal tegen te vallen,
ontdekten onderzoekers van de Nijmeegse Radboud Universiteit onlangs. Ook
overschatten Nederlanders hun beheersing van de eigen taal.
Bert van Onna en Carel Jansen van de afdeling Bedrijfscommunicatie testten de
taalvaardigheid van werknemers van tien Nederlandse organisaties met meer dan
500 mensen in dienst. Het ging om het Frans, Duits, Engels en Nederlands. Een
kwart van de onderzochte personen kwam niet boven het beginnersniveau uit,
hoewel ze zichzelf als gevorderden of zelfs vergevorderden beschouwden.
Leidinggevenden dachten in de hoogste categorie thuis te horen, maar de helft van
hen kwam slechts als halfgevorderd of minder uit de bus. Opvallend is dat
vijftigplussers aanzienlijk beter scoorden dan hun jongere collega's.
De aanleiding tot het onderzoek was een bericht van de Europese Commissie,
begin dit jaar, over hoe Europeanen hun vreemdetalenbeheersing inschatten.
Nederlanders bleken een hoge pet op te hebben van hun eigen kunnen; ze werden
op dit punt alleen voorbijgestreefd door de Luxemburgers. Van Onna en Jansen
wilden graag weten of dat optimisme van de Nederlanders terecht is. Hun antwoord
is duidelijk: nee.
De onderzoekers vinden dat hun uitkomsten ‘weinig aanleiding geven tot
gerustheid over de taalvaardigheden waarover Nederlanders anno 2006 beschikken.’
Bronnen: NRC Handelsblad, www.careljansen.nl
Nieuwe spelling volgen? Op 1 augustus, de dag dat het nieuwe Groene Boekje
officieel van kracht werd, luidde de stelling in het radioprogramma Stand.nl: ‘Iedereen
moet zich aan de nieuwe spelling houden.’ Een kleine vierduizend mensen brachten
hun stem uit. Slechts 21% was voor, de rest tegen. (Stand.nl)
Het Wiite Boekje in het onderwijs? Op 16 augustus, de dag dat het Witte Boekje
(het Onze Taal-alternatief voor het Groene Boekje) officieel werd gepresenteerd,
luidde de stelling in het radioprogramma Stand.nl: ‘Scholen moeten het Witte Boekje
invoeren.’ Ruim drieduizend mensen brachten hun stem uit. Een meerderheid van
58% was voor, de rest tegen.
In de Tweede Kamer bleek dat iets anders te liggen. De Telegraaf meldde dat
een meerderheid van CDA, PvdA en VVD van mening is dat onderwijs-minister Van
der Hoeven scholen erop moet wijzen dat de officiële spellingregels niet in het Witte,
maar in het Groene Boekje staan. (Stand.nl, De Telegraaf)
Nieuwe spelling in Duitsland. Ook onze oosterburen moesten op 1 augustus
aan een nieuwe spelling geloven, en ook zij liepen er niet warm voor. Uit een
opiniepeiling van de krant Die Welt bleek dat er bij 79% van de Duitsers onzekerheid
is over hoe het voortaan moet, en dat 33% het, na al het spellinggedoe, niet eens
meer wíl weten. (Provinciale Zeeuwse Courant)
Groot Dictee. Het Groot Dictee der Nederlandse Taal, dat jaarlijks in december
wordt gehouden, zal het officiële Groene Boekje als norm blijven hanteren. Daar
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was even onduidelijkheid over, omdat de Volkskrant niet alleen een van de
organisatoren van het Groot Dictee is, maar ook een van de ondersteuners van het
half augustus verschenen Witte Boekje, het alternatief voor het Groene Boekje. (De
Telegraaf)
Minder dialect? Volgens onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen onder
35.000 basisschoolkinderen en hun ouders wordt er in Nederland steeds minder
dialect gesproken. Sinds 1995 is eenderde van de ouders onderling minder streektaal
of dialect gaan gebruiken. Kinderen spreken nog minder dialect. Het Meertens
Instituut, dat de Nederlandse taal en cultuur documenteert, is daar nog lang niet
van overtuigd. De regionale verschillen in taal zijn nog steeds groot, beweert het
instituut. (NOS Journaal, de Volkskrant)

Een Nederlandse militair staat in Uruzgan de pers te woord.
Foto: Ministerie van Defensie

Defensietaal. Er is het Ministerie van Defensie veel aan gelegen de beeldvorming
rond de uitzending van Nederlandse soldaten naar Uruzgan positief te houden. Voor
het eerst heeft het ministerie inzage bedongen in de artikelen van journalisten die
in het Nederlandse kamp verblijven. En het thuisfront? De Defensie-ambtenaren
kunnen steunen op uit 2001 daterende richtlijnen voor interne en externe
communicatie, zoals: ‘Defensie-taal is wel: kort, krachtig, to the point, relevant.
Defensie-taal is niet: breedsprakig, uitwaaierend, ouderwets.’ (Elsevier, Trouw)
Nederlandse taalkundige Europees bekroond. Hoe kunnen we begrijpen dat
iemand eigenlijk bedoelt als hij in feite alleen ‘eik’ uitspreekt? Mirjam Ernestus van
de Radboud Universiteit Nijmegen ontving voor haar onderzoek hiernaar de
prestigieuze EURYI-award, waarmee een geldbedrag is gemoeid van ruim een
miljoen euro, te besteden aan onderzoek. (European Science Foundation)
Koppelingen naar de originele berichten staan op www.onzetaal.nl/tamtam.
Let wel: internetkoppelingen verouderen snel. Op onze website staat
iedere dag vers taalnieuws.
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Inzicht
Raymond Noë
‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland en België. 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.

Taal en landsgrenzen
‘Het hedendaagse Nederland is de uitkomst van burenruzies over nationale grenzen
en culturen’, zo betoogt Joep Leerssen, hoogleraar Moderne Europese Letterkunde
aan de Universiteit van Amsterdam, in zijn onlangs verschenen boek De bronnen
van het vaderland. Die burenruzies vonden plaats in de negentiende eeuw, toen er
in veel Europese landen werd nagedacht over de nationale identiteit. Zo ook in
Nederland. Wat onderscheidde de Nederlander van bijvoorbeeld de Duitser en de
Fransman? Het antwoord werd behalve in de gemeenschappelijke cultuur gevonden
in de gemeenschappelijke taal.
Taal wetenschappers gingen daarom op zoek naar de oerbronnen van het
Nederlands, en brachten na een periode van langdurige vergetelheid de oudste
kroonjuwelen van onze literatuur opnieuw in beeld: Van den vos Reynaerde, Karel
ende Elegast en het werk van Henric van Veldeke, bijvoorbeeld. Klassiekers die
ons overigens betwist werden door onze buren, want was Reinaert nu oorspronkelijk
Frans, Vlaams, Nederlands of Germaans? En was Veldeke een Duitser, een
Nederlander, een Limburger of een Belg? Het waren dit soort vragen die de strijd
bepaalden tussen de ‘boekenwurmen en kamergeleerden’, die in de negentiende
eeuw zo belangrijk bleken voor de nationale identiteit, en die mede de nationale
staten hielpen vormen.

De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening van
Nederland 1806-1890 is een uitgave van Vantilt en kost € 22,50
(ingenaaid, 222 blz.). ISBN 90 77503 48 X

Moeders en dochters

In 1990 verscheen Je begrijpt me gewoon niet van de Amerikaanse sociolinguïste
Deborah Tannen. Het boek handelt over de manier waarop vrouwen en mannen
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praten, en over de misverstanden die kunnen ontstaan als ze een gesprek met
elkaar voeren. Onlangs verscheen daarvan de zestiende druk, tegelijk met Tannens
nieuwste boek Doe je dat écht aan? Hierin behandelt ze de communicatie tussen
moeders en dochters, die zich niet zelden kenmerkt door ‘hun strijd tussen intimiteit
en onafhankelijkheid’. Zie ook het interview met Deborah Tannen op blz. 244 e.v.
van dit nummer.

† Doe je dat écht aan? Hoe moeders en dochters met elkaar praten is een uitgave
van Bert Bakker en kost € 18,95 (gelijmd, 264 blz.). ISBN 90 351 3012 X
† Je begrijpt me gewoon niet. Hoe mannen en vrouwen met elkaar praten, 16de
druk (uitgave Bert Bakker) kost € 12,50 (gelijmd, 347 blz.). ISBN 90 351 3009
X

Toekomst van het handschrift
Mensen schrijven steeds meer met toetsenborden, en steeds minder met de pen.
Betekent dit dat het handschrift ooit zal verdwijnen? Nee, maar zoals ook de
boekdrukkunst van invloed was op het gebruik van het handschrift, zo zal ook het
computerschrijven de toepassingen ervan veranderen. Dat is de boodschap van
het boek Sign Here!, een verzameling Engelstalige artikelen waarin vanuit het
oogpunt van onder meer literatuur, kunst, filosofie, informatica en rechten bekeken
wordt wat de gevolgen van de nieuwe media zijn voor allerlei facetten van het
handschrift en het schrijven. Aan bod komen onder meer het schrijven van
dagboeken, (elektronische) handtekeningen en tatoeages.

Sign Here! Handwriting in the Age of New Media van Sonja Neef e.a. is
een uitgave van Amsterdam University Press en kost € 34,50 (ingenaaid,
247 blz.).
ISBN 90 5356 816 6
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Nieuw bij Van Dale
Van Dale Lexicografie is een nieuwe reeks studiewoordenboeken begonnen. Ze
bieden per deel (Nederlands-vreemde taal en vreemde taal-Nederlands) zo'n 65.000
lemma's. De serie bevat ook een woordenboek Nederlands.
De in 2003 geïntroduceerde Van Dale pocketwoordenboeken (Ne, Fr, Du, En,
Sp) zijn sinds kort verkrijgbaar in de nieuwe spelling (en in een nieuwe vormgeving).
De studiewoordenboeken van Van Dale tellen elk zo 'n 1000 pagina's,
bevatten een cd met de digitale versie van het woordenboek, en kosten
€ 24,95; de prijs van het studiewoordenboek Nederlands is € 28,95. De
pocketwoordenboeken kosten € 9,95.

En verder
† Helder Haags. Schrijftips voor ambtenaren. Eigentijds vormgegeven gidsje op
zakformaat van de gemeente Den Haag met korte adviezen voor het schrijven
van ambtelijke teksten. Gratis verkrijgbaar via taaladviseur@denhaag.nl. ISBN
90 808740 4 3
† De kleine schrijfgids van Mariët Hermans. Adviezen voor een goede zinsbouw,
woordkeuze en spelling. Uitgeverij Coutinho, € 12,50 (ingenaaid, 136 blz.).
ISBN 90 469 0013 4
† De delen 4 en 5 van het thematische Woordenboek van de Overijsselse
dialecten, van dr. H. Scholtmeijer, gaan over ‘de wereld’. Behandeld worden
de woorden uit alle Overijsselse dialecten die samenhangen met respectievelijk
het landschap en het weer, en de flora en fauna. Uitgave van de Stichting
IJsselacademie, prijs € 15,- per deel. Bestellingen: www.ijsselacademie.nl.
ISBN 90 6697 169 X (dl. 4); 90 6697 170 3 (dl. 5)
† Vogelzang van Don Stap. Amerikaanse hoogleraar Engels schrijft over de ‘taal’
van vogels en de wetenschappelijke studie daarvan. Atlas, € 24,90 (gelijmd,
287 blz.).
ISBN 90 450 1042 9
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Jaarvergadering Onze Taal
Peter Smulders - directeur Onze Taal
Op 12 juni was er in Sociëteit De Witte in Den Haag de jaarlijkse algemene
ledenvergadering van het Genootschap Onze Taal. Daar kwamen onder meer de
vaste onderdelen van een jaarvergadering aan de orde (notulen, jaarverslag,
jaarrekening, etc.). Verder werd een nieuw bestuurslid benoemd: de heer A.J.A.
Wiechmann, van wie hieronder een kort curriculum vitae is opgenomen. Voorzitter
Numann ging in zijn openingswoord dieper in op de ‘spellingoorlog’ die ontstaan
lijkt te zijn, en op de leidende rol die daarin ten onrechte aan Onze Taal wordt
toegekend. Kranten en opiniebladen zijn de initiatiefnemers van het protest tegen
de nieuwe spelling, waarbij men zich bij voorbaat heeft geschaard achter het Witte
Boekje, dat, evenals na de vorige spelling-herziening (in 1995), door medewerkers
van de Taaladviesdienst wordt samengesteld. Verder memoreerde de voorzitter dat
de viering van het 75-jarig jubileum van het genootschap verplaatst is naar 2007,
het jaar waarin het tijdschrift 75 jaar bestaat, en vermeldde hij het wegvallen van
een groot taaladviesproject (goed voor een jaarlijkse omzet van € 48.000) dat de
Nederlandse Taalunie niet heeft willen voortzetten.

Financiële ontwikkelingen

Het financiële verslag vermeldt een goed resultaat van € 41.476, maar bij deze
uitkomst zijn belangrijke kanttekeningen nodig. Het resultaat is sterk beïnvloed door
incidentele, niet-begrote extra inkomsten, zoals extra betaalde taaladviesopdrachten,
advertentieopbrengsten, opbrengsten uit publicaties, rente, en eenmalig hogere
inkomsten uit reprorechten. De dalende inkomsten uit contributies door een
teruglopend ledental baren het bestuur echter grote zorgen. Deze terugloop zette
in 2005 door: op 31 december 2005 had het genootschap 37.046 leden, tegenover
38.955 aan het eind van 2004. Verdere cijfermatige details zijn te vinden in het
integrale jaarverslag op www.onzetaal.nl/genoot/jaarverslag2005.php. Gezien het
verwachte tekort in 2006 stemde de jaarvergadering bij voorbaat in met het voorstel
om de contributie per 1 januari 2007 met € 1 te verhogen.

Discussie
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Lid-abonnee Lisman had ter discussie op de jaarvergadering een notitie ingediend.
Daarin bepleit hij dat Onze Taal het initiatief neemt tot een corrigerende taalrubriek
in de media. Neerlandici praten volgens hem alle taalontwikkelingen goed. Het
genootschap zou actiever moeten worden en ongewenste taalvormen (zoals
corrumptief, extremere en zo optimaal mogelijk) moeten bestrijden, ook via
woordenboekredacties. Lezers van Onze Taal zouden de voorbeelden kunnen
aandragen, en de redactie hoeft dan alleen te selecteren. De rubriek zou via de
inzet van contacten in zo veel mogelijk kranten moeten verschijnen.
Redactielid Van der Zwan licht toe dat (vermeende) taalfouten al aan bod komen
in de maandelijkse Onze Taal-rubriek ‘Vraag en antwoord’. Hij merkt op dat de
geschiedenis - ook die van Onze Taal - heeft geleerd dat verdergaande
correctierubrieken geen invloed hebben op het natuurlijke proces van taalverandering.
Oud-bestuurslid Faber benadrukt de noodzaak om het effect van zo'n eventuele
rubriek op het taalgebruik in en buiten de kranten na bijvoorbeeld een jaar te peilen.
Bestuurslid Permentier illustreert in dat licht het werk van taalraadsman Berode van
de BRT/VRT. Hij vergeleek zijn adviezen en correcties van zijn eerste werkweek
met die van dertig jaar later en kwam tot de conclusie dat hij voor niets gewerkt had.
De heer Bunk brengt daartegen in dat het werk van Berode in Vlaanderen echter
wel de hemel in werd geprezen.
Het bestuur beseft dat er een aantal leden is dat vindt dat het genootschap actiever
ontwikkelingen in het Nederlands zou moeten proberen te ‘sturen’. De voorzitter
verklaart dat Onze Taal echter niet de rol van taalpolitie moet gaan innemen, en
zich niet met het beleid van woordenboekmakers moet gaan bezighouden. Het
bestuur zal met de redactie bespreken of er een rubriek kan komen waarin nieuwe
ontwikkelingen in de taal gesignaleerd worden. Dat kan ook discussie opwekken
over de vraag of het wenselijk is om ongewenste taalvormen te bestrijden.

Curriculum vitae
Drs. Alof (J.A.) Wiechmann (Amsterdam, 1952) studeerde in 1976 af als econoom
en was achtereenvolgens als staffunctionaris in dienst bij De Nederlandsche Bank
en als directeur bij Delta Lloyd NV. Sinds 1989 werkt hij bij NV Interpolis Schade,
onder meer als directeur, directievoorzitter en directeur Communicatie & Public
Relations. In de verzekeringswereld bekleedt hij diverse commissariaten en
bestuursfuncties; onder zijn maatschappelijke functies vielen of vallen onder meer
bestuursfuncties bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant, de
Brabants-Zeeuwse Werkgevers, het Nederlands Letterkundig Museum, het
Amsterdam Symphony Orchestra, en sinds 2005 het voorzitterschap van de Federatie
Opvang.
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Met deze broodbakmachine van Inventum kunt u heerlijk zelf een
brood maken. De machine heeft 12 programmastanden. Hiervan
geven we er 5 weg.
NCRV-gids
Pasjes geroofd na babbeltruc Bejaarde vrouw misleidt
LEIDERDORP - Afgelopen zondagmiddag is de pinpas van een bejaarde
vrouw door een babbeltruc van haar afhandig gemaakt.
Witte Weekblad

Onze chauffeurs spreken één of meerdere talen.
Taxibedrijf op ErTussenuit.nl
Foto: Bart van Bruggen

Met dank aan: Mijn vriendin Anita, voor haar liefde, toeweiding en
niet te vergeten haar correcties!
Voorwoord in Leer jezelf makkelijk... PHP
Golftoernooi
In het artikel Britse open zonder Nederlandse golfers (18 juli, pagina 9)
staat dat het toernooi morgen begint. Het begint niet vandaag maar
morgen.
NRC Handelsblad
Peugeot 204 1.1
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Van 29-05-1975, 58800 originele kilometers, eerste eigenaar (mijn
moeder) is niet gerestaureerd en ziet er goed uit.
Advertentie op Marktplaats.nl

Viersen speelt ten onrechte onbekend celloconcert
Nrc.next
Engelen fel tegen hoge zendmast
Omwonenden ageren tegen de plannen voor de bouw van een 105 meter
hoge mast voor digitale radio en televisie aan de Graaf van Solmsweg in
Engelen.
Brabants Dagblad
BBC PROMS: ER ZIJN ER TIEN JARIG
Voor 2006 is het thema van de BBC Proms ‘Verjaardagen’. Verbazend
hoeveel componisten er dit jaar jarig zijn.
VPRO Gids

Bot zat in de koelkast bij VS-minister Rice
De Verenigde Staten hebben Nederland enige tijd koel bejegend.
Aanleiding was een uitspraak van minister Ben Bot van buitenlandse
zaken, waarin die opheldering eiste na berichten over illegale vluchten
van de inlichtingendienst CIA en martelingen door de Amerikanen.
Leeuwarder Courant
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De ideale boektitel
Zoeken naar de juiste ingeving
René Appel
U zult versteld staan van onze beweeglijkheid. Mensen die ik ken
die mijn moeder hebben gekend. Mijn zoon heeft een seksleven en
ik lees mijn moeder Roodkapje voor. Boektitels lijken hoe langer hoe
buitensporiger te worden. Is dat ook zo? En wat voor soorten titels bestaan
er zoal? En vooral: wanneer is een titel goed? René Appel verdiepte zich
in de fondslijsten van uitgevers en sprak met schrijvers.
Begin dit jaar verscheen de nieuwe roman van Renate Dorrestein met de opvallende
titel Mijn zoon heeft een seksleven en ik lees mijn moeder Roodkapje voor. Het lijkt
erop dat er in de boekenwereld een lichte trend te ontwaren is in de richting van dit
soort titels, die ik ‘teksttitels’ zou willen noemen. Globaal gezegd zijn dat titels die
bestaan uit een zinsnede, een hele zin of soms uit twee of meer woordgroepen.
Denk bijvoorbeeld aan Ik omhels je met duizend armen van Ronald Giphart, Toen
kwam moeder met een mes van Nicolien Mizee en De Amerikaan die ik nooit geweest
ben van Chris Keulemans, die alle drie wat het aantal woorden betreft nog ruim
worden verslagen door Dorrestein. (Voor meer teksttitels zie het kader op de bladzijde
hiernaast.) Ook in de internationale literatuur neemt het aantal teksttitels toe, zoals
Jonathan Safran Foers Extreem luid & ongelooflijk dichtbij, en zeker de twee romans
van David Eggers: Een hartverscheurend verhaal van duizelingwekkende genialiteit
en U zult versteld staan van onze beweeglijkheid.
Helemaal fris, nieuw en modern is dit type titels overigens niet, want ik zou het
klassieke meesterwerk van Louis Couperus Van oude menschen, de dingen, die
voorbij gaan... er ook toe willen rekenen, net als de veelgelezen streekroman Help!
de dokter verzuipt... van Toon Kortooms (1968). Teksttitels komen ook al langer
voor in de poëzie, blijkens onder meer twee bundels, beide toevalligerwijs uit 1966:
Uit groeiende onwil om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen van Dick Hillenius
en Voor wie ik liefheb wil ik heten van Neeltje Maria Min.

Samenstelling
Net als teksttitels lijken ook titels met een samenstelling een nieuwe trend. Zo'n
samenstelling is soms een bestaand, zij het tamelijk onbekend woord, zoals
Wolfstonen van Herman Franke, maar er is zich een voorkeur aan het ontwikkelen
voor nieuwe samenstellingen, in feite neologismen, bijvoorbeeld Sleuteloog van
Hella Haasse, Niemandsbruid van Louis Ferron en Het doorgeefmeisje van Paul
Koeck, van wie het trouwens onduidelijk is of ze wordt doorgegeven of zelf iets
doorgeeft. (Zie voor meer voorbeelden het kader op bladzijde 266.) Opvallend is
overigens dat op een enkele uitzondering na in die titels geen lidwoord voorkomt.
Bij navraag bleek dat Herman Franke zich niet bewust was van die
samenstellingentrend toen hij koos voor Wolfstonen. Een van de personages in zijn
in 2003 verschenen roman is violist, en in een beschrijving van zijn spel komt de
volgende passage voor:
Wolfdoder, toonwolf, wolfstoon. Woorden, woorden, woorden, gek werd
je ervan.
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Desalniettemin.
Zijn ruim honderdvijftig jaar oude viool, gemaakt door een bouwer in
Leipzig, had geen wolfstoon; zijn taal wilde het woord niet kennen.
Franke vond het woord wolfstoon meteen erg mooi. ‘Niet alleen qua klank, maar
ook omdat er veel betekenissen omheen zoemen die de sfeer van mijn roman goed
treffen. De mens is voor de mens een wolf, afstoting, eenzaamheid van mensen,
meerstemmigheid, huilen, niet passen in de groep, enzovoort. In het meervoud
wordt het woord zelden gebruikt. Daarom vond ik het extra mooi.’

Homme's hoest
Hoe zit het eigenlijk met boektitels: zijn er min of meer traditionele of
veelvoorkomende typen te onderscheiden? Wie in een goed gesorteerde boekhandel
de kasten langsloopt of fondslijsten van uitgevers raadpleegt, kan er al snel enkele
onderscheiden. Om te beginnen titels met de naam van een personage, meestal
de hoofdpersoon. Van oudsher is dat in de romanliteratuur de eerste keuze, denk
bijvoorbeeld aan Ferdinand Huyck van Jacob van Lennep of Julia van Rhijnvis Feith.
In de recentere literatuur vallen onder meer de volgende boeken hieronder: Annie
van Kees van Kooten, Joe Speedboot van Tommy Wieringa, en - zelfs met twee
namen - Robert Ankers Hajar en Daan.
Namen worden ook regelmatig met andere woorden verbonden, vaak in een
genitiefconstructie, zoals
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Meneer Visser's hellevaart van Simon Vestdijk, De heerlijkheid van Julia van Oscar
van den Boogaard en Homme's hoest van W.F. Hermans.

V.l.n.r. een hedendaagse ‘teksttitel’, een obscure samenstelling als titel, en een modern
voorbeeld van een traditionele ‘naamtitel’.

Over die laatste titel ontstond in 1980 zelfs een kleine, maar vinnige polemiek,
toen de destijdse taalcolumnist Camiel Hamans in NRC Handelsblad schreef dat
de apostrof in de titel van Hermans' novelle in feite fout was. De schrijver reageerde
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met de van hem bekende felheid: zag die domme Hamans nu niet dat die apostrof
belangrijk was om de betekenis adequaat weer te geven? Het ging immers niet om
een zekere Hommes die zou hoesten, maar om de hoest van deze Homme. Ook
als betekenisverschil niet in het geding was, bleef Hermans trouwens gehecht aan
de apostrof: in 1982 verscheen een nieuwe novelle, Geyerstein's dynamiek.

Suggestiviteit
Een volgend type titel is beschrijvend van aard. Zo'n beschrijving kan betrekking
hebben op een personage, een situatie die symptomatisch is voor de inhoud, een
emotie of het thema van het verhaal (zie voor een overzicht het kader op bladzijde
267). Voorbeelden van deze vier zijn respectievelijk De hydrograaf van Allard
Schröder, Het verboden pad van Kees van Beijnum, Begeerte van Manon Uphoff
en De wetten van Connie Palmen.
Een titel kan ook gekenmerkt worden door schoonheid - al moet daar natuurlijk
meteen bij gezegd worden dat dit bij uitstek iets subjectiefs is. Sommige titels klinken
zonder meer mooi. Een van mijn persoonlijke favorieten is Onder het plaveisel het
moeras van A.F.Th. van der Heijden. Over smaak valt zeker te twisten, maar
waarschijnlijk zullen veel mensen enkele andere titels van Van der Heijden ook in
deze categorie plaatsen: Asbestemming, De gevarendriehoek en Weerborstels. In
zijn suggestiviteit lijkt bijvoorbeeld Het verdriet van België van Hugo Claus ook een
fraaie titel.
Af en toe zijn titels allitererend, met De donkere kamer van Damokles en Moedwil
en misverstand van W.F . Hermans als inmiddels klassieke voorbeelden. Andere
titels met dit kenmerk zijn onder meer Rosenbooms Vriend van verdienste en twee
romans van Leon de Winter: De hemel van Hollywood en God's Gym.
Uitgever en schrijver kunnen ook kiezen voor een meerduidige titel, zoals
Familieziek van Adriaan van Dis, Looptijd van Dirk van Weelden en Dubbelspel van
Frank Martinus Arion. Een van mijn eigen thrillers noemde ik Tweestrijd, omdat het
zowel om de strijd tussen de twee hoofdpersonen ging als om het dilemma van een
van die twee. Dergelijke ambigue titels bestaan vaak uit één woord. Deze
voorbeelden maken in één moeite door duidelijk dat de onderscheiden categorieën
elkaar niet uitsluiten. Een titel kan bijvoorbeeld zowel uit een samenstelling bestaan
als opvallend mooi én ambigu zijn.
Een laatste type is dat van de (niet al te vaste) uitdrukking, zoals Verborgen
gebreken van Renate Dorrestein, Klein gebrek geen bezwaar van Gerard Reve,
Bernlefs Publiek geheim en mijn eigen Persoonlijke omstandigheden en Geronnen
bloed.

Teksttitels
Abdelkader Benali, Laat het morgen mooi weer zijn
Arjen Lubach, Mensen die ik ken die mijn moeder hebben gekend
K. Schippers, Waar was je nou
Bernlef, Buiten is het maandag
Kluun, Komt een vrouw bij de dokter
Frans Pointl, De kip die over de soep vloog
Barber van de Pol, Er was wat met meneer Maker & mevrouw Maker
Josien Laurier, Voor ons ligt een dag van bramenjam
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‘De god onverkoopbaar’
Wanneer is een boektitel nu goed? Volgens redacteur Baukje Brugman van uitgeverij
De Bezige Bij moet een titel goed klinken, zodat je hem ook goed kunt onthouden.
‘Liefst alsof hij er bij wijze van spreken altijd al is geweest. En niet te plat of makkelijk;
enig mysterie is nooit weg.’ Ook wat dat betreft lijkt de titel van Jan Siebelinks
bestseller Knielen op een bed violen dus goed gekozen. Schrijver Herman Franke
vindt dat een titel bij voorkeur een beetje poëtisch moet zijn, meer betekenissen
moet hebben, en nieuwsgierig moet maken. ‘Het liefst zó nieuwsgierig dat mensen
het boek meteen van de stapel pakken en
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willen weten wat erin staat.’ Voor hem moet de titel niet zozeer de inhoud als wel
de sfeer van de roman goed treffen.

Illustratie: Matthias Giesen

Er kan ook gekozen worden voor een ruime mate van onbegrijpelijkheid, met De
god Denkbaar Denkbaar de god van W.F. Hermans als opvallend voorbeeld (het
boek werd door uitgever Geert van Oorschot wel ‘De god onverkoopbaar’ genoemd).
Margriet de Moors Eerst grijs dan wit dan blauw scoort ook hoog op de schaal van
onbegrijpelijkheid. De lezer, of eigenlijk de potentiële koper, moet kennelijk
nieuwsgierig worden gemaakt. ‘Eerst grijs dan wit dan blauw, wat zullen ze daar in
godsnaam mee bedoelen?’
Daartegenover staan uiteraard titels die juist wél de inhoud van het boek min of
meer willen weergeven. Dorresteins Mijn zoon heeft... (enz.) laat dat al zien, maar
het geldt bijvoorbeeld ook voor Maya Raskers Met onbekende bestemming (over
een spoorloos verdwenen vrouw), De aanslag van Harry Mulisch of De vriendschap
van Connie Palmen. Zo'n roman van Palmen gaat over vriendschap, daar kan geen
twijfel over bestaan, terwijl een boek als Het verticale strand van Oscar van den
Boogaard over van alles zou kunnen gaan.

Nooit meer uitslapen
Goede titels kunnen soms als een soort sjabloon gaan werken voor andere boeken
of artikelen. Het krantenartikel ‘Een natuurpark in tijden van oorlog’ (NRC
Handelsblad, 19 mei 2006) zou zonder García Márquez' Liefde in tijden van cholera
zonder twijfel een andere titel hebben gekregen. ‘Komt een bestand bij de dokter’
(de Volkskrant, 10 juni 2006) leunt zeker op Kluuns succesboek Komt een vrouw
bij de dokter, net zoals Nooit meer uitslapen van Ewoud Sanders knipoogt naar het
beroemde Nooit meer slapen van W.F. Hermans.
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De titel van het Boekenweekgeschenk van Harry Mulisch uit 2000, Het theater,
de brief en de waarheid, is natuurlijk direct geïnspireerd op Rainer Werner
Fassbinders geruchtmakende toneelstuk Het vuil, de stad en de dood. Voor wie het
niet meer weet: rond de opvoering van dat (mogelijk antisemitische) toneelstuk
ontstond een rel, die nog hoger opliep na de ontvoering van de Joodse acteur Jules
Croiset, die geen werkelijke ontvoering bleek te zijn: Croiset had als het ware zichzelf
ontvoerd. Over dat thema handelde Mulisch' geschenkboekje. Titels die goed in het
gehoor liggen en zeer bekend zijn, en waar ook een beetje mee te manipuleren is,
lenen zich natuurlijk goed voor een sjabloonfunctie. Als een vaderlandse politicus
het na de Tweede Kamer-verkiezingen in november bijzonder moeilijk heeft, is er
dus een krantenkop te verwachten als ‘Knielen op een bed brandnetels’.

(Nieuwe) samenstellingen
P.F. Thomése, Schaduwkind
Nachoem M. Wijnberg, Landschapsseks
Thomas van Aalten, Sneeuwbeeld
Peter du Gardijn, Nachtzwemmen
Vincent Overeem, Novembermeisjes
Manon Uphoff, Koudvuur
Sanneke van Hassel, IJsregen
Jan Wolkers, Gifsla
Sipko Melissen, Spiegelpanden
Arjan Visser, Hemelval

Werktitels
Hoe komt een auteur nu aan een titel? Renate Dorrestein had aanvankelijk iets
anders bedacht, ook een teksttitel: Mijn moeder heeft een varken in haar hoofd. Het
omslag was al gemaakt, maar samen met haar uitgeefster, Mizzi van der Pluijm,
realiseerde Dorrestein zich dat die titel te veel de nadruk legde op slechts één
verhaalelement. ‘Terwijl we erover zaten te praten, citeerde Mizzi een zin uit het
boek die als volgt luidt: “Mijn zoon had een seksleven en ik ging mijn moeder
Roodkapje voorlezen”, en ze zei: “Dat dekt de lading nou precies.” We schoten
allebei in de lach en besloten ter plekke daar de titel van te maken.’ Die werd
vervolgens in de directe omgeving getest. ‘Vrijwel iedereen zei: “O, dat boek gaat
vast over een vrouw van een jaar of vijftig en wat zij in die levensfase allemaal
tegenkomt.”’
Op geheel verschillende momenten in het schrijfproces kan de auteur, soms in
overleg met zijn redacteur, de titel bedenken. Bij mijn eigen boeken is er geen peil
op te trekken. Eén keer had ik zelfs de titel (Noodzakelijk kwaad) voor ik ook maar
het begin van het verhaal wist, simpelweg omdat ik het een mooi begrip vond,
passend voor een misdaadroman. In een ander geval (Doorgeschoten) kwam ik er
pas op na een uitgebreide discussie met mijn vrouw, toen het boek al zo goed als
af was. Herman Franke bedenkt
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bij elke roman op een ander tijdstip de titel. Hij heeft altijd werktitels, maar die
veranderen in de loop van het schrijfproces en promoveren nooit tot uiteindelijke
titel. ‘Meestal drong de definitieve titel zich pas in de eindfase op, of hij maakte zich
dan pas los uit het peloton van concurrerende titels.’

De titel van Jan Siebelinks bestseller is in meer dan één opzicht goed gekozen.

Nooit meer uitslapen knipoogt naar het beroemde Nooit meer slapen van W.F. Hermans.

Renate Dorrestein zegt dat een titel haar soms komt aanwaaien, zoals met
Verborgen gebreken. ‘Toen ik in het eerste hoofdstuk argeloos opschreef: “Alle
gezinnen hebben hun verborgen gebreken”, dacht ik meteen: bingo! Maar vaak is
het eindeloos wachten op de juiste ingeving.’ Dorrestein werkt meestal met voorlopige
titels die na verloop van tijd weer worden vervangen. ‘Heden ik heette aanvankelijk
Heimwee naar mezelf en Een sterke man was eerst Addergebroed.’

Als de morgen gloort
Tussen literatuur en lectuur - om toch maar even uit te gaan van dat niet waterdichte
onderscheid - zijn er in ieder geval wel flinke verschillen wat titels betreft. In de sfeer
van de streekromans komen titels voor als Goede vaart, Het zilveren erfgoed,
Kostbaar kleinood en Als de morgen gloort. Vaak zijn het titels met een positieve
uitstraling, in de trant van ‘Na regen komt zonneschijn’. In de misdaadliteratuur
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komen titels voor die grotendeels vergelijkbaar zijn met die in de ‘gewone’ literatuur,
zoals Groene vrijdag van Elvin Post of Merg en been van Gerben Hellinga. De titel
van Peter de Zwaans Het alibibureau is zelfs bijna identiek aan die van een roman
van S. Montag / H.J.A. Hofland (De alibicentrale). Misdaadtitels zijn vaak directer,
zoals Koerier voor Sarajevo van Tomas Ross of De Turkenflat van Henk Apotheker.
In de thrillerwereld wordt ook meer gebruikgemaakt van een vast stramien voor
titels. De aantallen boeken met -code, -syndroom, -complot of -plan als laatste deel
van de titel zijn, zeker na het waanzinnige succes van De Da Vinci code, niet meer
te tellen. Een schrijver als Baantjer maakt het zijn vaste publiek ook niet moeilijk:
De Cock en de dartele weduwe, De Cock en de dansende dood, De Cock en de
wurger op zondag en verder nog enkele tientallen vergelijkbare titels.
Sommige Nederlandse boeken worden vertaald. Wat gebeurt er dan met een
titel? Om verschillende redenen kan een titel niet altijd direct of letterlijk worden
vertaald. Adriaan van Dis' Indische duinen kon in het Duits nog wel Indische Dünen
heten, maar in het Frans werd dat al Les dunes coloniales. Kennelijk was iets als
Colonial dunes voor de Engelstalige markt niet geschikt, en werd voor de titel
gekeken naar een van de hoofdthema's van het boek: My father's war. De
Spanjaarden maakten daar weer een meervoud van: Las guerras de mi padre.
Dorresteins Italiaanse uitgever kon niet uit de voeten met het Italiaanse equivalent
van Zonder genade, omdat die titel in het Italiaans al bestond. Daarom ging dat
boek Il buio che ci divide heten, ‘Het duister dat ons scheidt’. Dorrestein gebruikte
die titel daarna weer voor een volgend Nederlands boek. ‘Ook dat boek kocht mijn
Italiaanse uitgever, en dus moest er opnieuw een andere titel worden gevonden;
dat is uiteindelijk Un campo di fragole geworden, “Een aard-beienveld”.’ Dorrestein
verbindt hier nog een ‘moraal’ aan, zoals ze het zelf noemt. ‘Een en hetzelfde boek
kan dus onder de vlag van veel verschillende titels varen. Het maakt blijkbaar geen
klap uit.’ Het wachten is nu natuurlijk wel op een nieuwe Nederlandse roman van
Renate Dorrestein met als titel Een aardbeienveld.

Beschrijvende titels
Personages
Simon Vestdijk, De dokter en het lichte meisje
Margriet de Moor, De kegelwerper
Arnon Grunberg, De asielzoeker
Manon Uphoff, De bastaard
Harry Mulisch, De verteller
Gerard Reve, Lieve jongens
Situaties
Simon Vestdijk, Bevrijdingsfeest
Conny Braam, Het schandaal
Kees van Beijnum, Het verboden pad
Remco Campert, Een liefde in Parijs
W.F. Hermans, Onder professoren
Nicolaas Matsier, Gesloten huis
Emoties
Ronald Giphart, Troost
Carla Bogaards, Roes
Jan Wolkers, Brandende liefde
Gerard Reve, Oud en eenzaam
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Ingrid Hoogervorst, Woede
Thema
Gerard (Kornelis van het) Reve, Nader tot U
Willem Elsschot, Kaas
Anna Enquist, Het geheim
Louis Paul Boon, Mijn kleine oorlog
Wanda Reisel, Witte liefde
Saskia de Coster, Eeuwige roem
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Reacties
Sms-taal
Netta van Hulzen - Soest
Lilian Roos schrijft in het juli/augustusnummer over de invloed van het taalgebruik
in sms-berichten op het Nederlands (‘D alm8ige sms-tl’). Die sms-taal kenmerkt zich
onder meer door het vervangen van letterreeksen door gelijkluidende getallen, zoals
in suc6 (voor succes) en w88 (voor wachten). Dat is geen geheel nieuw verschijnsel,
getuige bijgaand gedicht van Kurt Schwitters (1887-1948), dat ook te lezen is op
een muur in het Museum Belvédère in Heerenveen.

Gedicht van Kurt Schwitters uit 1923.

Rokkent
G. Crisson - Alphen aan den Rijn
Riemer Reinsma geeft in zijn artikel ‘Zo oud als de weg naar Kralingen’ in het
juli/augustusnummer antwoord op de vraag of Nederlandse spreekwoorden en
uitdrukkingen nog toekomst hebben. In een kader worden ook enige uitdrukkingen
genoemd die voorkomen op het schilderij De spreekwoorden van Pieter Bruegel de
Oude, waaronder ‘De ene rok kent wat de andere spint.’ Maar dat moet zijn: ‘De
ene rokkent [rokkenen is “op een spinrokken winden”] wat de andere spint.’

Verwatting
L. Hertog - 's Gravenwezel, België
In zijn column ‘De verwatting’ (Onze Taal juli/augustus) stelt Jan Kuitenbrouwer het
misplaatste gebruik van wat in plaats van een beetje aan de kaak. Hij lijkt te
suggereren dat het gebruik van wat als bepaling bij een bijvoeglijk naamwoord erg
ongewoon is, maar dat is niet zo: het wordt al heel lang gebruikt in de betekenis
‘een beetje’, ‘iets’, ‘enigszins’. Je hoort (en leest) het iedere dag: ‘Ik voel me al wat
beter’, ‘Het is wat drukker dan gewoonlijk’, ‘Het wordt morgen nog weer wat warmer
dan vandaag’. Dat die betekenis van wat al minstens honderdtwintig jaar in de
Nederlandse literatuur voorkomt, bewijst een citaat van Hildebrand uit zijn Na vijftig
jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura uit 1887. Op
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bladzijde 6 schrijft hij over cephalides (een hoofdsiersel): ‘Zij deden den Truitjes en
Toosjes van die dagen goeden dienst tegen “zinkings” en ook, als het hair wat dun
begon te worden.’

Aaneenschrijven [1]: tegenaanval
Charles den Tex - Den Haag
Frank Jansen stelde in zijn rubriek ‘Hom of kuit’ van juli/augustus de lezers de vraag:
‘Woorddelen los schrijven minder gedogen?’ Het ging hem daarbij om gevallen als
‘honden poep vrije zone’, en hij ging in op de argumenten voor en tegen. Helaas
waren zijn tegenargumenten niet erg sterk. Ik wil er een heel belangrijke aan
toevoegen.
Veel mensen winden zich op over de tussen-n, maar volgens mij zijn de in 1995
ingevoerde aaneenschrijfregels het ergste wat de Nederlandse Taalunie ooit heeft
voortgebracht. Het is ambtelijk denken toegepast op de taal; het is een belediging
van de lezer.
Andere talen benaderen hun spelling precies andersom. Het Engels, Frans en
Spaans hanteren bijvoorbeeld de los schrijf regel. Daar gaan taalautoriteiten ervan
uit dat de lezer uit de zin en de context zal begrijpen wat er staat. Zij vertrouwen de
lezer en hebben respect voor diens vermogen om woordcombinaties in verschillende
zinnen op de juiste manier te interpreteren. Zo niet in Nederland (en Duitsland). De
Nederlandse overheid onderscheidt zich al meer dan een halve eeuw door een
enorme regelzucht, die de burger ervoor moet behoeden dat hij in zeven sloten
tegelijk loopt. De aaneenschrijfregels zijn een voorbeeld van die regelzucht. Als
woorden niet aan elkaar worden geschreven dan begrijpt de lezer niet wat er staat.
Dat mag niet. Dat moet worden geregeld - met als resultaat een regel die het
geschreven Nederlands steeds lelijker maakt.
Die lelijkheid zit hem niet alleen in de letterbrij die het aaneenschrijven veroorzaakt
(Jansen noemt enkele huiveringwekkende voorbeelden, zoals
amateurgrizzlybeerexpert), maar vooral in de reden die achter de regel steekt: het
gebrek aan vertrouwen in de lezer. Het is de lelijkheid van de beheerder die elke
vrije ruimte wil afschaffen omdat de burger volgens hem per definitie niet de
vermogens heeft om met vrije ruimte om te gaan.
Dat is wat de Nederlandse taal is aangedaan, en nu is er het platform Signalering
Onjuist Spatiegebruik (SOS) dat zich inzet om die regel te verdedigen en dat, god
betere het, het genootschap om steun vraagt. ‘Nee’, moet daarop het antwoord zijn.
Genootschap, zet de tegenaanval in en verklaar de SOS de oorlog! Laten wij
proberen onze taal te bevrijden van deze vorm van regelzucht. Als de Engelsen en
de Fransen het zonder die regel kunnen, dan kunnen wij het ook.

Aaneenschrijven [2]: ‘harddrugs vrij’
Sjoerd Koopman - Den Haag
In het juli/augustusnummer van Onze Taal vraagt Frank Jansen in zijn rubriek ‘Hom
of kuit’ de lezers of het los schrijven van woorden minder gedoogd moet worden.
De onderstaande foto, genomen in juli in de Haagse Schilderswijk, leek me een
mooie illustratie daarbij.
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Vraag en antwoord
Taaladviesdienst

Haring
?Tijdens het kamperen vroegen we ons af waar het woord haring vandaan
komt, als benaming voor de pinnen of stokjes waarmee je de tent vastzet.
!De tegenwoordige tentharingen lijken niet bepaald op de gelijknamige vissen,
maar dat was vroeger wel anders. Oorspronkelijk waren tentharingen houten paaltjes.
Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (deel V, 1900) waren haringen
of haringkoppen ‘zekere ingekeepte paaltjes om de scheertouwen van eene tent
enz. aan, of om vast te halen’. De vorm van deze paaltjes leek, onder meer door
die inkeping en de spits toelopende punt, wel op die van een vis. Toen men tenten
met metalen pinnen ging vastzetten, ging de inmiddels ingeburgerde benaming
haring daarop over.

Tentharingen hadden wel iets weg van vissen.
Foto: www.Jeger 1939-1940.nl

Ook in het Duits kan Hering zowel de vis aanduiden als het tentgereedschap.

Iemand anders(') jas
? ‘Is dit jouw jas of iemand anders jas?’ Is dit goed gespeld?
!Nee, er ontbreekt een apostrof: iemand anders' jas is juist. Iemand anders' betekent
namelijk ‘van iemand anders’, dus het is een bezitsvorm. Omdat iemand anders zelf
al op een s eindigt, krijgt deze woordgroep een apostrof in plaats van een bezits-s,
net als de bezitsvorm van eigennamen die op een s-klank eindigen. Het is
bijvoorbeeld Koos' mailtje, De Vries' huis en Inez' boeken: de apostrof komt direct
achter de eigennaam. Dit geldt ook voor andere lettercombinaties die een sisklank
weergeven: Clarence' strafschop, Bush' politiek, Häagen-Dazs' reclamecampagne,
enz.
Overigens zijn vormen van het type iemand anders' betrekkelijk zeldzaam. Het
gebruik van de bezitsvorm komt vooral voor bij eigennamen, maar is daarnaast
mogelijk bij woorden die ook als aanspreking gebruikt kunnen worden: vaders auto,
dominees fiets; bij combinaties met een bezittelijk voornaamwoord (vaak in de
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privésfeer): mijn moeders werk, jouw zus' vriend; en bij een paar voornaamwoorden:
elkaars gezelschap, ieders belang, iemands aandacht, niemands knecht.
Een synoniem van iemand anders' is andermans. Dat wordt zonder apostrof
geschreven, omdat het gevormd is van anderman, een oud woord voor ‘andere
persoon’.

Wit of groen?
In Onze Taal wordt de witte spelling gevolgd, het alternatief voor de spelling van
het Groene Boekje. Als wit en groen van elkaar afwijken bij spellingkwesties die in
‘Vraag en antwoord’ aan de orde komen, wordt het verschil duidelijk aangegeven.

Onder andere(n)
?Hoe zit het ook alweer met onder andere en onder anderen?
!De regel is vrij eenvoudig: bij personen gebruiken we onder anderen, in andere
gevallen onder andere. Dus:
1 Op het congres spreekt onder anderen professor De Wit.
2 Op het congres wordt onder andere gesproken over terrorisme.

In zin 1 wordt met onder anderen aangegeven at De Wit een van de sprekers is. In
zin 2 gaat het niet om personen; daarom is onder andere juist.
In sommige zinnen zijn beide vormen mogelijk, afhankelijk van de betekenis.
Bijvoorbeeld: ‘Op het congres zal onder andere(n) door professor De Wit worden
gesproken over terrorisme.’ Als bedoeld wordt dat er meerdere personen zijn die
over terrorisme spreken en dat De Wit er daar een van is, is onder anderen juist.
Als er onder andere staat, is bedoeld dat de lezing van De Wit een van de onderdelen
van het congres is; De Wit is dan waarschijnlijk de enige spreker over terrorisme.

Ruilen/verruilen
?Ik heb het idee dat ik steeds vaker verruilen hoor waar het eigenlijk ruilen
moet zijn. Wat is het verschil tussen deze woorden?
!De woorden ruilen en verruilen zijn niet helemaal synoniem, maar hun
betekenissen overlappen elkaar wel. Zo kunnen beide woorden ‘omruilen,
omwisselen’ betekenen:
1 Henk heeft zijn gele poef verruild voor een blauwe.
2 Henk heeft zijn gele poef geruild voor een blauwe.

Die zinnen betekenen echter niet per se hetzelfde. Zin 1 zal voor veel mensen
inhouden dat Henk een nieuwe, blauwe poef heeft gekocht, die in de plaats is
gekomen van de gele; bijvoorbeeld omdat de gele versleten was. De gele heeft hij
waarschijnlijk weggegooid. Zin 2 lijkt in te houden dat hij de gele poef heeft
ingewisseld (bij een rommelmarkt bijvoorbeeld) voor een blauwe, en daar heeft hij
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waarschijnlijk niets extra's voor hoeven betalen: het is een gelijkwaardige ruil
geweest.
Het lijkt erop dat we bij verruilen eerder aan vervanging moeten denken (Henk
heeft zijn gele poef vervangen door een blauwe), en bij ruilen meer aan een echte
ruil.

Zich ontwikkelende landen
?In de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties wordt gesproken
over ‘betaalbare en noodzakelijke medicatie in de zich ontwikkelende landen’.
Wat zijn dat voor landen?
!Er wordt tegenwoordig soms verschil gemaakt tussen ontwikkelingslanden, zich
ontwikkelende landen en ontwikkelde landen. Wat ontwikkelde landen en
ontwikkelingslanden zijn, is wel algemeen bekend. Met zich ontwikkelende landen
worden landen bedoeld die voorheen doorgaans als ontwikkelingsland werden
gezien, maar die druk bezig zijn zich - op het gebied van economie, staatsinrichting,
gezondheidszorg, et cetera - op te werken tot een ‘volwaardig’ ontwikkeld land.
China en Zuid-Afrika zijn voorbeelden van zulke landen.
Er wordt ook vaak gesproken van ontwikkelende landen, zonder zich. Vooralsnog
komt dat op ons wat vreemd over. Wat ons betreft is zich ontwikkelende landen de
verzorgde vorm.
Op de website van Onze Taal worden zo'n duizend taalkwesties
besproken. Kijk voor een overzicht op
www.onzetaal.nl/advies/overzicht.php.
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Hoe zongen ‘olla vogala’?
Frits van Oostrom over het oudste Nederlands
Riemer Reinsma
Hoe klonk het oudste Nederlands? En hoe zag de woordenschat
eruit? Frits van Oostrom besteedde daar uitgebreid aandacht aan
in zijn onlangs verschenen vuistdikke boek Stemmen op schrift, het
eerste deel van een omvangrijke geschiedenis van de Nederlandse
literatuur. ‘Geen middeleeuwse literatuur begint uiteindelijk zo mooi
als juist de Nederlandse.’
Het Nederlands moet omstreeks 500 na Christus zijn ontstaan. Het splitste zich
toen geleidelijk af van de andere West-Germaanse talen, en wat wij het
‘Oudnederlands’ zijn gaan noemen, was geboren. In diezelfde periode ontstonden
ook het Fries, Duits en Engels. De eerste Oudnederlandse volzinnen werden op
papier gezet in de vorm van kanttekeningen bij de - voor de rest in het Latijn
geschreven - Lex Salica (de Salische wet). Deze zogeheten Malbergse glossen
dateren uit de periode tussen 509 en 768.
De bekendste Oudnederlandse zin dateert van ettelijke eeuwen later. In 1932
ontdekte men een tekstje uit ongeveer 1100, dat heel wat meer tot de verbeelding
sprak dan die saaie juridische krabbels in de marge. Het was een penneproef: een
krabbel waarmee een monnik zijn nieuwe ganzeveer uitprobeerde: ‘Hebban olla
vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu. Wat unbidan we nu?’ (‘Zijn alle vogels
nesten begonnen, behalve ik en jij. Waar wachten we nog op?’).
De twee regels gelden als het begin van de Nederlandse literatuur - en bovendien
als prachtige poëzie. ‘Ons wachten [werd] ruimschoots beloond: geen middeleeuwse
literatuur begint uiteindelijk zo mooi als juist de Nederlandse’, schrijft Frits van
Oostrom erover in zijn begin dit jaar verschenen Stemmen op schrift. Geschiedenis
van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300. Dit lijvige boek vormt het
eerste deel van een omvangrijke Nederlandse literatuurgeschiedenis, waaraan
negen deskundigen meeschrijven.

Raadsel
Een penneproef is, zoals u in het boek schrijft, net zoiets als ‘een twee drie’
zeggen in een microfoon.
Is het niet wat overdreven om hier van dichtkunst te spreken?
‘Zeker, het is inderdaad maar een proef. Maar deze tekst is wel heel poëtisch, en
er moet een grote mondelinge literatuur achter gestaan hebben.’
In de landen om ons heen is men veel eerder begonnen met geschreven
literatuur in de volkstaal. Waarom heeft het bij ons dan zo lang geduurd?
‘In die vroege wereld waren de mensen nog veel te veel verwikkeld in de strijd
tegen de elementen, en in de strijd tussen christendom en heidendom, om de eigen
taal op enige schaal te boek te stellen. Maar een echt bevredigende verklaring is
dat niet. In de landen om ons heen was die strijd er tenslotte ook, en daar ontstond
wél al literatuur. Lastig probleem, het blijft een raadsel.’
Het ontbreken van teksten heeft Van Oostrom er niet van weerhouden - en hem
er misschien zelfs toe aangezet - veel aandacht te besteden aan de Oudnederlandse
woordenschat. Want hoewel oude teksten dus zeldzaam zijn, zijn er wél losse
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woorden, namen en uitdrukkingen overgeleverd, vaak als glossen (verklarende
kanttekeningen) in Latijnse oorkonden.

Bijeengeharkte bladeren
Hoe groot is de overgeleverde Oudnederlandse woordenschat?
‘Er zijn vijfduizend Oudnederlandse woorden bekend. Maar eenderde daarvan
zijn eigennamen, van plaatsen en personen. Van die vijfduizend bestaat niet minder
dan de helft uit hapaxen: woorden die maar éénmaal in het bestand voorkomen.
Het valt niet mee om uit dit alles een goed beeld van het Oudnederlands te krijgen.’
In zijn boek omschrijft Van Oostrom het probleem met een schitterende metafoor:
‘Reconstrueren [van het Oudnederlands] is hier alsof men een perceel wil
herbebossen met een stuk schors, een afgebroken tak en een partij bijeengeharkte
bladeren.’ Tot die bijeengeharkte bladeren behoort ook een aantal Nederlandse
woorden die in het Latijn zijn terechtgekomen, zoals dicus (uit dijk), alsook woorden
uit het Oudfrans van vóór 1200, die alleen maar aan het Oudnederlands ontleend
kunnen zijn, zoals fauteuil (uit vouwstoel). Het Franse woord voor helm, heaume,
komt voort uit het Oudnederlandse helm. En ook de Franse woorden voor ‘vaan’ en
‘veen’ zijn afkomstig uit onze streken: in het Oudnederlands was een vaan nog een
‘fano’ en veen ‘fanja’. Van Oostrom typeert
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deze zoektocht naar verdwenen Oudnederlandse woorden als ‘woordarcheologie’.

Frits van Oostrom: ‘Je hoort nu overal Poldernederlands. Mij doet dat pijn aan de oren, ik
hoor liever het oude Nederlands.’
Foto: Marijn Alders

Lijkt het Oudnederlands op het hedendaagse Nederlands?
‘Een belangrijk verschil tussen dat oude Nederlands en het moderne ligt op het
gebied van de woordenschat. Wij hebben inmiddels een enorm arsenaal aan
abstracte woorden. En ook het middeleeuwse Latijn was rijker aan abstracta dan
het Oudnederlands. Dat is goed te zien aan een schildering van een windroos in
het Liber floridus, een soort encyclopedie uit de twaalfde eeuw (zie ook de volgende
bladzijde). In de rand van de windroos staan twaalf Latijnse namen van
windrichtingen: “boreas”, “subsolanus”, “vulturnus”, et cetera, maar buiten de ring
staan in rode inkt slechts acht Oudnederlandse namen die daarmee
correspondeerden: “ost”, “sudost”, “sud”, “sudwest”, “west”, “nordwest”, “nord” en
“nordost”.’
‘De Oudnederlandse woordenschat lag vooral in de sfeer van de primaire
leefomstandigheden, zoals het waterbeheer, de landbouw en de veeteelt. En zoals
het Latijn woorden had die in het Oudnederlands geen tegenhanger hadden, zo
had het Oudnederlands woorden die geen Latijns equivalent hadden (zie het kader
op de bladzijde hierna). Een ander kenmerk van het Oudnederlands was dat er nog
vrijwel geen sjwa, oftewel een “stomme e”, in voorkwam. Dat is goed te zien aan
dat oudste zinnetje: hebban is later hebben geworden, enda werd ende.’

Geheimschrift
Het meeste Oudnederlands kennen we uit glossen in documenten die verder
in het Latijn geschreven zijn: die glossen zijn Oudnederlandse vertalingen
van Latijnse woorden. Voor wie waren ze bestemd, en welke functie hadden
ze?
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‘De glossen waren bestemd voor de mede-moedertaalspreker. Het Latijn was de
officiële kerkelijke en ambtelijke taal, maar in het alledaagse verkeer was iedereen
Nederlandstalig. De glossen dienden om ieder misverstand uit te sluiten en hadden
dus de strekking: “Je weet wel”, “Zo zeggen wíj́ dat.” Het ging bijna altijd om uitleg
in het kader van het onderwijs en ze dienden om leerlingen het juiste begrip van
Latijnse teksten bij te brengen. Ze waren gericht op beginners, dienden als
ruggesteuntje.’
U schrijft in uw boek dat er ook schoolboeken zijn gevonden waar de glossen
in geheimschrift zijn geschreven. Dan werd de a bijvoorbeeld weergegeven
met een dubbele punt, en de i met een enkele punt. Waarom geheimschrift?
Schaamde de meester zich ervoor dat hij die glossen nodig had, en vreesde
hij dat mensen zouden denken dat zijn Latijn niet goed was?
‘Nee hoor. Boeken voor het behandelen van teksten waren kostbaar, de
schoolmeester was de enige die er een had. De leerlingen noteerden op hun
wastafeltjes [bordjes die bedekt waren met was en waarop je met een stift kon
schrijven - RR] de losse Latijnse woorden met hun uitleg, om dat van buiten te leren.
Wel mochten ze af en toe een blik werpen in het boek van de magister. Maar het
was niet de bedoeling dat ze eruit zouden spieken, vandaar het geheimschrift.’
‘Een voorbeeld van zulke cryptografie is te vinden in een tekst van de
vroegchristelijke schrijver Prudentius, die ergens het woord ignosco gebruikte, wat
betekent: “ik weet niet”. Een of andere schoolmeester heeft dat in geheimschrift
weergegeven met: “n.xx.tx”. Als je dat decodeert, staat er in het Oudnederlands: “ni
uuitu”, oftewel “(ik) weet niet”. De x-en staan voor u's, de puntjes voor i's, en de
dubbele u staat gelijk met een w’.

Frits van Oostrom
Prof. dr. F.P. van Oostrom (1953) werd in 1982 aan de Leidse universiteit benoemd
als hoogleraar Nederlandse letterkunde tot de Romantiek, en twintig jaar later als
eerste universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Sinds vorig jaar is hij
president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
Van Oostrom won diverse prijzen, waaronder de AKO Literatuurprijs voor zijn
boek Maerlants wereld.
Het vuistdikke Stemmen op schrift maakt deel uit van een omvangrijke
Nederlandse literatuurgeschiedenis. Ook het deel over de literatuur van de veertiende
eeuw neemt Van Oostrom voor zijn rekening.

Toverspreuken
De oudste Nederlandse teksten behelzen vooral magische spreuken, eedformules
en bezweringen. Frits van Oostrom denkt dat dat geen toeval is: aan het schrift werd
een magische werking toegeschreven. Geschreven taal was van een hogere orde
dan gesproken taal. Bovendien was er een sterke behoefte om de spreuken vast
te leggen, ‘want één verspreking, en een spreuk verliest zijn kracht’. Ook in alle
andere West-Europese talen behoren spreuken, eedformules en bezweringen tot
de vroegste notaties in de volkstaal. Van Oostrom citeert in zijn boek een
elfde-eeuwse Germaanse toverspreuk met een ‘Oudnederlandse kleuring’ waarmee
een boer wormen kon verdrijven uit een paardehoef. De bezwering - zo schrijft de
auteur - spreekt de wormen rechtstreeks toe op de toon van een dienstbevel en
met de dwingende kracht van het herhalende woord als autoriteit:
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De Oudnederlandse woorden ‘ost’, ‘sudost’, ‘sud’, ‘sudwest’, ‘west’, ‘nordwest’, ‘nord’ en
‘nordost’ in Liber floridus, een twaalfdeeeuws handschrift, geschreven door Lambert van
Sint-Omaars.
Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel

Gang út, nesso, mid nigun nessiklinon Út fana themo marge an that ben,
Fan themo bene an that flesg,
Ut fan themo flesgke an thia hud
Ut fan thera hud an hesa strala!
Drohtin, uuerthe so!
(Ga uit, worm, met negen kleine wormen van het merg in het been,
van het been in het vlees,
uit van het vlees in de huid,
uit van de huid in het eelt!
Heer, worde het zo!)

Hutspot
Van die heidense magie waren de christelijke zendelingen, die onze streken in de
achtste eeuw kwamen kerstenen, niet zo gediend, maar ja, zij konden de
ingewortelde praktijken en teksten niet meteen een halt toeroepen. En zo kwamen
er spreuken in omloop die een curieuze hutspot van heidendom en christendom
bevatten, en bovendien een mengsel van Latijn en volkstaal. Zoals de volgende
Oudnederlandse bezwering, die diende om bloed te laten stollen. De spreuk, uit de
elfde eeuw, begint met de aanroeping van Christus, verwijst vervolgens naar een volkomen apocrief (dat wil zeggen: niet door de kerk erkend) - voorval waarbij
Christus zelf een soortgelijke bezwering zou hebben uitgesproken, en rondt af met
een driewerf amen plus drie Onze Vaders:
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Kleine oudnederlandse woordenlijst
bec ‘driehoekig perceel’
beswink ‘gewoon gebuild meel’
broke ‘moerasland’
driesch ‘braakliggend weiland’
gemarchi ‘grenswater’
ghiestlant ‘geestgrond’
haf ‘zee’
hagastaldi ‘jonge mannen’
hec ‘hek’
hem ‘stuk land, omgeven door een sloot’
polre ‘polder’
sielland ‘uiterwaarden’
suster ‘inhoudsmaat voor olie, wijn of graan’
verskinghe ‘biggetjes’
Ad catarrum dic:
Crist uuarth giuund,
tho uuarth he hel gi ok gisund,
that bluod for stuond:
so duo thu bluod!
Amen ter, Pater noster ter.
(Tegen een bloeding zeg:
Christus werd gewond,
toen werd Hij (weer) ongedeerd en gezond,
het bloed bleef staan,
doe jij dat (ook), bloed!
Driemaal amen, driemaal het Onze Vader.)
Van Oostrom: ‘Heidendom en christendom bestonden gewoon naast elkaar; beide
culturen waren verenigd in het besef omsloten te zijn door onverklaarbare krachten,
waartegen men alle mogelijke middelen moest inzetten.’ Typerend voor die
kruisbestuiving tussen de twee culturen is ook dat deze half-heidense spreuk in een
handschrift staat met materiaal voor bijbeluitleg.
Het valt op dat de spreuk zelf in de volkstaal is, en de bijbehorende instructie
in het Latijn. Moeten we daaruit opmaken dat de volkstaal de taal van het
heidendom was en het Latijn die van het christendom?
‘Niet per se. Je moest de heidenen wél in hun eigen taal aanspreken, in dit geval
het Nederlands. Maar er zijn ook puur christelijke teksten in de volkstaal
overgeleverd.’

Passie
Hoe is uw passie voor het oude Nederlands ontstaan?
‘Mijn vader werkte in Leiden bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Hij
was ook een groot verzamelaar van taalcuriosa. Zo vond ik een paar jaar geleden
een notitie die hij gemaakt had. Ergens in het werk van Jacob van Maerlant had hij
het woord quenicum opgediept, een aanduiding voor een “oudewijvenmiddeltje”.
Dat was een mooi voorbeeld van een Latijns-Nederlands mengwoord, want quene
(verwant met het Engelse queen) betekende “oud wijf”. Toch ben ik mij niet in de
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taalgeschiedenis gaan specialiseren, het was vooral de oude literatuur die mij
aantrok.’
U hebt u vast weleens een voorstelling gemaakt van hoe het Oudnederlands
geklonken moet hebben. Mooier dan het huidige Nederlands?
‘Je hoort nu overal Poldernederlands. Mij doet dat pijn aan de oren, ik hoor liever
het oude Nederlands. Al weet je natuurlijk nooit zeker hoe dat klonk. Aanwijzingen
daarvoor hebben we immers alleen in de spelling van die oude documenten.’
‘Ik draag weleens Middelnederlandse literaire werken voor, maar ik realiseer me
dat ik daar fouten bij maak. Iemand die hier buitengewoon goed in is, is de Vlaamse
hoogleraar Frank Willaert. Als hij een fragment uit Van den vos Reynaerde
voordraagt, gebeurt dat met iets intellectueels, iets subtiels. Maar misschien maakt
Willaert het Oudnederlands wel veel mooier dan het ooit geweest is. Dat zullen we
nooit weten.’
Frank Willaerts voordracht uit Van den vos Reynaerde is te beluisteren
via www.literatuurgeschiedenis.nl.
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237 andere woorden voor braindrain
Taaladviesdienst
In het juli/augustusnummer van Onze Taal riepen we u in deze rubriek op een
Nederlands alternatief te verzinnen voor het woord braindrain. Braindrain verwijst
naar het verschijnsel dat goed opgeleide, getalenteerde mensen vertrekken naar
gebieden waar hun toekomstperspectieven aanlokkelijker zijn: meer (passend) werk,
hogere salarissen, betere carrièrekansen, of meer ruimte voor creativiteit en
persoonlijke ontplooiing.
Vaak gaat braindrain gepaard met emigratie, natuurlijk vooral vanuit armere landen
naar het Westen, maar ook binnen één land kan het verschijnsel zich voordoen. Zo
wezen diverse inzenders erop dat veel mensen vanuit Noord-Nederland naar de
Randstad vertrekken voor een goede baan. We kunnen ook van braindrain spreken
wanneer veel ervaren medewerkers een bedrijf verlaten of wanneer academici de
wetenschap verruilen voor het bedrijfsleven. In alle gevallen geldt dat de
achterblijvers het zullen moeten doen zonder de kennis, creativiteit en het talent
van degenen die vertrokken zijn. Het Nederlandse woord voor braindrain moet dus
op veel verschillende situaties toepasbaar zijn.
De ruim 150 inzendingen die we ontvingen, bevatten in totaal maar liefst 237
verschillende suggesties. Veel inzenders hebben geprobeerd om het fraaie rijm van
braindrain ook in het Nederlands te laten doorklinken: aju-IQ, breinreis,
intellectvertrek, kaderlating, kundevlucht. Ook alliteratie was in trek: denkdeuk,
knappekoppenkaping, talententrek, titeltrek, vernuftvlucht of verstandsvertrek.
Een klein aantal inzenders wist ons te melden dat er eigenlijk al een Nederlands
equivalent bestaat. Hersenvlucht, omschreven als ‘hersenemigratie’, staat in de
grote Van Dale en lijkt in Vlaanderen enigszins ingeburgerd te zijn. In Nederland
geniet dat woord echter nauwelijks bekendheid. Er zijn ook relatief weinig woorden
voorgesteld die hersen of hersenen als eerste woorddeel hebben. Sporadisch werden
ze wel ingezonden, maar inzenders vermeldden erbij dat woorden als hersenlozing,
hersenlek en hersenuittocht hun ook een wat ongemakkelijk gevoel gaven.
Ook ons leek een alternatief met hersen(en) uiteindelijk te plastisch. De meeste
deelnemers suggereerden als eerste woorddeel iets als expertise, brein, kennis,
intellect of elite, wat dan werd gevolgd door -vlucht, -migratie, -lek, -export, (ver)trek,
-uittocht, et cetera. Er zijn kortom talloze combinaties mogelijk: breinmigratie,
denkkrachtlek, expertisemigratie, breinexport, hersenuittocht, genievlucht, kennislek,
eliteverlies.
Het beste Nederlandse alternatief vonden we uiteindelijk het woord kennisvlucht.
Hoewel het de typische klanken van het origineel mist, is het een duidelijk, zakelijk
alternatief. Het werd bijna veertig keer genoemd, en het blijkt in de praktijk ook al
gebruikt te worden - op Nederlandse internetpagina's zelfs vaker dan hersenvlucht.
Kennisvlucht doet, zoals Maarten Post opmerkt, denken aan belastingvlucht en
kapitaalvlucht, waarbij (belasting)geld naar andere landen verdwijnt. Vlucht is in dit
verband ook goed van toepassing; het is minder neutraal dan migratie of vertrek.
Marlies Smits uit Woerden krijgt dit keer de boekenbon van € 25,- van de Stichting
LOUT (Let Op Uw Taal) toegestuurd; zij gaf aan waarom kennisvlucht eigenlijk
mooier is dan het Engelse woord: ‘omdat vlucht actief en doelgericht is, terwijl drain
iets willoos wegsijpelends heeft’.
We danken alle deelnemers hartelijk voor hun inzendingen.

Ander woord voor... ringxiety
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Taaladviesdienst

Mensen die aan ‘ringxiety’ lijden, denken voortdurend dat zij gebeld worden.
Foto: Onze Taal

Door het toegenomen gebruik van mobiele telefoons is ons belgedrag de afgelopen
jaren ingrijpend veranderd: altijd en overal kunnen we bellen en gebeld worden. Dit
heeft inmiddels geleid tot een nieuw fenomeen: ringxiety. Mensen die aan ringxiety
lijden, denken voortdurend dat zij gebeld worden. Het kleinste geluidje en de minste
trilling interpreteren ze al als het melodietje of de trilstand van hun gsm. Als
vervolgens blijkt dat ze toch niet gebeld worden, zijn ze teleurgesteld.
Het begrip ringxiety (soms ook geschreven als rinxiety) is gevormd uit het Engelse
to ring voor ‘bellen’ en anxiety, dat ‘angst’ of ‘verlangen’ betekent. De term is bedacht
door de Amerikaanse psycholoog David Lamarie. Volgens hem komt ringxiety voort
uit een onbevredigd verlangen naar menselijk contact. Wie gebeld wordt bestaat,
wie niet gebeld wordt niet.
In het Nederlands kennen we nog geen woord voor dit syndroom. Wij zijn benieuwd
of u suggesties hebt. De beste inzending wordt beloond met een boekenbon van €
25,- van de Stichting LOUT.
Stuur uw suggestie(s) uiterlijk 27 oktober naar taaladvies@onzetaal.nl of naar
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag.
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Scheiding van spelling en staat
De witte spelling binnen de Nederlandse-spellinggeschiedenis
G.C. Molewijk - Amsterdam
Op 16 augustus vond in perscentrum Nieuwspoort de presentatie
plaats van het Witte Boekje, het door Wim Daniëls en Onze Taal
geschreven alternatief voor het officiële Groene Boekje. Bij die
gelegenheid plaatste spellinghistoricus G.C. Molewijk de witte
spelling in historisch perspectief. Hieronder een ingekorte versie
van zijn toespraak.
Ooit werd fiets ook gespeld als viets. Dat was vlak nadat het woord aan het eind
van de negentiende eeuw zijn intrede had gedaan. Snel daarna bleef er maar één
vorm over, en die functioneert tot op heden naar volle tevredenheid. Aan dit proces
heeft de overheid part noch deel gehad, het is iets wat zich gewoon in de praktijk
heeft voltrokken. Hoe komt dat? Gealfabetiseerde taalgebruikers blijken vaste
woordbeelden te prefereren omdat zij ervaren dat die plezieriger lezen en vlotter
schrijven. Als woorden er steeds anders uitzien, blijft het lezende oog geregeld
haperen en worden we bij het schrijven eerder door twijfel gehinderd.

Dichter Bart Chabot ontving op 16 augustus in Den Haag het eerste exemplaar van het Witte
Boekje.
Foto: Martijn Beekman

Op dezelfde manier is het ook cultuur met een c geworden, kunst met een k, thee
met th, paard met een d, en staart met een t, en kregen we de lange ij en de korte
ei, en medeklinkerverdubbeling om een voorafgaande klinker kort te houden zoals
in man - mannen. Dit door de taalgebruiker gedragen stabilisatieproces leidde tot
de wat ik noem ‘Algemeen Beschaafde Spelling’ (ABS, naar analogie van het ABN,
Algemeen Beschaafd Nederlands).

Stabiel
Als in een gealfabetiseerde samenleving eenmaal zo'n stabiele spelling is ontstaan,
dan zal die gewoonlijk door toedoen van de taalgebruiker stabiel blijven, net zoals
musici het muziekschrift stabiel houden. Een spelling die langdurig stabiel is, wordt
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bovendien steeds meer een cultuurdrager, omdat stabiliteit de toegang tot het
voortdurend aangroeiende geschreven verleden vergemakkelijkt.
In de negentiende eeuw zijn de beschaafde spelgewoonten gesystematiseerd en
officieel vastgelegd, wat uitmondde in de woordenlijst-De Vries en Te Winkel uit
1866. Sindsdien is er altijd wel afgeweken van de norm (zo wilden schrijvers als
Bilderdijk, Van Deyssel en Multatuli graag laten zien dat ze niet aan de leiband van
de taalkundigen liepen), maar van overheidswege werd de spelling steeds met rust
gelaten.
Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog veranderde dat, toen de Nederlandse (niet
de Belgische!) overheid begon met het periodiek instellen van spellingcommissies.
Als uitvloeisel hiervan is de spelling na de Tweede Wereldoorlog gemiddeld om de
vijftien jaar gewijzigd: in 1947, 1955, 1995 en 2006. In 1980 is deze gewoonte
ondergebracht bij de Nederlandse Taalunie, een Nederlands-Belgisch (tegenwoordig
een Nederlands-Vlaams-Surinaams) overheidsorgaan op het gebied van taal en
letteren - een politieke organisatie dus. In dit land zijn spelling en staat niet
gescheiden.

Willekeur
Doordat er geen kennis bestaat waarmee uit gesproken taal een ‘juiste’ spelling kan
worden geconstrueerd, zijn spellingveranderaars het onderling nooit eens en worden
hun voorstellen altijd gekenmerkt door willekeur. Een paar voorbeelden om te
illustreren hoe er wordt gewerkt. Rond 1970 woedde er door toedoen van de
commissie-Pée/Wesselings en groepen particuliere spellingveranderaars een zeer
grote spellingoorlog. In het kader daarvan verleende de overheid audiëntie aan een
groep met een ‘wetenschappelijk’ genoemd voorstel om de ou als au te spellen.
Helaas was de ‘onderbouwing’ hiervan geënt op een zetfout in een frequentietabel
in een tijdschriftartikel. In het nieuwe Groene Boekje uit 2005 leek Frank-rijk voortaan
als Fran-krijk te moeten worden afgebroken. Na protesten kwam een lid van de
spellingcommissie met een ‘wetenschappelijke’ onderbouwing op de proppen. Critici
moesten hun ondeskundige mond houden. Kort daarna bleek dat deze
‘wetenschappelijke’ afbreking ook een zetfout was. Het bleef Frank-rijk.
In alle Groene Boekjes krijgen commissieleden steevast ministeriële lof
toegezwaaid. Ze weten veel en werken hard en serieus. Inmiddels weten we dat de
in 1955 bedachte dubbelspellingen, die tot 1995 hebben bestaan, een in taalkundig
jargon gehuld compromis
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waren tussen de politieke sentimenten van Vlaamse en Nederlandse
commissieleden. De spelling uit 1995 heette eerst ook wetenschappelijk, maar thans
geeft de Taalunie zelf toe dat de regels voor de tussen-n mede uit politieke koehandel
zijn voortgekomen. Zo zouden sommige ministers per se koninginnensoep mét en
Koninginnedag zonder tussen-n hebben gewild.

Ontregelend
Het gevolg van deze overheidsbemoeienis is dat onze spelling nu ongeveer een
eeuw kunstmatig instabiel wordt gehouden. Een tragisch voorbeeld is de tussen-n.
Nu is dat altijd wel een lastige kwestie geweest, maar de in 1995 bedachte regels
voor de tussen-n hebben ronduit ontregelend gewerkt omdat zij ook zijn toegepast
op woorden waarbij we deze tussenletter als vreemd ervaren. Zo zijn het volstrekt
niet met de intuïtie strokende pannenkoek en smartengeld ontstaan.
Ook de recente wijzigingen doen de wenkbrauwen fronsen. Er zijn regels
veranderd en bij gekomen terwijl dat nota bene wordt ontkend, en er worden voor
de zoveelste keer algemeen beschaafde woordbeelden vervangen door vormen
die niemand gebruikt. Zo moet bijvoorbeeld de normale hoofdletter in Middeleeuwen
en Carboon klein worden en de kleine letter in moederdag groot, sociaaldemocratie
moet aaneen in plaats van met het normale streepje, in reïntegratie moet het normale
trema juist voor een streepje wijken, in ideeënloos moet de als normaal ervaren
tussen-n eruit, in paddestoel moet hij erin, en het gevoelsmatig correcte accent dat
in 1995 in navolging van het gebruik ook officieel op appèl is gezet, moet er nu weer
af.
We hebben een Groen en een Wit Boekje. Welk kiezen we? Gezien het
bovenstaande kan groen niet veel vertrouwen wekken. Maar het enige zinvolle
criterium waaraan we een serieuze keuze kunnen afmeten is de algemeen
beschaafde spellingnorm die door de taalgebruiker is ontstaan. Groen is daar in
1995 zonder goede redenen van afgeweken en doet dat nu opnieuw. Wit had
mogelijk meer afwijkingen uit 1995 moeten rechtzetten maar volgt in ieder geval
een aantal nieuwe afwijkingen niet. En de witte opvatting over een grotere vrijheid
bij de tussen- n levert woordbeelden op die beter aansluiten bij het taalgevoel. Wit
staat dichter bij de ABS dan groen, dus kiezen we voor wit. Zo zetten we bovendien
een stap in de richting van de broodnodige scheiding van spelling en staat.
Zie ook www.onzetaal.nl/toespraken.php
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Spaan
Globalisering?
Henk Spaan
Van twee jongetjes uit Wales leerde ik in een Italiaans zwembad tellen in hun taal.
Met één, drie en acht had ik de minste moeite. Ze klonken ongeveer als één, drie
en acht. Vijf is ‘pimp’. Daar moesten de jongetjes om lachen. ‘Iedereen onthoudt
pimp’, zeiden ze. Ze maakten zich ongerust over de coaching van het Nederlands
elftal. ‘Ruud van Nistelrooy zet je niet op de bank’, zeiden ze.
Hun moeder, onderwijzeres op een basisschool, vertelde dat er een toenemende
golf van Engelstalige ouders was die hun kinderen op scholen deden waar het Welsh
de voertaal was. Ik vroeg of ze dacht dat het een reactie was op de Europese
eenwording. ‘Nee, ik denk dat de mensen zich bewust worden van hun erfgoed’,
zei ze. Volgens mij bedoelden we hetzelfde.
Boven de tien maakt het Welsh er een potje van. Elf is ‘één op tien’, twaalf is ‘twee
op tien’, dertien is ‘drie op tien’, veertien is ‘vier op tien’, vijftien opeens ‘vijf tien’,
dan zestien ‘één op vijf tien’, zeventien ‘twee op vijf tien’ en achttien, plompverloren:
‘twee negens’. We moesten lachen om elkaars brabbeltaaltjes. Het Welsh deed in
onverstaanbaarheid niet onder voor het Nederlands, dachten we.
Telkens als ik weer een groepje doodserieuze jongeren zie demonstreren tegen
‘globalisering’, moet ik lachen. Ga eens naar Altamura, doodserieuze jongeren,
denk ik dan. Over een Ohio-achtige vlakte vol graan in de Italiaanse provincie Puglia
reden we van de zomer naar Altamura voor het brood. En om met eigen ogen de
befaamde bakkerij te zien die een jaar of drie geleden voor even wereldberoemd
werd door een multinational te verdringen. Gek genoeg bevond de bakkerij zich niet
in het ‘centro storico’ waar je hem zou verwachten, maar net daarbuiten aan de
gebruikelijke rondweg. Waar toen de McDonald's was, een modern hoekpand vol
ramen, huist nu een bank. Kort na de vestiging van McDonald's had die bakker een
winkel betrokken in hetzelfde nieuwbouwblok. McDonald's verkocht hamburgers
namens de wereld, de bakker focaccia namens Altamura. Binnen een jaar had de
bakker zijn buurman op de knieën. McDonald's moest sluiten. Goodbye en good
riddance, globalisering. Met eerbied kochten en aten we een stuk focaccia met
tomaat. Hier kon inderdaad geen Amerikaanse cellulitisbom tegenop. Een Italiaan
blijft liever gezond.
Een paar weken later bleek de bakker in ons eigen Franse dorp een nieuw type
brood te verkopen: païsou. Je hoeft geen taalgeleerde te zijn om daarin een oud
woord voor paysan te ontdekken. Het boerenbrood was bruin. Ook de Fransman
blijft liever gezond. Hij breekt zijn eigen brood.
De toenemende liefde voor het eigene in Europa leidt er in Puglia zelfs toe dat
de boeren van actievoerders de keien op hun land niet meer mogen verpulveren.
Dat zou de eeuwenoude muurtjes van gestapelde natuursteen in gevaar brengen,
en afbreuk doen aan de identiteit van het Pugliese landschap.
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‘Als door één pen geschreven’
Is de witte spelling beter?
*

De Werkgroep Spelling van de Nederlandse Taalunie

Wat vinden de makers van het Groene Boekje van het witte
alternatief? De Nederlandse Taalunie beperkte zich direct na de
presentatie van het Witte Boekje van Onze Taal tot een korte
verklaring op haar website. Hieronder een uitvoeriger reactie.
Wat is volgens u, lezer van Onze Taal, de correcte schrijfwijze: co-educatie of
coëducatie? Ook al kunt u aardig spellen, toch aarzelt u misschien. Dat is niet erg.
Onlangs antwoordde een zaal vol Vlaamse onderwijsinspecteurs verdeeld op die
vraag. Dat komt doordat de twee schrijfwijzen sinds 1995 door elkaar werden
gebruikt. En dat is te wijten aan communicatiestoornissen bij de spellingherziening
van 1995. Toen is coëducatie met een trema in het Groene Boekje gekomen, en
co-educatie met een koppelteken in de woordenboeken van Van Dale, Wolters en
Het Spectrum.
In tien jaar tijd heeft de dubbelspelling van een (zeldzaam) woord als co(-)educatie
blijkbaar het spellinggeheugen van zelfs hoogopgeleide mensen aangetast. Ze
voelen zich onzeker als gevraagd wordt hoe zo'n vakterm wordt geschreven. Kunt
u zich voorstellen wat het effect is als we straks doodgewone woorden in twee of
meer varianten loslaten op (jonge) mensen die het moeilijk hebben met spellen?

Foto: Onze Taal

Uniforme spellingregeling
De redactie van Onze Taal begreep tien jaar geleden wat de gevolgen zouden zijn
van concurrerende spellingen en deed een krachtige oproep aan de Nederlandse
Taalunie en de woordenboekmakers om alle verschilpunten weg te werken. In
overleg moesten ze de beste keuzes van elkaar overnemen. ‘Als de verwarrende
verschillen zijn opgelost, moeten alle naslagwerken zich aan één vastgestelde
spellingregeling houden.’ (Onze Taal, januari 1996).
De Taalunie en de woordenboekmakers hebben die suggestie ter harte genomen.
Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie heeft een overzicht gemaakt van alle
problemen en tegenstrijdigheden in woordenlijst en woordenboeken, en van alle
kwesties waarbij het Groene Boekje volgens taaladviseurs geen antwoord bood op
vragen van taalgebruikers. In allerlei tekstbronnen en op internet is onderzocht hoe
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taalgebruikers deze spellingproblemen in de praktijk oplosten. De Werkgroep Spelling
heeft rekening gehouden met de door hen intuïtief gevolgde spellingstrategieën. Zo
pasten de taalgebruikers de schrijfwijze van Anne Frankhuis meestal ook toe op
woorden als Middellandse Zeegebied of Tweede Kamerdebat, en de schrijfwijze
van Willem II-sigaar op woorden als jaren 80-stijl.
Ten slotte heeft de Taalunie de redacties van woordenboeken uitgenodigd om
alle aanpassingen te bespreken. Ook de Taaladviesdienst Onze Taal, auteur van
de Spellingwijzer Onze Taal (1998), ontving deze uitnodiging.

Aangescherpte regels
Het was in 2005 niet de bedoeling de spelling te hervormen. De Taalunie had
gekozen voor continuïteit. Alleen waar de regels onvoldoende houvast boden,
werden ze scherper geformuleerd. Het ging om kwesties waar de naslagwerken
uiteenlopende antwoorden gaven: gevallen als paarde(n)bloem, co(-)educatie,
privé(-)leven en zoeloe/Zoeloe. Kwesties ook waar de officiële regels geen richtlijn
gaven: complexe woorden en afkortingen zoals vitamine B12-kuur, ad-hocbeslissing,
back-upbestand, ge-e-maild, BN'er, sms-dienst en pinnen. En tegenstrijdigheden:
reformatie en Contrareformatie, pro-westers en antiwesters.
Moeten de taalgebruikers die aangescherpte regels leren om nog te kunnen
spellen? Helemaal niet. Ze spellen die woorden op dezelfde manier als vergelijkbare
bekende woorden. En desnoods kunnen ze die ook opzoeken. Het is geruststellend
dat het antwoord in alle naslagwerken nu hetzelfde is. De verklaring van het antwoord
kunnen de geïnteresseerden vinden in de regelbeschrijving.

Andere koers
Vreemd genoeg verandert het Genootschap Onze Taal zijn koers. De roep uit 1996
om één spelling vervalt, en nu geeft Onze Taal zelf een boekje uit dat de deur
openzet voor duizenden afwijkende of tegenstrijdige vormen.
De initiatiefnemers hadden een eenvoudiger, logischer, beter leerbaar systeem
beloofd dan dat van de Taalunie, onder meer voor de tussen-e(n) in samenstellingen.
Maar nog vóór de presentatie van het boekje gaven ze toe dat het niet gelukt was
zo'n regelsysteem te ontwerpen. Ze schrijven bijvoorbeeld dat de gedachte aan een
enkelvoud een tussen-e oproept, maar het is volgens hen wel kriekenpit en
flessenhals. Ook iets figuurlijks roept een tussen-e op, maar ze schrijven luizenleven
en koninginnenrit. Ondanks de gedachte aan een meervoud schrijven ze
meerkeuzevraag zonder n. Ze schrijven slangekruid zonder, maar rattenkruid met
n. En zo zitten er duizenden tegenstrijdigheden in het Witte Boekje. Het is niet
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alleen mislukt een sluitend regelsysteem te ontwerpen, het is zelfs onmogelijk
gebleken de regels van wit toe te passen in hun eigen woordenlijst. Hoe wil men
dan dat de taalgebruiker deze regels toepast? Hoe wil men dat de taalgebruiker
woorden schrijft die niet in de gids voorkomen, bijvoorbeeld katte(n)kruid?
De deus ex machina van de makers is geniaal: zij doen slechts een suggestie de taalgebruikers kiezen vrij hun eigen oplossing! Maar vragen de taalgebruikers
nou net niet om houvast?

‘Wit-plus’
Een spellingregeling met zo'n helpyourselfaanpak deugt natuurlijk niet. Eind augustus
publiceerde een van de gangmakers van de Witte Spelling, Jaap de Berg, voor
Trouw eigen regels voor de tussene(n), verschillend van het Witte Boekje. ‘Wit-plus’
zou je kunnen zeggen, waar de vrijheid van Wit prompt werd afgeschaft. Want,
argumenteerde De Berg, de krant moet ‘als door één pen geschreven’ worden.
Duidelijker hadden wíj́ het niet kunnen zeggen. Dat is precies de zin van de
‘officiële’ spelling. Ook de overheid wil dat al haar documenten geschreven worden
‘als door één pen’. En is het voor het leren niet beter dat alle scholen hun leerlingen
met éénzelfde eenduidige spelling leren schrijven en lezen? En zou dat niet de
spelling van de overheid mogen zijn?

Gevolgen
Gewone burgers zijn niet verplicht de officiële spelling te volgen. Maar u kent de
gevolgen als concurrerende spellingen door elkaar gaan lopen. In de voorbije tien
jaar ging het om co(-)educatie en andere occasionele twijfelgevallen. In plaats van
grotere eenduidigheid en consequentie komen er met het Witte Boekje nu duizenden
spellingvarianten voor gewone woorden bij, zoals barbecuen (GB: barbecueën); ik
lease - jij least (GB: lease - leaset); beddegoed (GB: beddengoed); groenteafdeling
naast groentenmarkt (GB: altijd groente-); paardebloem, paardevijg en paardenstront
(GB: altijd paarden-); kattekop en kattenkop (GB: altijd katten-); barok en Barok
(GB: één vorm barok). Erger nog is de sluipende boodschap, onder meer in
publicaties van leden van het Witte Spellingplatform: ‘het doet er niet toe hoe je
spelt, want de spelling is van het volk en de overheid hoeft zich daar niet mee te
bemoeien.’ Hoe moet een leerkracht straks in de klas de leerlingen motiveren voor
goed spellen als het er allemaal niet meer toe doet?
Is dit echt wat het Genootschap, en zijn leden, willen?

Naschrift Onze Taal
Onze Taal staat nog altijd achter de tien jaar oude oproep om iedereen dezelfde
spelling te laten gebruiken. Maar dan niet de huidige groene spelling, waar zo veel
mensen en organisaties zich niet in kunnen vinden. Een ideale (eenheids)spelling
moet in een aantal gevallen meer ruimte bieden aan de wensen van de speller. De
vele dubbelvormen die ook het Groene Boekje geeft, laten zien dat variatie niet
schadelijk is.
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De Taaladviesdienst is samen met andere partijen inderdaad ooit uitgenodigd
‘om alle aanpassingen te bespreken’. Maar de dienst heeft de woordenlijst voor
verschijning nooit mogen inzien, en van inhoudelijke inspraak is ons niets gebleken.
De werkgroep wekt de indruk dat de redactie van het Witte Boekje zelf vindt dat
het haar niet is gelukt een tussenn- regeling te ontwerpen. Zo zit het echter niet. In
het juli/augustusnummer van Onze Taal heeft zij geschreven dat ze bij het maken
van het Witte Boekje gemerkt heeft ‘dat elk denkbaar streng regelsysteem op diverse
punten niet aansluit bij het eigen taalgevoel en spellen daarom onnodig moeilijk
maakt.’ De enige oplossing bleek het loslaten van die strengheid. Vandaar de
uiteindelijke regel: ‘De tussen-e(n) is een vrije kwestie.’ Variatie in de woordenlijst
is daarvan een onvermijdelijk gevolg.

Eindnoten:
* De Werkgroep Spelling van de Nederlandse Taalunie bestaat uit Jeannine Beeken (secr.), Frans
Daems (ovz.), Dirk Geeraerts, Dominiek Sandra, Piet van Sterkenburg, Maarten van den Toorn
(vz.) en Henk Verkuyl.

Is is
Boudewijn Waijers - Tilburg
In mei 2005 hoorde ik Maarten Haverkamp van het CDA in een interview voor het
Radio 1 Journaal zeggen: ‘Het voordeel van een onderhandse plaatsing is, is dat
je dan vooraf afspraken kunt maken (...).’ Vreemd vond ik dat, dat dubbele is. Even
later gebruikt hij het weer: ‘Belangrijk voordeel is, is dat je mensen selecteert die
(...).’
Ik dacht eerst dat het een incident was, maar een paar maanden later zei een
chirurg uit een Deventer ziekenhuis in hetzelfde radioprogramma: ‘Het nadeel van
deze behandeling is, is dat het in dagopname gaat - dus niet poliklinisch, maar het
grote voordeel ervan is, is dat het effectief is.’
Als je deze zinnen vanaf papier leest, dan lijkt het misschien of de sprekers in
kwestie even stotteren: in spreektaal is het immers heel gebruikelijk om het te hebben
over bijvoorbeeld ‘de roeping van de eh... de dominee’. Maar als je de fragmenten
beluistert, begrijp je dankzij de intonatie goed om welk verschijnsel het waarschijnlijk
te doen is: de zinnen lijken anders te worden afgemaakt dan ze begonnen zijn.
Het blijft natuurlijk gissen wat er zich heeft afgespeeld in het hoofd van bijvoorbeeld
de chirurg, maar het lijkt erop dat hij halverwege zijn zin heeft gedacht dat zijn eerste
woorden luidden: ‘Wat het nadeel van deze behandeling is, is dat (...).’ In alle vier
de voorbeelden is er sprake van ‘voordeel’ of ‘nadeel’, maar misschien is dat toeval.
De fragmenten zijn te beluisteren via het internetarchief van het Radio 1
Journaal: www.nos.nl/nosjournaal/archief (25 mei 2005, 7.10 uur en 13
oktober 2005, 8.39 uur).

‘Kijk eens in de spiegel. wat zie je dan?’
Taal in het werk [5]: de personal coach
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Matthijs de Winter
Veel mensen verdienen hun brood met taal; denk aan schrijvers,
journalisten, taaldocenten, vertalers en redacteuren. Maar ook in
veel andere beroepen speelt taal op zijn minst een flinke bijrol. In
Onze Taal worden ze om de maand geportretteerd. Deze keer: de
personal coach.
Wanneer ging ik voor het laatst fluitend naar m'n werk? Zit ik eigenlijk wel lekker in
m'n vel op kantoor? Begrijpt m'n baas me wel? En m'n vrouw? Wanneer waag ik
de overstap naar een ander bedrijf, want ik kan meer, maar ja die zekerheid, hè?
En die verhuizing... of wil m'n moeder dat weer niet? Hele volksstammen lopen rond
met deze vragen en doen er vaak niks mee.
Oppotten en opkroppen, wij nuchtere Nederlanders deden jarenlang niets anders.
Maar de tijden zijn veranderd. En hoe. Dat Nederland over 16 miljoen bondscoaches
beschikt, was al een tijd geen geheim meer, maar ook buiten de WK's en EK's stikt
ons land van de coaches. Tegenwoordig heeft één op de vier werkende Nederlanders
een personal coach. De zoekterm ‘personal coach’ op Nederlandse pagina's levert
zo'n 50.000 hits op bij Google. De ‘PC’ is hot. Wil je er als manager een beetje bij
horen, dan beschik je over een eigen, persoonlijk klankbord. Wat voor taal gebruikt
zo'n privébegeleider eigenlijk?

Spiegel
‘Je zit niet lekker in je vel, je wilt graag een nieuwe stap zetten in je ontwikkeling of
je bent toe aan een nieuwe uitdaging: allemaal redenen om met een personal coach
in zee te gaan’, zegt Patricia Aerts. Aerts is als manager coaching verbonden aan
De Baak, Management Centrum VNO-NCW en zelf opleider van coaches. ‘Coaching
komt vaak voort uit een managementtraining. Waar de training stopt, daar begint
het coachingstraject.’ Personal coaches geven geen advies, maar zijn eerder een
actief luisterend oor. De coaches stellen in een een-op-eengesprek hoofdzakelijk
vragen en proberen op die manier de cliënt zelf de antwoorden te laten formuleren.
Monique Neerincx van Neerincx Carrièremanagement & Coaching: ‘Eerst bepaal
je met een cliënt waar je naartoe wilt: wat is zijn of haar doel? Vervolgens stippel je
een route uit: hoe en binnen welke tijdsduur wil je dat doel bereiken?’
De gesprekken tussen coach en cliënt zijn heel persoonlijk en gaan diep in op
gedrag, houding en vaardigheden van degene die gecoacht wordt. ‘Eigenlijk hou je
iemand een spiegel voor en vraag je wat hij ziet’, zegt Daniëlle Uitendaal van
Uitendaal Coaching. ‘Hoe zie je jezelf op het werk, hoe pak je dingen aan, hoe kom
je over bij collega's, wat zijn je ambities?’ Antwoorden proberen te vinden op dit
soort vragen, dat is waar het om draait bij coaching.
Na een geslaagde coaching kan de cliënt weer met nieuwe energie aan het werk.
Ben je dan herboren of een ander mens geworden? Nee, maar dat is ook geenszins
de bedoeling. Neerincx: ‘Coaching is een heel geleidelijk proces. Het is niet even
tien keer praten en dan als totaal ander mens met volle kracht vooruit. Uiteindelijk
gaat het om kleine koerswijzigingen. Als coach zorg je ervoor dat mensen zelf
oplossingen vinden voor problemen.’

Bot
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Op welk niveau moet de personal coach mensen aanspreken? ‘Een manager
productie gebruikt andere woorden dan een directeur inkoop’, vertelt Neerincx. ‘Een
manager productie kan bijvoorbeeld leidinggeven

‘Jij moet je goed voelen bij mij en ik bij jou, maar het belangrijkste is dat
jij je goed voelt bij mij. Als er geen “klik” is, dan kun je niet goed coachen.’
aan allochtonen en veel ongeschoolde mensen. Op de werkvloer hoor je veel
spreektaal en een beperkt aantal uitdrukkingen.’ De personal coach probeert al
luisterend vast te stellen wat iemands niveau is, om hem zo passend mogelijk aan
te kunnen spreken. Ook in de vraagstelling moet de coach hiermee rekening houden.
Uitendaal: ‘Lagergeschoolde mensen kun je geen abstracte termen als competentie
of
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attitude voor de voeten gooien. Deze begrippen moet je omschrijven en uitleggen;
je moet dus heel concreet zijn in je vragen. Hbo'ers en academici hebben vaak aan
één woord genoeg. Zij kunnen vaak zelf invulling geven aan abstracte begrippen.’
De cliënt bepaalt welke taal er gesproken wordt, de personal coach past zich aan.
‘Het belangrijkste van coaching is dat mensen zich bij jou op hun gemak voelen’,
zegt Neerincx. ‘Jij moet je goed voelen bij mij en ik bij jou, maar het belangrijkste is
dat jij je goed voelt bij mij. Als er geen “klik” is, dan kun je niet goed coachen.’
Sommige onderwerpen blijven lastig om te bespreken. Uitendaal: ‘Soms hoor je
dat mensen nogal bot uit de hoek komen op het werk. Je kunt ze dan absoluut niet
de vraag stellen: “Vind je jezelf bot?” Dat is veel te direct en schrikt mensen enorm
af. Daarom kun je zoiets beter omschrijven. Ik kies dan meestal voor iets als: “Wellicht
communiceer je wat weinig tactvol?”, “Misschien communiceer je wat te krachtig”
of “Ben je wat kort door de bocht?”’
Zulke eufemistische taal gebruikt iedereen toch weleens? Uitendaal: ‘Het gaat
me er niet om alles te verzachten. Ik streef ernaar zo helder en duidelijk mogelijk
te zijn in mijn taalgebruik naar de kandidaat, wind er geen doekjes om, maar blijf
wel constructief en positief.’
‘Opvallend is dat enkele psychologische begrippen, zoals dominant, naïef of
introvert, in de volksmond een beetje een negatieve bijklank hebben gekregen. Veel
mensen schieten bij het horen van deze woorden direct in de verdediging’, legt
Uitendaal uit. ‘Hetzelfde geldt voor woorden als intelligentieniveau of
beoordelingsvermogen. Daarom kun je ook voor deze termen beter omschrijvingen
gebruiken. Voor naïef gebruik ik zelf bijvoorbeeld altijd goed van vertrouwen.’

Pizza Hut
‘Soms willen mensen een wending geven aan hun carrière en komen dan met heel
wilde plannen’, zegt Neerincx. ‘Halverwege een coachingstraject kwam een cliënt,
toen een succesvol projectontwikkelaar, met het idee om een eigen camping te
beginnen. Hij zag het helemaal voor zich. Weg uit de drukte, heerlijk ontspannen
ergens in Zuid-Frankrijk. Gewoon even lekker klussen. Uit eerdere sessies was al
gebleken dat hij, met zijn twee linkerhanden, helemaal niet kón klussen. Maar ik
reageerde heel enthousiast: “Moet je doen!” Toen moest hij al lachen om zijn eigen
idee. Zo kun je met humor het een en ander relativeren.’ Deze methode staat onder
coaches ook wel bekend als ‘provocatief coachen’. Op deze manier probeer je
mensen uit de tent te lokken.
Uitendaal: ‘Een cliënt van mij was manager bij een bank en wilde opeens
filiaalmanager bij Pizza Hut worden. Door hem aan te moedigen en de plannen
verder uit te werken, zag hij het onnozele van de situatie wel in.’ Een coach moet
wel goed kunnen aanvoelen of een grap op z'n plaats is. Aerts: ‘Mensen zien soms
door de bomen het bos niet meer; een lach klaart dan vaak de lucht. Zo had ik eens
iemand die nogal somber was en zichzelf continu in de slachtofferrol plaatste. De
baas had het gedaan, het bedrijf deugde niet en hij kon er natuurlijk niks aan doen.
Ik reageerde met zoiets als: “En dan kom je na weer zo'n rotdag thuis en dan is het
eten dat je vrouw gekookt heeft ook nog eens niet lekker! Ik had allang ontslag
genomen!”’
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Illustratie: Hein de Kort

Mr. Fantastic
‘Het merendeel van mijn cliënten valt niet stil in een gesprek. Over het algemeen
zijn het mensen die het heerlijk vinden om over zichzelf te praten’, zegt Uitendaal.
‘Soms moet je ze afremmen. Een sessie met mij is niet even een praatuurtje over
Mr. Fantastic of het zeiljacht van de directeur-eigenaar in Saint-Tropez. Je probeert
mensen met vragen zo te sturen dat ze niet van de pijnpunten af praten.’ Alleen
maar afgeven op de baas of collega's is ook niet de bedoeling. Ottoline Koppens
van Koppens Mediation: ‘Scheldkanonnades luchten wel op, maar je komt er geen
stap verder mee. Dan stel ik bijvoorbeeld de volgende vragen: “Is dit de manier
waarop het thuis ook vaak gaat?”, “En lost het wat op?”, “Is het effectief?” Het
antwoord op die laatste twee vragen is altijd “nee”. Vervolgens vraag ik wat wél zou
helpen. Met zo'n vraag nodig je mensen uit zelf andere manieren te bedenken om
een probleem te benaderen.’
Veel klanten van personal coaches zijn hoogopgeleide mensen met een goede
baan, een flink salaris en een eigen huis. Een veelgehoorde klacht bij deze groep
is dat ze geen inspiratie meer hebben op de werkvloer. ‘Alles gaat op den duur een
beetje op de automatische piloot’, zegt Aerts. ‘Wat dan soms helpt is iemand vertellen
over je eigen inspiratie of fascinatie. Op die manier kun je naar vragen toe werken
als: “Wat boeit je nu eigenlijk?”, “Waar draait het nu echt om?” en “Wanneer heb je
voor jouw gevoel een goede dag gehad?”’ Als leidinggevenden hun inspiratie kwijt
zijn, zie je dat volgens Aerts gelijk terug op de afdeling: ‘Onder een ongeïnspireerde
leidinggevende schakelen mensen automatisch een tandje terug. Als je een chef
hebt die je elke dag enthousiasmeert en inspireert, zet je juist een stap extra.’
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Personal coach Patricia Aerts: ‘Af en toe moet je woorden heel letterlijk nemen.’
Foto: Sanneke Fisser

Blauwe lucht
‘Veel mensen drukken hun gevoelens of bepaalde situaties uit in beelden en kleuren’,
zegt Antoinette van Alphen van Management Trainingen & Coaching Outdoor
Europe. ‘Mensen lopen op roze wolken of zien groen van ergernis. Het is eigenlijk
een soort stripverhaal dat ze je soms vertellen.’ Ook Koppens komt dit vaak tegen
in gesprekken: ‘Mensen die veel ruzies hebben, bijvoorbeeld bij een echtscheiding,
praten over onweer in hun hoofd. Of dat ze al drie jaar door de grijze wolken de
blauwe lucht niet meer hebben gezien.’ Als coach kun je hierin meegaan en deze
‘negatieve’ beelden proberen een positieve draai te geven. ‘Door aan te haken bij
de beelden waar mensen zelf mee komen, sluit je ook weer aan op hun taalgebruik.
Als zij aangeven dat ze het gevoel hebben altijd maar tegen de stroom in te moeten
zwemmen, kun je als coach de vraag stellen: “Wat zou je kunnen doen om weer
met de stroom mee te zwemmen?” Of: “Wat zou je eraan kunnen doen om de blauwe
lucht weer te zien?”’
Het woordgebruik laat vaak al iets zien van de persoonlijkheid van een cliënt.
Koppens: ‘Mensen die veel behoefte hebben aan controle, gebruiken bijvoorbeeld
vaak het werkwoord moeten en denken veel in termen van “goed” en “fout”.’ En
mensen die problemen hebben op het werk, praten vaak in passieve constructies,
zoals ‘Dan wordt er dit besloten’ en: ‘Dan wordt er weer niks georganiseerd.’ Van
Alphen: ‘Het beste is om passieve zinnen actief te maken. Als je zo praat, dan ga
je namelijk zelf dingen ondernemen, komt er actie. Hetzelfde geldt voor het
persoonlijk maken van zaken. Vaak praten mensen over zichzelf in woorden als
“dan kom je thuis van het werk” of “dan heb je weer eens een lange dag gemaakt”.

Onze Taal. Jaargang 75

“Waarom zeg je in plaats van “je” geen “ik”?”, vraag ik dan. Als iemand zo
onpersoonlijk praat, zegt dat veel over zijn gemoedstoestand.’

Fluitend
‘Af en toe moet je woorden heel letterlijk nemen’, zegt Aerts. ‘Heel vaak maak je
gebruik van woorden, maar ben je de grondbetekenis ervan helemaal kwijt. Neem
bijvoorbeeld het woord interesse. In gesprekken gebruik je dit regelmatig. Soms leg
ik dan aan mijn cliënt uit dat dit woord uit het Latijn komt, inter en esse, wat “tussen
de mensen zijn” betekent. Zo kun je er samen achter komen waar je eigenlijk over
praat. Als je begrijpt wat ik bedoel.’ Wat zou je dan precies met deze vorm van
woordafleiding kunnen bereiken? Aerts: ‘Juist door de oorspronkelijke betekenis
van taal er af en toe bij te halen wordt de grondtoon, de kern van waar het woord
of de taal voor staat weer zichtbaar en ook voelbaar. Dat is dan natuurlijk niet op
het letterlijke niveau, maar meer op het niveau van de “geest van de letter”. En juist
die geest, of zo je wilt de essentie, van de taal is waar het in communicatie en
ontmoeting tussen mensen werkelijk om gaat. Taal is een middel om iets
omvattenders, namelijk gevoelens, gedachten, ervaringen en dergelijke te
verwoorden, te delen, te begrijpen. Mensen weer in contact brengen met de essentie
van de woorden brengt ze vaak weer bij hun eigen essentie, waar velen in deze tijd
naar op zoek zijn.’ En hoe reageren de cliënten op deze zoektocht naar ‘de geest
van de letter’? Aerts: ‘Heel verrast, geraakt en gemotiveerd om die essentie voor
zichzelf te benoemen. Deze techniek past dan ook met name in trajecten rondom
persoonlijke koersbepaling en zingeving.’
Na een geslaagd coachingstraject gaat alles op het werk dus beter, efficiënter en
met meer plezier. Aerts: ‘Fluitend naar je werk of fluitend ontslag nemen, het kan
allebei. Als je je er maar goed bij voelt.’

Oproep: Lotgenoot
John van Duin - medewerker communicatie Diabetesvereniging
Nederland
Onze vereniging organiseert vaak ‘lotgenotencontacten’, bijeenkomsten waar mensen
met diabetes (en ook mensen in hun omgeving, zoals partners, ouders en kinderen)
elkaar kunnen ontmoeten. Alleen zijn we niet zo gelukkig met die term lotgenoot.
Die is beladen, refereert altijd aan een ziekte of een traumatische gebeurtenis en
hij heeft ook iets passiefs - het lot is tenslotte iets wat je ‘overkomt’ of wat je
‘ondergaat’. Daarom zijn wij op zoek naar een moderner, minder ziektebeeldgericht
woord. Wie heeft een goed idee? U kunt uw suggesties sturen naar
redactie@onzetaal.nl. U kunt ook per post reageren: Redactie Onze Taal, Raamweg
1a, 2596 HL Den Haag.
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Het mooiste woord van...
Jan Renkema
Alle woorden die ik ken, in welke taal dan ook, zijn verbonden met voorstellingen
in mijn hoofd. Bij het gebruik ervan voel ik me altijd onzeker en vaak teleurgesteld.
Woorden zijn kapotte netten: ik vang er niet veel mee, en als ik weer een gesprek
aanknoop, moet ik eerst boeten in een onontwarbaar netwerk op het strand van
mijn ervaring.
Als ik al een woord mooi vind, komt dat niet door het woord zelf, maar bijvoorbeeld
door de inhoud (serendipiteit), de noodzaak ervan (milieustraat) of gewoonweg
doordat ik moet glimlachen (beteuterd). Het mooiste woord vind ik het moment vóór
de taal: als iemand licht opademt en - terwijl woorden linksom-rechtsom vanuit de
hersenschors van synaps naar synaps vorm krijgend razendsnel door zijn
spraakorgaan schieten - alvast de eerste adem uitblaast... ‘uhm’.
De u van uhm brengt ons spraakorgaan in volledige ontspanning. De tong ligt in
ruststand voor licht gestulpte, enigszins geopende lippen. De klank is toonloos of
liever gezegd: monotoon. Maar ook zo'n kwalificatie doet deze klank te kort. In deze
klank is moeiteloos een verrukt kreunen te herkennen, zoals de mens dat bijvoorbeeld
in de lente doet, bij het wakker worden, wanneer de merels fluiten.
De h lijkt de klank onhoorbaar te maken en gaandeweg af te sluiten. Maar voor
de goede verstaander gebeurt er veel meer: de adem blijft stromen, nu ook meer
door de neus, totdat we voor één moment een nauwelijks merkbare uitademing zijn.
De m sluit af en geeft een prachtige resonans, die vanuit onze mondholte de
bovenlip doet trillen en een aangename prikkeling in de neus teweegbrengt. Niet
voor niets zeggen we ‘mmm’ als we iets heerlijk vinden.
En in de fractie van het bijnastiltemoment waarin de klankenreeks u-h-m is voltooid,
hebben andere klankreeksen in wording myriaden neurale bewerkingen ondergaan,
klaar om tot klinken te worden gebracht. Ach, is dat na zo'n prachtig woord eigenlijk
wel nodig? Waarom zouden we het gevaar lopen dat we met woorden
niet-overdraagbare onderscheidingen in een werkelijkheid aanbrengen? Waarom
moeten we onszelf met woorden distantiëren van ons innerlijk leven? Waarom
stoppen we gewoon niet bij uhmmm?
Dat ene verwachtingsvolle vóórwoordje is zo veelzeggend. Liever dan al die
andere woorden die wij dagelijks over ons uitgestort krijgen in prietpraat, sleurspraak,
conserventaal, A4-jargon, clichéstijl, woorddiarree, zinsgehakt en tekstbaksels zeg
ik ‘uhm’.
Jan Renkema (1948) is oud-redacteur van Onze Taal, en hoogleraar
Tekstkwaliteit aan de Universiteit van Tilburg. Eerder dit jaar werd het
400.000ste exemplaar van zijn gezaghebbende Schrijfwijzerverkocht.

Taaltest
Taaladvies dienst
A. Test uw spellingkennis
1.
a. bronchites
b. bronchitis
c. bronchitus
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2.

a.
b.
c.

didgeridoe
didgeridoo
didgeridou

3.

a.
b.
c.

getypecast
getypecasted
getypecastet

4.

a.
b.
c.

hij download
hij downloadt
hij loadt down

5.

a.
b.
c.

Israëlietisch
israëlitisch
Israëlitisch

6.

a.
b.
c.

majonnaise
mayonaise
mayonnaise

B. Vergroot uw woordenschat
1. alligatorpeer
a. avocado
b. harde klap
c. mango
2. elatie
a.
b.
c.

blamage
opgetogenheid
verkiezing

3. planimeter
a. boordcomputer
b. hoogtemeter
c. vlaktemeter
4. stabij
a.
b.
c.

bijstand
hond
metgezel

C. Zoek de fouten
1. Verkiezingsprogramma's - ze zijn allemaal één pot nat. Dat kun je op je vingers
nagaan, want voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt vanalles beloofd,
terwijl het na de kabinetformatie niet financierbaar blijkt.
2. Ten langen leste zullen ze er wel uitkomen, hetzij ter linker-, hetzij ter
rechterzijde, met een regeringsverklaring waarin niet meer aan de Publieke
Omroep getorend wordt, maar wel een pietsie aan de hypotheekrente.
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D. Extra
Met welk woord is seinen verwant?
a. zeggen
b. zijn
c. zegenen

De antwoorden vindt u op bladzijde 293 van dit nummer.
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Luisteruh? Boeiuh!
De herkomst van een jongerenwoord
Peter-Arno Coppen - Radboud Universiteit Nijmegen
‘Boeiuh!’ Jongeren gebruiken dat woord al enkele jaren om duidelijk
te maken dat ze ergens bepaald niet warm voor lopen. Dat het iets
met boeien te maken heeft, ligt voor de hand, maar hoe zit het
precies?
Ik weet nog dat ik het voor het eerst hoorde. Het was zo'n tien jaar geleden, en het
werd uitgesproken door de puberdochter van een vriend van me. ‘Ja boeiuh!’ Vette
uh, klemtoon erop, en een typisch stijgende intonatie aan het begin en een dalende,
bijna slepende intonatie aan het eind van het woord. De hele uitspraak liet er geen
twijfel over bestaan: hier sprak een diepe walging uit. Ze vond iets absoluut niet
interessant. Wat een vreemd woordgebruik, dacht ik. Hoe kun je nou ‘boeien’ roepen
als iets je juist niet boeit? Dat klopt ergens niet.

Onwaarschijnlijk
Verschillende mensen hebben mij verzekerd dat boeiuh ‘gewoon’ een verkorting
van boeiend is. Dat zou dan ironisch bedoeld zijn, net als de uitdrukking lekker
belangrijk. Ze wijzen erop dat lekker boeiuh ook weleens voorkomt, en dat deze
ironische omkeringen in jongerentaal gebruikelijk zijn, zoals ook wreed en heftig in
positieve zin worden gebruikt.
Het zou kunnen. Het is zeker niet onmogelijk dat mensen boeiend ironisch
gebruiken, en dan die laatste lettergreep dikker aanzetten, en dan ook nog eens
die nd eraf laten. Maar ik vind het wel onwaarschijnlijk. Bij mijn weten zou het dan
het enige woord op -end zijn waarbij die verkorting plaatsvindt. Ik kan me voorstellen
dat je spannend ook ironisch, en ook met die intonatie en die vette uh uitspreekt,
maar een verkorting tot spannuh heb ik nog nooit ergens gehoord, en kan ik me
eerlijk gezegd ook niet voorstellen. Ook soortgelijke woorden als verveluh of
vermoeiuh lijken me ondenkbaar.
Daar komt bij dat de historische feiten ook in een andere richting wijzen. Het is
natuurlijk lastig om de geschiedenis van een spreektaalwoord op te sporen, maar
als je in de discussieforums op internet kijkt, dan zie je de eerste gevallen van de
spelling boeiuh in de loop van 1998 verschijnen. Zo schrijft iemand op 9 maart 1998:
Black Sabbath??? Boeiuh!!! Kraftwerk?? Beter!
En iemand anders op 16 mei 1998:
o, sorry hoor ik heb de regionale omroep vergeten, boejuh!!
Daarvóór was de kreet ook opgedoken in de normale spelling. Op 29 april 1997:
Boeien! Wat een gelul in de ruimte!
En op 9 juni 1997:
lekker belangrijk! Boeien!
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Dat zegt allemaal natuurlijk niet erg veel (het gaat maar om een handjevol
vindplaatsen). Maar hoe zit het dan met boeiend, dus mét een d? Dat woord komt
weliswaar veelvuldig in die discussieforums voor, maar nooit in dat ironische gebruik
en nooit in een afwijkende spelling als boeiund of iets dergelijks. Als boeiuh een
verkorte vorm van boeiend zou zijn, waarom is dat dan in het begin nooit ironisch
gebruikt?

‘Lachuh!’
Er is nog een reden waarom ik denk dat boeiuh geen verkorte vorm van boeiend
is. Die is dat hetzelfde type uitspraak (intonatie, klemtoon en verkorting) wel degelijk
bij andere woorden voorkomt. En die andere woorden zijn dan altijd hele
werkwoorden: aanvalluh, lachuh.
Dat aanvalluh lijkt ook wel een beetje op luisteruh, dat cabaretier Paul van Vliet
in de jaren zeventig voor zijn Majoor Kees-typetje gebruikte. Zoals dat een sterke
aansporing was tot luisteren, afkomstig uit het soldatenjargon, zo is aanvalluh een
sterke aansporing tot een aanval. Ook dat lachuh is een aansporing, en wel om met
zijn allen flink te lachen, maar dan wel ironisch bedoeld. Je zegt het vaak bij iets
dat leuk bedoeld is, maar waarom je niet echt zou moeten lachen. Boeiuh past in
dat patroon. Daarom denk ik dat het toch een typische uitspraak van het hele
werkwoord boeien is. En blijkbaar dachten de taalgebruikers dat tien jaar geleden
zelf ook, want als ze de kreet ‘normaal’ spelden, deden ze dat als boeien en niet
als boeiend. Het kan wel zijn dat mensen het later weer zijn gaan opvatten als een
verkorting van boeiend, maar zo lijkt het me dus niet ontstaan.
Er zijn mensen die bij hoog en bij laag beweren dat boeiuh een afkorting zou zijn
van ‘Dat kan me niet
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boeien.’ Ook dat lijkt me sterk. Daarmee is de intonatie op geen enkele manier
verklaard (die komt absoluut niet overeen met hoe je boeien in die zin zou uitspreken)
en daarbij komt: waarom zou je zomaar van alles weglaten? Dat komt in geen enkele
vergelijkbare uitdrukking voor. Waarom zeggen we dan niet met zijn allen ‘Scheluh!’
voor ‘Dat kan me niet schelen’? Er zou toch tenminste iemand moeten zijn die dat
een keertje doet, als dat zo voor de hand ligt. Maar ik heb het nooit gehoord.
Dat er met woorden als lachuh en boeiuh een waardeoordeel wordt gegeven, is
overigens bijzonder. Meestal geef je zo'n oordeel niet met werkwoorden, maar juist
met bijvoeglijke naamwoorden. Zo zul je als je iets leuk vindt eerder ‘Leuk!’, ‘Mooi!’
of ‘Fijn!’ roepen. Het aardige is dat die vormen als lachuh en boeiuh inderdaad
dezelfde gebruikswijzen krijgen als de bijvoeglijke naamwoorden. Je kunt gemakkelijk
zeggen ‘Die film was echt lachuh!’ en ‘Het leven is boeiuh!’ (die laatste verzin ik niet,
dat is de titel van een weblog op het internet). In taalkundige termen: lachuh en
boeiuh kunnen ‘predicatief’ worden gebruikt.

‘Ik irriteer me’
Toch is er nog wel iets bijzonders met dat werkwoord boeien. Anders dan lachen
behoort boeien tot de ‘ervaringswerkwoorden’. Dat zijn werkwoorden die een ervaring
uitdrukken. Het Nederlands heeft er verschillende: storen, amuseren, verheugen,
ergeren, irriteren, bevallen, interesseren. Deze werkwoorden hebben bijna allemaal
twee constructies waar ze in voorkomen: iets stoort me en ik stoor me aan iets, iets
ergert me en ik erger me aan iets. De ervaarder kan het lijdend voorwerp zijn of het
onderwerp. Er zijn maar een paar werkwoorden die alleen in één constructie
optreden: bevallen (niet ‘Ik beval me aan iets’) en irriteren (hoewel ‘Ik irriteer me
aan iets’ hardnekkige pogingen doet om in de taal opgenomen te worden, en, zo
lijkt het, met succes). En boeien. Je zegt niet ‘Ik boei me aan iets.’
Is boeien ook op weg om een volwaardig ervaringswerkwoord te worden?
Inderdaad lijken daar aanwijzingen voor. Op het internet kom je af en toe vormen
tegen als ‘Ik boei me daar niet zo aan’, of ‘Ik boei me daar niet zo over [of: in]’. Dat
zou een verklaring kunnen zijn voor boeiuh. Net als lachuh is boeiuh dan een
ironische aansporing, om ‘je ergens aan te boeien’.

Illustratie: Matthijs Sluiter

Ook dat zou kunnen, maar ik ben niet helemaal overtuigd. Waarom komen vormen
als storuh of interesseruh of ergeruh dan nooit voor? Als er één ervaringswerkwoord
is dat zo gebruikt kan worden, waarom dan niet allemaal? Ik weet wel dat lachuh
ook min of meer op zichzelf staat, maar vormen als huiluh of brulluh kan ik me
eigenlijk best voorstellen. Ergeruh niet.
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Boe
Er is misschien nog een andere verklaring voor boeiuh, die ik zelf de meest
charmante vind. Ook wel een beetje uit de lucht gegrepen en niet echt aan te tonen,
maar wel volledig passend in alle patronen. Dat is dat boeiuh te maken heeft met
de standaarduitroep van afkeuring: boe. In het Engels bestaat er zelfs een werkwoord
voor: to boo. ‘The people were booing’ betekent dat het publiek massaal van zijn
afkeuring laat blijken. Waarom zou dat in het Nederlands niet kunnen? Ja, we hebben
wel boe roepen, maar kan dat niet zonder dat roepen? Hoe zou zo'n werkwoord
moeten luiden? Boeën, met een w tussen de oe en de e? Of boeien, met een j
ertussen?
Ik kan het me allebei voorstellen. Het meervoud van koe is ook koeien, dus zo'n
j ertussen is helemaal niet zo gek. Misschien bestaat dat werkwoord al wel. Misschien
is het dat werkwoord boeien dat uitgesproken wordt als ‘boeiuh’. Dan zou boeiuh
vrijwel dezelfde verklaring hebben als lachuh, én als aanvalluh: de al dan niet
ironische aansporing om met zijn allen heel hard ‘boe’ te roepen.
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BureauTaal: het echte verhaal
Taaladviesbureau maakt wetenschappelijke pretenties niet waar
Prof. dr. Carel Jansen - afdeling Bedrijfscommunicatie, Radboud
Universiteit Nijmegen
Vorig jaar was BureauTaal opeens volop in het nieuws. Het
communicatieadviesbureau had uitgezocht dat 60 procent van de
Nederlanders de Troonrede niet begrijpt, en liet meteen weten daar
wel een remedie tegen te hebben. In het septembernummer deed
BureauTaal uit de doeken wat die methode inhoudt. Maar de
wetenschap heeft er zo haar bedenkingen bij.
Voor 60 procent van de Nederlanders is het taalgebruik in Nederlandse
overheidsteksten te moeilijk, laten Karen Heij en Wessel Visser, samen de directie
van BureauTaal, weten in een interview in het vorige nummer van Onze Taal. Dat
zou gebleken zijn uit een analyse met ‘Texamen’, een instrument dat BureauTaal
ontwikkeld heeft. Met dat instrument heeft BureauTaal ook de Troonrede van 2005
geanalyseerd. Het resultaat van die analyse werd gepresenteerd in een artikel in
de Volkskrant van 21 september 2005, en nog eens herhaald in Onze Taal van
vorige maand. Volgens BureauTaal had 60 procent van de Nederlandse bevolking
er op de derde dinsdag van september 2005 geen idee van wat de koningin bedoeld
had. Dat zou zijn gebleken uit onderzoek van de OESO, de Nederlandse Taalunie
en BureauTaal zelf. Gelukkig is de oplossing niet ver weg, zo suggereert het interview
in het septembernummer. Bij BureauTaal kan elke tekst zó worden aangepast dat
maar liefst 95 procent van de Nederlanders wél kan begrijpen wat er staat, aldus
de directie van het communicatieadviesbureau.

Een gewillig oor
Het klinkt zonder meer aantrekkelijk. Wie heeft niet ervaren dat overheidsteksten
soms lastig leesbaar zijn, en wie zou er niet willen dat het taalgebruik van onze
overheid voor vrijwel de hele Nederlandse bevolking altijd goed te begrijpen is? Als
de communicatieproblemen waarover BureauTaal schrijft inderdaad de geschetste
omvang hebben, en als de oplossing van die problemen echt zo dichtbij is als Karen
Heij en Wessel Visser beweren, dan is dat belangrijk nieuws.
BureauTaal laat niet na dat te benadrukken. Zo werd er in 2005 in Nijmegen een
grote conferentie gehouden met prinses Laurentien als een van de sprekers. Veel
aandacht was er bij die gelegenheid voor het hoge percentage Nederlanders met
een geringe leesvaardigheid, en natuurlijk ook voor Texamen als instrument om
teksten mee door te meten en te verbeteren als ze te moeilijk blijken. In allerlei
publicaties, in het Nederlandse Comma bijvoorbeeld, en zeer onlangs ook in het
Vlaamse Ad Rem, hebben medewerkers van BureauTaal intussen gewezen op de
noodzaak om snel iets te doen aan de grote problemen in de overheidscommunicatie,
en op de grote mogelijkheden die Texamen op dit terrein te bieden heeft.
Het betoog van BureauTaal vindt bij velen een gewillig oor. Zo schreven
GroenLinks-Kamerleden Kees Vendrik en Ineke van Gent in december 2005 een
nota met de titel Heerlijk helder Hollands, waarin met nadruk wordt verwezen naar
het vele onderzoek dat BureauTaal zou hebben gedaan, en waarin de cijfers die
dat onderzoek opleverde zonder reserve worden overgenomen. En zo valt op de
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website van BureauTaal te lezen dat (inmiddels oud-)minister Alexander Pechtold
van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en Robin Linschoten van het
Adviescollege toetsing administratieve lasten aan BureauTaal opdracht hebben
gegeven onderzoek te doen naar de begrijpelijkheid van formulieren.

Zes taalvaardigheidsniveaus
Mooi dat er zo veel aandacht is voor mogelijkheden om de communicatie tussen
overheid en burger te verbeteren. En mooi ook op zichzelf dat een bureau er niet
alleen in slaagt de aandacht op communicatieproblemen te vestigen, maar zichzelf
ook weet te profileren als organisatie die die problemen aan zou kunnen pakken.
Daar is allemaal niets mis mee - als het verhaal dat BureauTaal vertelt tenminste
een correcte weergave van de werkelijkheid zou zijn. Maar dat is het niet.
Waar komen de getallen vandaan die BureauTaal steeds naar voren brengt? Hoe
komt BureauTaal op 60 procent die nu niet zou kunnen begrijpen wat de overheid
bedoelt en op 95 procent die dat wél zou kunnen als BureauTaal de teksten zou
(helpen) schrijven? Die percentages zijn door BureauTaal gekoppeld aan de zes
niveaus die de laatste jaren in de Europese Unie worden gehanteerd om de
verschillende taalvaardigheden die mensen kunnen bezitten mee te karakteriseren.
Dat vergt een korte toelichting.
Het laagste niveau dat wordt onderscheiden is het beginnersniveau: A1. Iemand
die op dat niveau presteert kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvou-
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dige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi. Daar
blijft het dan ook bij. Op het beginners-plusniveau A2 kan iemand zeer korte,
eenvoudige teksten lezen en korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen. Op
leesvaardigheidsniveau B1 bevinden zich halfgevorderden, die teksten kunnen
begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit veel voorkomende, alledaagse of aan het
werk gerelateerde taal. Op niveau B2 gaat het om gevorderden; zij kunnen artikelen
en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, en zij kunnen
ook eigentijds literair proza begrijpen. Een lezer op C1-niveau is vergevorderd; zo
iemand kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik
van verschillende stijlen waarderen. Ook kan een vergevorderde lezer
gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies begrijpen, zelfs wanneer
die geen betrekking hebben op het eigen terrein. Het hoogste niveau is C2; een
lezer op dat niveau kan moeiteloos vrijwel alle vormen van de geschreven taal lezen,
inclusief abstracte, structureel of linguïstisch complexe teksten, zoals handleidingen,
specialistische artikelen en literaire werken.

Onjuiste cijfers
Hoe zit het nu met het leesvaardigheidsniveau van de Nederlandse bevolking?
Volgens de cijfers die BureauTaal op diverse plaatsen naar voren heeft gebracht,
het meest recent in Ad Rem, haalt 5 procent van de Nederlandse bevolking als
hoogste niveau A1, 15 procent niveau A2, 40 procent niveau B1, 25 procent niveau
B2, 15 procent niveau C1 en o procent niveau C2. Dat zijn akelige getallen, en niet
alleen omdat er vrijwel niemand in Nederland zou zijn voor wie het hoogst mogelijke
niveau is weggelegd. Erger is dat slechts 40 procent zou functioneren op ten minste
niveau B2, het niveau dat volgens de OESO nodig is om mee te kunnen doen in de
toekomstige informatiemaatschappij en kenniseconomie.
Maar de cijfers van BureauTaal zijn niet juist. Dat valt al op te maken uit het
samenvattende rapport van de Nederlandse Taalunie waar BureauTaal in de
Volkskrant zelf naar verwijst. In dat rapport van de Taalunie is te vinden dat het niet
60 procent van de Nederlandse bevolking is die lager scoort dan niveau B2, maar
37 procent. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de rapporten van het
OESO-onderzoek waar de Taalunie naar verwijst. Daar blijkt dat de percentages
die BureauTaal voortdurend presenteert, niet gelden voor de Nederlandse bevolking
als geheel maar alleen voor de groep die niet het Nederlands als eerste taal heeft.
Van die groep haalt inderdaad ongeveer 60 procent niet niveau B2; voor de
Nederlandse bevolking als geheel geldt het beeld zoals dat uit het rapport van de
Nederlandse Taalunie naar voren komt.

Geen reactie
Dat wil allemaal niet zeggen dat er geen problemen zouden zijn natuurlijk. Als de
leesvaardigheid van 37 procent van de Nederlanders niet groot genoeg blijkt om
zich te kunnen redden in de maatschappij van straks, en als dat geldt voor 60 procent
van de bevolkingsgroep met een andere moedertaal dan het Nederlands, dan vraagt
dat om goede maatregelen. Maar de problemen moeten niet groter worden
voorgesteld dan ze zijn. Dat BureauTaal dat bij voortduring doet, is vooral daarom
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kwalijk omdat er in verschillende vakpublicaties al gewezen is op de onjuistheid van
de cijfers die worden gehanteerd. Een reactie daarop is vooralsnog uitgebleven.

BureauTaal meldde vorig jaar dat 60 procent van de Nederlanders de Troonrede niet snapt.
Maar volgens de wetenschap ligt dat cijfer veel lager.

Nooit weerlegd ook is de kritiek die in de vakpers is geuit op Texamen, het
tekstanalyse-instrument dat BureauTaal hanteert. Met Texamen zou BureauTaal
een wetenschappelijk instrument hebben ontwikkeld waarmee voor het eerst de
koppeling kan worden gemaakt tussen het taalniveau van de beoogde lezers en
het taalniveau van een tekst. Dat werkt als volgt. Bij toepassing van Texamen op
de meeste overheidsteksten blijkt dat 80 procent van alle overheidscommunicatie
taalniveau C1 heeft. Uitgaande van de - nergens onderbouwde - veronderstelling
dat een verschil van één niveau tussen het eigen leesvaardigheidsniveau en het
niveau van de tekst nog wel overbrugbaar is, is die communicatie dus toegankelijk
voor Nederlanders die presteren op niveau B2, C1 en C2. En volgens de cijfers die
BureauTaal hanteert (zie hierboven) is dat alles bijeen niet meer dan 40 procent.
Zou de overheid erin slagen het niveau van de eigen teksten op B1 te krijgen, dan
zou het er meteen een stuk zonniger uitzien. Dan zou alleen de groep die zich op
niveau A1 bevindt en die volgens BureauTaal een omvang van 5 procent heeft, de
teksten niet kunnen lezen. De rest van de bevolking zou dat plotseling wél kunnen.
Voilà de 95 procent die BureauTaal zegt te kunnen bereiken.

Generaliseren
Wetenschappelijke status heeft Texamen echter niet. Er heeft tot nu toe geen enkele
publicatie over Texamen het licht gezien, afgezien van een scriptie over de
wordingsgeschiedenis die in 2004 is geschreven door Ashra Sugito, thans
medewerker van BureauTaal. In die scriptie komt, zoals het hoort, de vraag aan de
orde in hoeverre Texamen voldoet aan twee belangrijke eisen die aan welk
meetinstrument dan ook gesteld moeten worden: de eis van de betrouwbaarheid
(leiden metingen bij dezelfde tekst steeds tot dezelfde uitkomst?) en de eis van de
validiteit (meet het instrument echt wat het pretendeert te meten?). In haar scriptie
schrijft Ashra Sugito zelf dat Texamen nog aan een aantal deskundigen voorgelegd
zal moeten worden voordat vastgesteld kan worden of het instrument wel op een
betrouwbare manier door anderen te gebruiken is. En verder wordt in de
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scriptie gemeld dat het aantal teksten dat voor de validering gebruikt is, te klein is
om een uitspraak over de validiteit te kunnen doen.
Dat alleen al is voldoende om niet snel ‘ja’ te zeggen op de vraag of Texamen
een deugdelijk instrument is om de moeilijkheid van Nederlandse overheidsteksten
vast te stellen. Maar het is goed om verder nog te weten dat dit instrument
nadrukkelijk alleen ontwikkeld is voor allochtone burgers. Zomaar generaliseren
naar moedertaalsprekers, zoals BureauTaal voortdurend doet, is onverantwoord.

Schadelijke gevolgen
Maar belangrijker misschien nog is dat er in het onderzoek dat tot de totstandkoming
van Texamen heeft geleid, geen enkele vertegenwoordiger van de doelgroep van
de overheidsteksten betrokken is. Geen tekst waarvan met Texamen de
moeilijkheidsgraad is voorspeld, is voorgelegd aan een echte lezer. Er is alleen aan
enkele deskundigen op het gebied van Nederlands als tweede taal gevraagd om
een schatting te maken van het taalvaardigheidsniveau waarover lezers naar hun
idee zouden moeten beschikken. Hoe ver die schattingen af staan van de
werkelijkheid, valt niet te bepalen. Dan hebben de ontwikkelaars van de
leesbaarheidsformules, waar Texamen sterk aan doet denken, het in de jaren vijftig
beter aangepakt. Op die formules viel veel af te dingen - ze richtten zich alleen op
de zinslengte en het aantal moeilijke woorden, en stelden zo de werkelijkheid veel
te simpel voor -, maar hun ontwerpers vergeleken de voorspellingen van hun
meetinstrument tenminste nog met de uitkomsten bij echte lezers. BureauTaal
gebruikt voor zijn beweringen over het taalgebruik van de Nederlandse overheid
een instrument dat op een veel minder deugdelijke manier is ontwikkeld dan de
leesbaarheidsformules indertijd waren. En die hebben we niet voor niets al lang
afgeschaft.
Dat BureauTaal ervoor pleit dat de overheid alles in het werk moet stellen om met
zo veel mogelijk burgers zo helder mogelijk te communiceren, valt alleen maar te
prijzen. Maar dat het zijn adviezen onderbouwt met onjuiste cijfers, met onbewezen
vooronderstellingen en met metingen met een instrument dat niet behoorlijk geijkt
is, valt alleen maar te laken. Dat heeft niet alleen schadelijke gevolgen voor
BureauTaal zelf, maar ook voor het vakgebied waarin het zich beweegt, en voor de
opdrachtgevers die het bureau aan zich weet te binden.

Iktionaire
Ont
Jan Kuitenbrouwer
De timmerman die deel uitmaakte van de ploeg die ons huis verbouwde, heette
Dirk. Dirk was een voorbeeld van wat wij vroeger thuis een ‘lucide OH’ noemden,
een ouwehoer dus, maar wel een goeie.
‘Zeg Jan,’ zei Dirk dan bijvoorbeeld, terwijl hij een chemische pasta stond te
mengen om een gaatje mee te vullen, ‘jij bent toch van de taal? Leg mij dan eens
uit hoe dit zit: ik gééf mijn werk aan mijn baas, maar ik ben een werknémer, hij néémt
mijn werk, maar hij is een werkgéver.’
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Daar sta je dan, met je witkwast.
Of deze: ‘Een kast is kleiner dan een huis, maar een groot huis noem je “een kast
van een huis”. Dat zou dus juist een kléín huis moeten zijn.’
‘Eh...’
‘Een bezemkast van een huis!’
Dan lachten we en ging Dirk zijn gaatje vullen, of wat hij precies aan het doen
was. ‘Dirkismen’ noem ik zulke paradoxjes sindsdien.
Van dat soort taalconstructies die zich niet aan de regels houden, zijn er zo veel,
beweren taalkundigen nu, dat je je kunt afvragen of grammatica wel bestáát. De
Amerikaanse linguïste Adele Goldberg is zo iemand. Dat hele Chomskyaanse idee
van de taal als een soort ‘firmware’, een universele set regels waarmee we geboren
worden, is misschien wel onzin, stelt zij. Het kost bijvoorbeeld nauwelijks moeite
om peuters zinsconstructies bij te brengen die volledig strijdig zijn met de grammatica,
iets waar Chomsky's oermodule zich toch enigszins tegen zou moeten verzetten.
In een artikel in NRC Handelsblad over deze nieuwe ‘constructionele’ taalkunde
(het gaat om constructies, niet om regels) komt Dirks voorbeeld van de ‘kast van
een huis’ ook weer ter sprake. ‘Een wolk van een baby’, ‘een boom van een vent’.
In feite staat daar ‘een vriendin van een collega’ of ‘een boek van een kennis’ en
toch weten we dat het hier niet gaat om een baby die in het gelukkige bezit van een
wolk is. Of neem de uitdrukking: ‘Hoe komt de zee zo zout?’ ‘Zo zout komen’, dat
zou niet moeten mogen volgens Chomsky.
‘Wat doen jouw voeten daar op die bank?’
Alleen een astrante dertienjarige neemt die vraag letterlijk, het is duidelijk dat er
iets anders bedoeld wordt.
Laatst had ik er weer een. Of beter mijn dochter J., die naast me in de auto zat
te lezen.
‘Pap?’
‘Ja?’
‘Met ontbloot bovenlijf, dat is toch dat je van boven bloot bent?’
‘Ja.’
‘Vreemd. Ontbloten, dat zou toch juist iets áántrekken moeten zijn?’
‘Eh...’
‘Als je iets ontmaskert, haal je het masker weg, maar als je iets ontbloot, haal je
niet het bloot weg, je máákt juist iets bloot.’
Geef toe, daar valt niet veel tegen in te brengen.
Ik moest aan Dirk denken. Die had er ook zo eentje. O ja.
‘Jan,’ zei hij, ‘als ik kosten maak, geef ik iets uit, maar als ik ónkosten maak, geef
ik óók iets uit. Da's toch vreemd?’
Ik denk dat Dirk de timmerman een intuïtief constructioneel taalkundige is.

Onze Taal. Jaargang 75

287

Bij wijze van zeggen
Het blonde beest
Riemer Reinsma
Het blonde beest is de vertaling van de Duitse uitdrukking die blonde Bestie
(uitspraak in drie lettergrepen: ‘bes-tie-e’), die we voor het eerst aantreffen bij
Friedrich Nietzsche, in zijn boek Zur Genealogie der Moral, boek 1, paragraaf 11
(1887). Hij heeft het daar over ‘das Raubthier, die prachtvolle nach Beute und Sieg
lüstern schweifende blonde Bestie’ (‘het roofdier, het prachtige, op zoek naar buit
en overwinning gretig ronddolende blonde beest’). Als de filosoof had geweten hoe
verkeerd zijn mooi allitererende uitdrukking zou worden uitgelegd, en welke dubieuze
figuren er allemaal mee aan de haal zouden gaan, zou hij zijn woorden ongetwijfeld
totaal anders hebben gekozen.

Reinhard Heydrich, een kopstuk van de SS, had als bijnaam het blonde beest.

Er bestaan heel wat misverstanden rondom die blonde Bestie, zoals Detlef
Brennecke in 1976 heeft uiteengezet in zijn artikel ‘Die blonde Bestie’, in het jaarboek
Nietzsche-Studien. Om te beginnen duidde Nietzsche met ‘die blonde Bestie’, anders
dan op grond van dat ‘blond’ vaak gedacht wordt, niet direct een mens aan, maar
een roofdier. In zijn boek Also sprach Zarathustra (1882-1885) heeft hij het over
een ‘grimmen gelben blondgelockten Löwen-Unthiere’ (‘grimmig, geel, blondgelokt
leeuwen-ondier’). In Nederlandse oren klinkt het vreemd, een dier met blonde lokken,
maar in het Duits kan dat heel goed. Voor Nietzsche was deze leeuw een metafoor
voor de oermens, wiens driften nog ongetemd waren en die nog geen geweten had,
en in een soort onschuld leefde.
Een tweede misverstand is dat, binnen die metafoor, het blonde beest op de
Germanen slaat. In werkelijkheid kon die oermens van Nietzsche, op wie de metafoor
dus betrekking had, tot ieder ras behoren. In Zur Genealogie der Moral schrijft hij
dat de oermens ook bij ‘voorname’ moderne mensen nog onmiskenbaar zichtbaar
is. De wilde ‘onderlaag’ is onderdrukt, maar bestaat nog wel en heeft alleen van tijd
tot tijd een ontlading nodig, ‘het dier moet er weer uit, moet weer terug de wildernis
in: Romeinse, Arabische, Germaanse, Japanse adel, Homerische helden,
Scandinavische Vikingen - in deze behoefte zijn ze allemaal gelijk.’
Achteraf gezien had Nietzsche het wel een béétje aan zichzelf te wijten dat velen
het blonde beest associeerden met de Germanen. Niet alleen vanwege die blondheid,
maar ook vanwege een passage in zijn boek Götzen-Dämmerung (1889), waarin
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er bij oppervlakkige lezing een direct verband gelegd lijkt te worden tussen het
blonde beest en de (blonde) Germanen: ‘In de vroege Middeleeuwen, waar de Kerk
inderdaad vooral een menagerie was, maakte men allerwegen jacht op de mooiste
exemplaren van het “blonde beest” - men “verbeterde” bijvoorbeeld de voorname
Germanen.’ Als Nietzsche hier Engelsen als voorbeeld had genoemd, had hij veel
onbegrip vermeden.
Zoals bekend voelden de nazi's zich, grotendeels ten onrechte, aangetrokken tot
het ideeëngoed van Nietzsche. Voor hen was het blonde beest synoniem met ‘de
blonde Germaan’, de edel-Germaan, en zo kon het blonde beest de bijnaam worden
van Reinhard Heydrich, een kopstuk van de SS.
Maar er is ook een vróúw die zich met deze bijnaam mag sieren. In 1997 noemde
minister Zalm de tv-journaliste Wouke van Scherrenburg tot consternatie van velen
‘het grote blonde beest’. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Zalm hier heeft willen
verwijzen naar het werk van de Duitse filosoof.

Oplossing ‘taalcrypto’ juli/augustusnummer
Horizontaal: 1 VW; 5 Eos; 8 kar; 9 slotvrouwe; 11 allegro; 12 arme; 15 driftkop; 18
wol; 19 brouwer; 22 rem; 23 los; 24 Ares; 26 semi; 27 onedel; 29 fnuiken; 31
babbelbox; 33 bink; 34 mooimakerij; 37 tweede; 39 bek; 41 tekstanalyse; 43 essence;
45 nu; 46 as; 47 otter; 49 lekhoning; 51 tumult; 53 eik; 54 alla; 55 up; 56 pook; 57
wielophanging; 61 epiloog; 64 pa; 65 aren; 66 uk; 67 energie; 69 nomen; 70 gamma;
73 kaartlegger; 75 ugli; 76 Marian; 77 date; 78 econoom; 80 eng; 81 stemspier; 84
erheen; 85 mug; 86 droogzetten; 89 krolneut; 90 ene; 91 teer; 92 Waal; 93 stee
Verticaal: 1 velg; 2 woordenlijst; 3 troel; 4 volle maan; 6 stormeb; 7 Turks; 8 karwei;
9 sec; 10 reflexwerking; 13 moskee; 14 zus; 16 tol; 17 pannenklei; 20 webmaster;
21 ribkarbonade; 22 roeryoghurt; 25 ruk; 28 dot; 29 fideel; 30 Mokum; 32 bel; 33
beslagrechter; 34 menukaart; 35 os; 36 Italiaans; 38 es; 39 beo; 40 knipoog; 42
eten; 44 chaperonne; 48 eigeel; 50 nulnummer; 51 topgast; 52 uw; 58 lek; 59 akte;
60 negeren; 62 omleg; 63 gein; 68 groet; 71 mier; 72 mam; 74 aardnet; 79 neet; 82
pers; 83 jota; 84 ezel; 87 re; 88 ouwe
De boekenbon van € 25,- is gewonnen door J.J. Hendriks uit Naarden.
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Woordenboek van de poëzie
Küstenstreifen
Guus Middag
Een erotisch gedicht, daar kan niks moeilijks aan zijn, zou je denken. Het gaat over
de liefde en het verlangen, getortel en geminnekoos, bedden en boudoirs - dat soort
werk. Of gewoon over die ene mooie man of vrouw naar wie de dichter zo hevig
hunkert. Zoiets leek mij ook het geval te zijn in het volgende gedicht. Ik trof het aan
in Zinnenstrelen, een bloemlezing erotische poëzie uit Nederland en Vlaanderen.
De dichter is René Puthaar (geb. 1964):
Je ligt volkomen bloot, wijdbeens,
je schouder maakt een bronzen bocht,
op al je leden parelt vocht.
Haal je nog adem, oude zee?
Je zou een meisje kunnen zijn
en ik een don Juan die 's nachts
je bij het baden heeft verrast.
Het strand parodieert, als lijn
van zand, de grens. Straks komt de vloed.
Ein Küstenstreifen nur, voorgoed.
Het begin lijkt inderdaad erotiek te beloven. Een jongen benadert een meisje, of
een man benadert een vrouw, en hij kan alleen maar beschrijven wat hij ziet. Zij ligt,
en zij is bloot. Zij ligt misschien te slapen, dat kan, maar misschien is zij ook wel
heel erg bereid hem te ontvangen, want zij ligt met de benen wijd. Zij is gebronsd,
door de zon vermoedelijk, en daarom kan haar schouder nu ‘een bronzen bocht’
maken. En dan parelen er ook nog eens vochtdruppeltjes op al haar ledematen.
Lichamelijke aanwijzing voor wat er aan heet verlangen in haar broeit? Gevolg van
een zwoele tropische atmosfeer? Of heeft zij zojuist gezwommen in zee?

Foto: Onze Taal

De rest van het gedicht lijkt erop te wijzen dat het zich allemaal aan het strand
afspeelt, en bovendien 's nachts. De man zou een don juan kunnen zijn die haar bij
haar nachtelijke zwempartij heeft betrapt en nu stilletjes op haar af komt geslopen.
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Wij houden onze adem in, en de zee blijkbaar ook. De vraag ‘Haal je nog adem,
oude zee?’ wekt de indruk alsof de zee er stil bij ligt, zonder golfslag, zonder nog
geluid te maken. Het is eb, vermoedelijk.

Reep zand
Tot zover kon ik het allemaal volgen en zag ik het ook allemaal voor me, maar juist
nu, op weg naar het hoogtepunt, slaat het gedicht een moeilijke weg in. ‘Het strand
parodieert, als lijn / van zand, de grens.’ Wat zou dat precies betekenen? Gaat het
hier om de grens tussen land en zee of die tussen man en vrouw? En waarom zou
die grens dan een parodie zijn? Misschien omdat de strandlijn vanwege de
getijdenwerking nooit vastligt en dus nooit een echte grens kan zijn. Moeten we het
ons dan wellicht zo voorstellen dat onze don juan zich op het droge deel van het
strand bevindt, en het mooie blote wijdbeense meisje op het natte stuk, en dat dat
nu een grens vormt tussen beiden, en een barrière voor verdere toenadering? Onze
don juan kan zich troosten met de wetenschap dat de barrière niet eeuwig zal zijn.
‘Straks komt de vloed’: dan zal het bronsgeschouderde strandmeisje vanzelf wel
zijn kant op komen.
Het zou ook op allerlei andere manieren kunnen aflopen. ‘Straks komt de vloed’:
straks wordt ze wakker, straks is de droom voorbij. Of: straks wordt ze overspoeld
door begeerte, en dan gaan ze het misschien wel op de vloedlijn doen, net als in
de film. Het kan, maar het staat er niet. De slotregel zou ons dan de climax moeten
bieden, maar hij laat ons vooralsnog met een nieuwe vraag achter: ‘Ein
Küstenstreifen nur, voorgoed.’ ‘Küstenstreifen’ is het Duitse woord voor kuststrook,
kustzone, kustvak, zegt het woordenboek. Een streepje kust, een reep zand, een
strook strand, zoiets stel ik me erbij voor. Dat moet dan de uitkomst van ons erotische
vers zijn: het meisje, of het tafereel, of de plaats van handeling is ‘ein Küstenstreifen
nur’, niet meer dan een reep zand. Wat is daar nu erotisch aan? Onze don juan
staat erbij en kan er alleen maar naar kijken en vindt het blijkbaar wel best zo.
Waarom zou deze kuststrook trouwens ‘voorgoed’ zijn als we weten, uit de
voorlaatste regel, dat straks de vloed komt?
De slotregel zag eruit als een clou, maar ik zag hem niet. Had ‘Küstenstreifen’
iets met kussen van doen, of met het Duitse küssen, verleden tijd küssten? Was de
Küstenstreifen het stukje grond waar we ooit kusten? Of was de Streifen niet zozeer
een stukje grond, maar eerder een streep of vlek of afdruk? ‘Küstenstreifen’: de
afdruk op de plek waar we elkaar kusten; zie ook: zuigzoen. Of was de Küstenstreifen
juist een kust-vlek, een strand-afdruk? Op het lichaam van het gebronsde meisje
was de afdruk van een kustvakantie achtergebleven, bijvoorbeeld in de contouren
van een badpak of bikini.

Wachterlied
Misschien moest ik het in een heel andere richting zoeken. Misschien werd hier niet
een meisje aan zee
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bezongen, maar de zee zelf, met haar inhammen en bochtige baaien, beschreven
als een liggend meisje, dat beslopen wordt door het land, beschreven als een don
juan, met de wijkende strandlijn als symbool voor het spel van aantrekking en
afstoting tussen de geslachten, en alleen een klein kuststrookje als ontmoetingsplek?
Erg erotisch werd het er nog niet van. Ik bleef het gevoel houden een of andere
toespeling te missen, maar desgevraagd herkende niemand hierin een citaat, ook
mijn Duitse zegslieden niet.
Daarom toch maar eens de bron erop nageslagen: de bundel Dansmuziek (2000),
het debuut van René Puthaar. Daarin bleek ons gedicht deel uit te maken van een
zevendelige reeks ‘Del Mar’. Alle zeven bestaan ze uit tien regels, met ongeveer
hetzelfde rijmschema. Alle zeven spelen ze aan zee, in een toeristische sfeer, met
twee geliefden, in een mediterrane omgeving van zon, strand, vissers, branding,
schepen, horizon, eiland en ansichten. Een echte verhaallijn kon ik er niet in
ontdekken; het zijn eerder impressies, met intellectuele inslag. In elk gedicht komt
een buitenlands (Frans, Spaans, Grieks, Italiaans, Engels, Latijns) woord of een
buitenlandse naam voor. Daarmee wil misschien een internationale toeristische
sfeer gevangen zijn. En vermoedelijk heeft de vermelding van onze Duitse kuststreep
ook die functie.
Bij die verklaring heb ik het toen maar gelaten, maar de drie Duitse woorden
bleven in mijn achterhoofd zitten. Vorige week viel mijn oog bij het bladeren in een
boek opeens op een bekende woordgroep. Daar stonden ze, alle drie, in de goede
volgorde, in de tweede regel van een gedicht. Het was van Rainer Maria Rilke
(1875-1926). Het ging om een wachterlied: het lied van de minnaar die de stem van
de wachter heeft gehoord, weet dat de dag gaat aanbreken en nu beseft dat de
liefdesnacht ten einde loopt. Hij richt zich tot zijn minnares, met wie hij nog het bed
deelt. Nog even kunnen ze zich samen veilig weten op hun hoge en droge plek,
nog net iets hoger en droger dan het omringende en oprukkende water, maar niet
lang meer. De dag kondigt zich aan, als wassend water. Het bed is nog even een
plek die zich daarboven verheft, als een kleine kuststreep:
Ist dieses Bette nicht wie eine Küste,
ein Küstenstreifen nur, darauf wir liegen?
Hieraan moet René Puthaar hebben gedacht toen hij zijn don juan in de nacht naar
het blote bronsmeisje liet kijken. Het citaat voorziet zijn tafereel alsnog van enige
dramatische achtergrond. ‘Straks komt de vloed’ wil nu zoveel zeggen als: dadelijk
wordt het weer licht, en dan is ook deze nacht weer voorbij. Puthaar kan zijn gedicht
wel stoer beëindigen met het woord ‘voorgoed’, maar de context van het citaat dat
eraan voorafgaat moet hem allang duidelijk hebben gemaakt dat erotiek nu juist per
definitie vluchtig is, als een klein reepje zand bij eb, vlak voordat het weer overspoeld
zal gaan worden.
Noteren wij daarom in het Woordenboek van de poëzie: ‘Küstenstreifen, tijdelijk
drooggevallen zandstrandverhoging, waarop gelieven zich tijdelijk terugtrekken,
meestal 's nachts, soms ongekleed, soms wijdbeens; zie ook: bed.’
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Tamtam
Redactie Onze Taal
Meer interesse voor talenstudies
Na vele magere jaren is het aantal talenstudenten eindelijk weer toegenomen. In
totaal trekken de letterenfaculteiten 8% meer studenten dan vorig jaar.
Studierichtingen als Engels en Nederlands hadden volgens de Informatie Beheer
Groep 10 tot 15% meer voorinschrijvingen dan vorig jaar (voorinschrijvingen geven
doorgaans een redelijke indicatie van het aantal studenten dat zich uiteindelijk laat
inschrijven). Helemaal in trek zijn Duits (47% meer), Spaans (50%), Chinees (56%)
en Japans (42%).
Vooral met de studierichting Duits ging het lange tijd erg slecht. In 2003
bijvoorbeeld waren er nog maar 30 voorinschrijvingen (nu 81). Vanwaar die omslag?
Geert Booij, decaan van de letterenfaculteit in Leiden, denkt dat de studie profiteert
van de hernieuwde belangstelling voor het land zelf. ‘Door de Wende van 1989 is
Duitsland aan een culturele opbloei begonnen. Ik hoor weer vaak over Berlijn zeggen:
wat is dat toch een interessante stad. Daar gebeurt op cultureel vlak van alles.’ De
toename bij Spaans lijkt voor een groot deel te verklaren uit de grotere interesse in
Zuid-Amerika. En dat Chinees en Japans zo populair zijn, heeft ongetwijfeld te
maken met de goede economische vooruitzichten van die landen.
De algemene groei van het aantal letterenstudenten is volgens Booij mede te
danken aan de aantrekkende economie van óns land. ‘Dan kiezen studenten eerder
iets wat ze leuk vinden, zonder alleen maar te denken: wat kan ik ermee?’, aldus
Booij.
Bronnen: de Volkskrant, Bestuurlijke informatie Universiteit van Amsterdam

De nieuwe Potsdamer Platz in Berlijn. De bloei van Berlijn draagt wellicht bij aan de
belangstelling voor de studierichting Duits.
Foto: Christoph Haase

Alleen Nederlands op gemeentescholen Merchtem.
Het is al vaker in het nieuws geweest dat leerlingen door de directie van hun school
verplicht werden tijdens de lesuren Nederlands te spreken, maar in het
Vlaams-Brabantse Merchtem is die plicht nu opgelegd door de gemeenteraad. Vier
openbare scholen in die gemeente zullen zich moeten houden aan het verbod op
andere talen. (Taal-unieversum)
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Allochtoon bijna verbannen.
Begin september laaide de geregeld terugkerende discussie over het woord
allochtoon weer op. Ditmaal in de gemeenteraad van Amsterdam, waar de
PvdA-fractie voorstelde de ‘tot discriminatie en misverstanden’ leidende term niet
langer te gebruiken in stukken van de gemeente. Toen bleek dat hiervoor geen
meerderheid bestond in de raad, trok de PvdA het voorstel in. (Het Parool)

‘Genaturaliseerde Nederlanders niet verplichten Nederlands te leren.’
Het is discriminerend om mensen met een Nederlands paspoort te verplichten een
inburgeringsexamen af te leggen, zo schrijft de Raad van State in een advies aan
minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie). Dit advies gooit roet in het
eten van de minister, die hiermee maar de helft van de door haar gewenste 500.000
mensen kan dwingen om Nederlands te leren. Verdonk legt zich voorlopig neer bij
het advies, maar verkent nu andere wegen om deze Nederlanders van hun
taalachterstand af te helpen. (Trouw)

‘Analfabetisme kost Nederland miljoenen.’
Als laaggeletterdheid structureel wordt aangepakt, levert dat de overheid een
besparing op van 537 miljoen euro per jaar, doordat er minder geld hoeft naar
uitkeringen, gezondheidszorg, en politie en justitie. Dat blijkt volgens de Stichting
Lezen & Schrijven uit het onderzoek Stil vermogen, een onderzoek naar de
maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid, dat de Universiteit van Amsterdam
in opdracht van de stichting uitvoerde. (Stichting Lezen & Schrijven)

Van der Sijs krijgt prijs.
De tweejaarlijkse Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor de Geesteswetenschappen
2006 gaat dit jaar naar Nicoline van der Sijs. De prijs, een geldbedrag van 50.000
euro, wordt op 6 november uitgereikt. Van der Sijs is vaste medewerker van Onze
Taal, etymologisch redacteur bij Van Dale en ze heeft talloze bekende en omvangrijke
publicaties op haar naam. Volgens de jury is haar werk ‘niet alleen vernieuwend
maar ook inspirerend’, en weet ze ‘een groot publiek te bereiken met belangstelling
voor de eigen taal en de ontwikkelingen daarin’. (Persbericht Prins Bernhard
Cultuurfonds)

Witte spelling en Citotoets.
Hoewel scholen officieel het Groene Boekje moeten hanteren, houdt Cito bij de
samenstelling van zijn eindtoets voor de basisschool rekening met witte spellers.
Cito neemt in de spellingopgaven ‘in principe geen woorden op die in het Groene
en het Witte Boekje verschillend gespeld worden’, zo liet een medewerker weten.
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Loeiende koeien doden komkommertijd.
Uit Brits onderzoek is gebleken dat niet alleen mensen dialecten hebben, maar ook
koeien: in bepaalde regio's, zoals West Country, loeien die anders dan hun
soortgenoten elders. Althans, dat meldde de BBC afgelopen zomer, en in het kielzog
daarvan vele kranten, tijdschriften en internetpagina's over heel de wereld. Ook
sommige taalkundigen namen het bericht serieus. Maar het verhaal bleek uit de
duim te zijn gezogen door een Britse pr-firma, die op die manier de aandacht wilde
vestigen op een regionale kaas. (Noorderlicht)
Koppelingen naar de originele berichten staan op www.onzetaal.nl/tamtam.
Let wel: internetkoppelingen verouderen snel. Op onze website staat
iedere dag vers taalnieuws.
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Hom of kuit
Moeten verkiezingsprogramma's zo eenvoudig mogelijk?
Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.
De VVD heeft haar verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezing van
22 november in de vorm gegoten van een krant, met journalistiek gestelde artikelen
in klare taal. Is dat wenselijk?

Voorstander
Het eerste wat ik in het krantje zie, zijn koppen als ‘Alle schijven: min 3%’ en ‘Respect
voor gezagsdragers’. Minder belastingen en meer respect op straat, daar ben ik
glad voor. Fijn dat de VVD dat ook vindt. Ik ben wel benieuwd hoe die partij dit denkt
te bereiken, maar gelukkig geven de duidelijk geformuleerde tekstjes eronder dadelijk
antwoord op mijn vragen. Deze aanpak maakt de VVD voor mij aantrekkelijker. Ik
kan me voorstellen dat ik erop stem. Bovendien neemt de VVD een zeker risico
door haar voorstellen zo rigoureus te formuleren. Het is op deze manier veel
makkelijker om over vier jaar te controleren wat ervan terechtgekomen is. Hebben
de VVD'ers geprobeerd te doen wat ze beloofden? Dat getuigt in ieder geval van
moed en zelfvertrouwen.

Tegenstander
Klare taal? De klare taal van het verkiezingsprogramma blijkt neer te komen op
spreektaal, inclusief de gebruikelijke slordigheden. Neem nu ‘De AOW-leeftijd blijft
bij de VVD staan op 65. Vanaf die leeftijd betaal je hier geen premie meer voor: (...)’
(r. 110-111). Kan ‘hier’ slaan op ‘AOW’? Moet ook niet naar voren in: ‘Werkende
moeders zijn ook goede moeders’ (r. 130)?
Belangrijker is dat ik de voorstellen bij nader inzien onduidelijk vind. Neem ‘De
inkomstenbelasting gaat voor alle tariefschijven omlaag met 3 procent’ (r. 107). Is
dat een cumulatief effect voor elke volgende schijf? Of geldt het maar één keer? En
wat wordt er bedoeld met ‘discriminatie die het functionele onderscheid te boven
gaat’ (r. 147)?
Maar mijn voornaamste probleem met deze klare taal is dat de kloof tussen de
radicaal geformuleerde beloften en het onderliggende ingewikkelde pakket van
technische maatregelen zo groot wordt. Een voorbeeld is de kop ‘Wonen waar en
hoe je wilt’. Ja, doe mij maar een villa aan zee. Maar uit de tekst wordt duidelijk dat
de VVD zich er sterk voor maakt dat de regel voor een vaste deurhoogte van 230
cm wordt afgeschaft. Dan klinkt die klare taal wat hol.
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Is de VVD-verkiezingskrant té eenvoudig?
www.vvd.nl

Wat vindt u ervan? Moeten verkiezingsprogramma's zo eenvoudig
mogelijk?
Geef voor 23 oktober uw mening op onze website: www.onzetaal.nl/homofkuit.
Of stuur een briefkaart met ‘Verkiezingsprogramma's zo eenvoudig mogelijk’
of ‘Verkiezingsprogramma's niet zo eenvoudig mogelijk’ naar de redactie van
Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende aflevering de
uitslag.

Uitslag vorige stemming
Op sommige opleidingen wordt het schoolvak Nederlands alleen aangeboden als
onderdeel van andere schoolvakken. Is een dergelijke geïntegreerde aanpak
wenselijk? Daar hebt u een uitgesproken mening over. Slechts een kleine minderheid
van 62 stemmers (10,2%) is van mening dat het schoolvak Nederlands geïntegreerd
moet worden in andere vakken. De overgrote meerderheid (543 stemmen, 89,8%)
is daar tegen.

Antwoorden taaltest (zie pagina 281)
A. Spelling
1. b. bronchitis
2. b. didgeridoo
3. a. getypecast
4. b. hij downloadt
5. c. Israëlitisch
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6. b. mayonaise

B. Woordenschat
1. a. avocado
2. b. opgetogenheid
3. c. vlaktemeter
4. b. hond

C. Zoek de fouten
1. het is allemaal, op je vingers natellen, van alles, kabinetsformatie is gewoner.
2. uit komen, publieke omroep, getornd, hypotheekrenteaftrek (over de rente heeft
de regering niets te zeggen)

D. Extra
c. Seinen hangt samen met zegenen; beide woorden gaan terug op het Latijnse
signum, dat ‘teken’ betekent. De ei is een West-Nederlandse variant van het
oostelijke ege. Op dezelfde manier zijn bijvoorbeeld peil en pegel met elkaar verwant,
evenals teil en tegel.
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Inzicht
Raymond Noë
‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland en België. 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.

Joodse woorden
Onlangs kozen de Amsterdammers hun mooiste woord, en wat toen erg opviel, was
hoeveel van de honderdvijftig genomineerde woorden (zoals achenebbisj, mazzel,
koosjer en attenoje) een Joodse achtergrond hadden. Het Jiddisch en het Hebreeuws
hebben dan ook (niet zelden via het Bargoens) een niet onaanzienlijke invloed op
de Nederlandse spreektaal en woordenschat gehad. Hoe groot die invloed precies
is, is nu gedocumenteerd in het kloeke boekwerk Koosjer Nederlands van Justus
van de Kamp en Jacob van der Wijk.
Omdat oudere woordenlijsten vervuild waren met niet-bestaande woorden en
incorrecte beschrijvingen, besloten de auteurs hun werk van de grond af op te
bouwen. Daartoe legden ze eerst een bronnenverzameling aan van bijna drieduizend
Nederlandstalige boeken, artikelen en andere documenten uit vooral de negentiende
en de twintigste eeuw. Hieruit werden ruim 18.000 citaten verzameld, die de
betekenis van de ruim 2600 in Koosjer Nederlands opgenomen Joodse woorden van aansjnorren en abba tot zionisme en zwikken - duidelijk maken. De lemma's in
het woordenboek bevatten een verklaring van de betekenis van het woord, die
vervolgens wordt gedocumenteerd en verduidelijkt met een of meer, soms vrij lange
citaten uit de bronnenverzameling. Behalve de woordenlijst bevat Koosjer Nederlands
ook een korte geschiedenis van de Joden en de Joodse talen in Nederland, de
complete bronnenlijst en een register met daarin ook woordvarianten.

Een geheel andere benadering van de Joodse woorden is te vinden in het fraai
vormgegeven boekje Monumentaal, waarin Ram Zins 23 bekende Nederlandse
judaïsmen (o.m. gabber, temeier, kinnesinne, gajes, sjoege, sores en mesjogge)
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als inspiratiebron gebruikt voor grafische ontwerpen waarin beeld en tekst
samengaan. Met behulp van Joodse gezegden en bijbelcitaten wil hij de lezer de
oorspronkelijke, Joodse context van de woorden laten zien, en zo een ‘taalmonument
voor de Joodse cultuur in Nederland’ creëren.
• Koosjer Nederlands. Joodse woorden in de Nederlandse taal is een uitgave
van Contact en kost € 69,90 (gebonden, 799 blz.). Zie ook de aanbieding op
blz. 289. ISBN 90 254 2179 2
• Monumentaal. Hebreeuwse en Jiddische woorden in het Nederlands is een
uitgave van Amphora Books en kost € 15, - (gebonden, 59 blz.). ISBN 90 6446
033 7

Het Russisch en het Nederlands

In De taal van Peter de Grote buigen veertien Vlaamse, Nederlandse en Russische
slavisten en tolken-vertalers zich over de overeenkomsten en verschillen tussen
het Nederlands en het Russisch. Het resultaat is een gevarieerde bundel waarin
zowel taalkundige als vertaalkundige problemen bij de hoorns gevat worden. Hoe
geef je complexe Russische wendingen in het Nederlands weer? Hoe vertaal je
Russische humor? Wat doe je met typisch Belgische maar voor Russen onbekende
zaken en gewoonten in Russische teksten? Hoe moeilijk is het voor een Rus om
Nederlands te leren? En had het Nederlands met de hulp van Peter de Grote niet
een wereldtaal moeten worden?

De taal van Peter de Grote. Russisch-Nederlandse contacten en
contrasten, onder redactie van Emmanuel Waegemans, is een uitgave
van Acco en kost € 32,- (ingenaaid, 232 blz.). ISBN 90 334 6217 6

Scheurkalenders
In de jaarlijkse berg scheurkalenders die dezer dagen in boekhandels en warenhuizen
aangetroffen kan worden, bevinden zich ook drie taalkalenders. De eerste is de
Nieuwe Woordenkalender. Hierin worden nieuwvormingen beschreven die vrij recent
in de mode zijn geweest (williewortelen, bliepmiep, hypernova) of die zelfs tot de
alledaagse woordenschat dreigen door te dringen (pimpen, moslimisatie,
uitstelvader). Al die woorden zijn door Van Dale-hoofdredacteur Ton den Boon
voorzien van een toelichting over oorsprong en gebruik.
De tweede kalender is de Kindertaalkalender, met op elk blaadje een spelletje,
een grap, een weetje, een quizvraag of een opdracht, die allemaal iets met taal
(grammatica, spelling, idioom, etymologie, et cetera) te maken hebben. De kalender
is gericht op kinderen van acht tot twaalf jaar, en is geïllustreerd met tekeningen
van Jan Jutte.
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De derde, ten slotte, is de Onze Taal Taalkalender, die voor de veertiende keer
verschijnt. Deze kalender bevat zeven rubrieken, voor elke dag van de week een,
onder meer over etymologie, uitdrukkingen, het Amsterdams en uitleenwoorden.
• Nieuwe Woordenkalender is een uitgave van uitgeverij SOLO en kost € 14,50.
ISBN 90 762 6876 2
• Kindertaalkalender 2007 is een uitgave van Sdu Uitgevers en kost € 14,50.
ISBN 90 12 11189 7
• Onze Taal Taalkalender is een uitgave van Sdu Uitgevers en kost € 15,25.
ISBN 90 12 11054 8

Taal van kleuren en symbolen
Is beeldtaal kleurgevoelig? Versterken kleuren de betekenis van symbolen? Grafisch
ontwerper en illustrator Inez Michiels weet het zeker. In haar boek Symbolen
constructies heeft ze een verzameling opgenomen van 597 religieuze, mythologische,
politieke en andere symbolen, zoals ‘wijnrank’, ‘tong’, ‘aarde’, ‘aartsvader’, et cetera.
Deze universele symbolen zijn volgens een wetenschappelijke analyse van de
kleurenassociaties die ze bij ons oproepen, ondergebracht in 64 afdelingen van
kleurencombinaties (‘wit op blauw’, ‘blauw op wit’, ‘blauw op blauw’, etc.). Het boek
richt zich niet alleen op taal- en menswetenschappers, maar ook op grafici.

Symbolen constructies. 597 universele symbolen is een uitgave van Acco
en kost € 45,- (ingenaaid, 176 blz.).
ISBN 90 334 5919 1

Genormaliseerde taal
In 1998 verscheen de NEN 5050, een norm van het Nederlands Normalisatie
Instituut, die tot doel heeft de schriftelijke communicatie
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in en tussen bedrijven te versoepelen. De norm behandelt frequent voorkomende
taalkundige problemen en bevat een woordenlijst die technische en organisatorische
(vaak buitenlandse) begrippen van duidelijke (Nederlandse) termen voorziet, zoals
stuurprogramma voor driver, aannemer voor contractor, gerichte verspreiding voor
controlled circulation en (lage) jank voor wow. De norm is in de boekhandel
verkrijgbaar onder de naam Woordwijzer en is nu in een herziene uitgave
verschenen: er zijn woorden verwijderd en andere toegevoegd, het taalkundig
gedeelte is uitgebreid en het geheel is aangepast aan de nieuwe spellingregels. De
uit de lijst verwijderde woorden zijn terug te vinden in twee bijlagen.

Woordwijzer. Goed taalgebruik in bedrijf en techniek. NEN 5050 is een
uitgave van het Nederlands Normalisatie-instituut en kost € 39,90.
(ingenaaid, 228 blz.).
ISBN 90 5254 121 3

Tentoonstelling
Begrijpen en verstaan doen we dagelijks ontelbare keren zonder daar verder bij stil
te staan. Meestal gaat dit goed, maar er kan heel veel misgaan. De tentoonstelling
Bent u een goed verstaander?, die tot 14 januari 2007 te zien is in het
Universiteitsmuseum Utrecht, maakt de bezoeker hiervan bewust met allerlei
interactieve demonstraties van de wonderen van ons taalvermogen. Meer informatie:
www.let. rug.nl/~hendriks/tentoon.htm. Universiteitsmuseum Utrecht, Lange
Nieuwstraat 106, 3512 PN Utrecht. Tel.: 030 - 253 80 08. Openingstijden: 11.00 17.00 uur. 's Maandags gesloten.

En verder
• Gewoon goed Nederlands. Schrijven voor de lezer van Marianna Bertina.
Grammaticale en stijladviezen voor correct en lezersgericht Nederlands
schrijven. In eerste instantie bedoeld voor studenten. Boom onderwijs, € 26,50
(ingenaaid, 280 blz.).
ISBN 90 8506 215 2
• Goed gespeld. De groene spellingregels in een handig overzicht van Judith
Winterkamp en Marlies Wopereis. Overzicht van de officiële spellingregels in
kort bestek. Kluwer, TaalAnkerreeks (57), € 31,50 (gelijmd, 104 blz.).
ISBN 90 13 03719 4
• Het groen-witte verschillenboekje van het Genootschap Onze Taal en Wim
Daniëls. De belangrijkste verschillen tussen de groene en de witte spelling
toegelicht. Adr. Heinen Uitgevers, € 5,95 (gelijmd, 46 blz.). Zie ook de
aanbieding op blz. 288.
ISBN 90 8680 008 4
• Stijlboek de Volkskrant. Vierde druk (in de witte spelling) van dit populaire
naslagwerk met taal- en stijladviezen, lijsten met probleemwoorden en
journalistieke gedragsregels. Sdu Uitgevers, €14,50 (ingenaaid, 229 blz.).
ISBN 90 12 11238 9
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl
POEP VAN HONDEN OP AGENDA
De Gelderlander
Om u fris en uitgerust aan de start te laten verdwijnen, heeft de NS de
dienstregeling aangepast (tussen 08.00 en 18.00 uur).
Website NS over wandelevenement

Wil jij ook 1000 euro rood staan?
En heb je dat nog niet?
Ga naar www.rabobank.nl/studeren.
Website Rabobank
De strijd tegen aids, analfabetisme, gehandicaptensport,
monumentenzorg, vrouwenemancipatie, spierziekte, steun voor de
Derde Wereld. Zo divers als deze onderwerpen ook zijn, ze hebben
alle gemeen dat de Oranjes er zich op een of andere manier voor
inzetten.
De Stentor

In deze oversized hangmat (1.40 · 2.80 meter) van Fatboy kunt u
alleen, samen of zelfs met z'n drieën heerlijk lounchen en relaxen.
De stof is vuil, licht en waterafstotend.
Website Postbank
Sparta en Vitesse bijten spits af
Nu.nl
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Bord in Schiedam
Foto: Pepijn Hendriks
Zo zocht de tv- en filmacteur Kiefer Sutherland laatst een plekje in een
vol café op Union Square. Geen handtekeningjagers en zelfs nauwelijks
een voyeuristische blik. Sutherland moest staand op een vriend en twee
vrije stoelen wachten, net als iedereen.
de Volkskrant

Op het traject Gein - Van der Madeweg rijden pendelbussen, via alle
vervallen metrostations en Station Duivendrecht in beide richtingen.
Website GVB Amsterdam
Van 17 t/m 23 september is het weer Nationale Collecteweek voor
de Nierstichting en komen onze 75.000 collectanten ook weer bij u
aan de deur voor een vrijwillige bijdrage.
Nierstichting nieuws
Speciaal ontwikkeld voor (kleine) kinderen, met een klein kopje en zachte
haren.
Verpakking kindertandenborstel

De Veluwe Post
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Heeft het papieren woordenboek nog toekomst?
Traditionele naslagwerken in het digitale tijdperk
Ewoud Sanders
Blijft er een markt voor papieren woordenboeken nu steeds meer
uitstekende woordenboeken gratis op internet te raadplegen zijn?
En nu zo veel traditionele functies van het woordenboek zijn
overgenomen door tekstverwerkingsprogramma's? ‘Het publiek wil
pasklare informatie in hapklare brokken.’
Laten we, om te beginnen, een blik werpen in de nabije toekomst. In januari 2007
stelt het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) in Leiden het Woordenboek
der Nederlandsche Taal (WNT) online beschikbaar. Het WNT is, zoals velen zullen
weten, het wetenschappelijke woordenboek van het Nederlands. De folio-editie,
zoals de papieren versie in uitgeversjargon wordt genoemd, telt veertig dikke banden
- goed voor enkele strekkende meters boekenplank. In zo'n 350.000
woordenboekartikelen, onderbouwd met ruim 1,7 miljoen citaten, beschrijft het WNT
het Nederlands van 1500 tot 1976.

Van Dale-hoofdredacteur Ton den Boon, hier bij de presentatie van de jongste grote Van
Dale in 2005: ‘Het bedrijfsleven en ook de consument blijven behoefte houden aan
betrouwbare, gevalideerde taalkundige informatie.’
Foto: Onze Taal

Toen in 1995 de eerste cd-versie van dit woordenboek verscheen, kostte die 1995
gulden (906 euro) - voor menigeen meer dan een maandinkomen. Over een paar
maanden kunt u dit kolossale woordenboek (naar alle waarschijnlijkheid het grootste
ter wereld) gratis en voor niets raadplegen via de website van het INL. Sterker nog,
u krijgt daar een verríj́kte versie van dit woordenboek aangeboden. Het WNT is een
uiterst belangrijk woordenboek, maar omdat er zo allemachtig lang aan gewerkt is
- 147 jaar - is het niet erg consistent. Zo zijn de bronnen niet altijd op dezelfde manier
afgekort. Die inconsistenties is men nu aan het wegwerken. En niet alleen worden
de bronvermeldingen gelijkgetrokken, de afkortingen worden straks voluit geschreven,
alle citaten worden gedateerd en bij sommige artikelen komen plaatjes en hyperlinks,
bijvoorbeeld bij namen voor planten en dieren. Daarnaast komen er geavanceerde
zoekfuncties: het WNT is geschreven in de spelling-De Vries en Te Winkel (‘de
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mensch is hardleersch’), maar ook als u in de hedendaagse spelling zoekt, komt u
op de goede plek terecht.
Kortom, van een oud, historisch woordenboek wordt het WNT ‘opgepimpt’ tot een
digitale goudmijn, benaderbaar via de nieuwste technologische snufjes.

Geïntegreerde Taalbank
En we zijn er nog niet, want bij het INL zijn ze bezig met wat daar de ‘Geïntegreerde
Taalbank’ wordt genoemd. Binnen vier jaar kunnen we op de website van het instituut
niet alleen het WNT raadplegen, maar ook de andere grote wetenschappelijke
woordenboeken: het Oudnederlands woordenboek (dat de periode van 600 tot 1200
beschrijft), het Vroegmiddelnederlands woordenboek (voor de periode 1200-1300)
en het Middelnederlandsch woordenboek (voor de jaren 1250 tot 1550). Samen
vele honderdduizenden artikelen, onderbouwd met miljoenen citaten, beschreven
door enkele generaties wetenschappelijk geschoolde Nederlandse en Vlaamse
lexicografen, het complete lexicon intern aan elkaar gekoppeld en centraal te
doorzoeken - eenvoudig en geavanceerd.
Het is voor iedereen die in de historische woordenschat van het Nederlands is
geïnteresseerd een adembenemend vooruitzicht; maar wordt de Geïntegreerde
Taalbank niet tegelijk een geduchte concurrent voor de commerciële woordenboeken,
zoals de grote Van Dale?
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Vanaf januari is het WNT gratis online beschikbaar: www.wnt.inl.nl

Voor alle duidelijkheid: Van Dale is niet de enige partij op de woordenboekenmarkt,
maar wel de belangrijkste in het bovenste (lees: dure) segment. Er bestaan geen
plannen voor een nieuwe editie van het schoolwoordenboek van Koenen, dat
eveneens door uitgeverij Van Dale wordt uitgegeven (de dertigste editie, die dateert
van 1999, is in 2006 in de nieuwe

Van een oud, historisch woordenboek wordt het WNT ‘opgepimpt’ tot een
digitale goudmijn, benaderbaar via de nieuwste technologische snufjes.
spelling uitgekomen). Hetzelfde geldt voor Verschueren, de Vlaamse tegenhanger
van de grote Van Dale. De laatste druk van dat tweedelige, encyclopedische
woordenboek dateert van 1996 en het is de vraag of er óóit nog een nieuwe editie
komt. Voorlopig zijn er in ieder geval geen plannen in die richting.

Tekstverwerkingsprogramma's
Een woordenboek als Van Dale heeft niet alleen concurrentie van het INL of van
andere woordenboeken op internet, maar ook - en hoe langer hoe meer - van
tekstverwerkingsprogramma's. Neem Word, het meestgebruikte
tekstverwerkingsprogramma ter wereld. Als je vroeger, in de dagen van Tipp-Ex en
schrijfmachines, niet wist hoe je een woord spelde, pakte je er het woordenboek of
een spellinggids bij. Er bestaan vast nog steeds mensen die dat doen, maar dikke
kans dat zij tot de oudere generaties behoren.
Jongeren en heel veel ouderen die vertrouwd zijn geraakt met de computer, zetten
de spellingcontrole in Word aan; wie dán een woord verkeerd schrijft, wordt vanzelf
gewaarschuwd - door middel van een rood kringelstreepje. Zochten wij vroeger
synoniemen op in een synoniemenwoordenboek, nu biedt Word u die aan onder
de rechtermuisknop. Grammaticale controle, eenvoudige vertalingen - ingebouwd
in uw tekstverwerkingsprogramma. Definities van woorden: ze zitten al in de
Engelstalige versie van Word en zonder twijfel komen ze straks ook in de
Nederlandstalige editie. En tot die tijd komt u een heel eind op internet; zoek ‘define:
woord’ in Google en deze zoekmachine gaat voor u in duizenden woordenboeken
en encyclopedieën op zoek naar definities. Voor de goede orde: voor het Nederlands
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is de oogst nog magertjes, maar ook dáár wordt aan gewerkt (de resultaten voor
het Engels zijn vaak verbluffend goed).

Online-abonnementen?
Hoewel er al jaren wordt geschreven over de grote veranderingen in de
woordenboekenmarkt, heeft dit bij Van Dale niet tot een nieuwe aanpak geleid. De
vorige directeur van uitgeverij Van Dale, Bram Wolthoorn, zag veel in maatwerk
(‘woordenboeken maken voor bepaalde marktsegmenten en afgebakende
doelgroepen’) en in een abonnement op online-woordenboeken. Op 24 januari 2006
verklaarde hij in NRC Handelsblad: ‘Met zo 'n abonnement krijg je altijd de nieuwste
informatie en heb je altijd een woordenboek bij de hand. De inkomsten uit zo 'n
abonnement liggen weliswaar lager dan bij de verkoop van een gedrukt
woordenboek, maar een abonnement levert wel regelmatig terugkerende inkomsten
op.’ Desondanks biedt Van Dale nog altijd geen online-abonnementen - anders dan
bijvoorbeeld de Oxford English Dictionary.
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Geleerden over de toekomst van het woordenboek
Hoe denken de diverse hoogleraren lexicologie over de toekomst van het papieren
woordenboek?

Foto: Maayke van Sterkenburg

Piet van Sterkenburg, directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie
en hoogleraar in de lexicologie aan de Universiteit Leiden: ‘Het is duidelijk dat het
papieren woordenboek op achterstand ligt. Was de verhouding papieren en
elektronische woordenboeken tien jaar geleden nog 2 op 1, nu is dat 1 op 4. In
bepaalde situaties kan een papieren woordenboek voor sommige mensen nog
handiger zijn - vanuit je leesstoel bijvoorbeeld - maar dat wordt al anders als daar
kleine elektronische apparaten voor worden ontwikkeld. Opmerkelijk is dat uitgevers
zichzelf beconcurreren door een soort “halffabricaten” gratis op internet aan te
bieden - uitgeklede en weinig diepgravende woordenboeken. Veel gebruikers zijn
daar echter dik tevreden mee. Het is voor mij volstrekt duidelijk dat de toekomst van
de lexicologie is aan de elektronica en aan databases. Zorgelijk vind ik dat niet: er
zal altijd behoefte blijven aan een gedegen, wetenschappelijke beschrijving van de
woordenschat.’

Foto: Yvonne Moerdijk

Fons Moerdijk, bijzonder hoogleraar lexicografie aan de Universiteit van
Amsterdam: ‘Je moet in dit verband een onderscheid maken tussen de functie en
de aard van het woordenboek. Zogenoemde leeswoordenboeken zullen heus wel
blijven bestaan. En veel scrabbelaars zullen ook wel behoefte blijven houden aan
het papieren woordenboek. Het papieren woordenboek staat onder druk, maar dat
ligt niet alleen aan de digitale revolutie. Zeker zo belangrijk is dat er een
cultuurverandering plaatsvindt: voorheen was het in alle gezinnen vanzelfsprekend
om een woordenboek in huis te hebben, net als een krant. Het waren middelen om
vooruit te komen in de wereld. Nu kijkt men daar anders tegenaan. Ik waag me
overigens niet aan een voorspelling van hoelang het papieren woordenboek nog te
gaan heeft. Toen ik in 1975 bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie ging
werken, voorspelde men dat het boek als zodanig in 2000 verdwenen zou zijn. Daar
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is dus niets van terechtgekomen. Voorspellen wanneer het papieren woordenboek
verdwijnt, is koffiedikkijkerij.’

Foto: Livina Martin

Willy Martin, die zojuist afscheid nam als hoogleraar lexicologie aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam: ‘Niemand kan exact voorspellen wanneer het papieren
woordenboek zal verdwijnen, maar er zijn wel twee belangrijke ontwikkelingen die
het papier meer en meer verdringen. De eerste “rivaal” voor het papieren
woordenboek is zijn elektronische tegenhanger. De tweede is internet: er kan nu al
zó veel talige informatie gratis op internet gevonden worden dat er straks wel
helemaal geen woordenboeken meer nodig zouden kunnen zijn. Echter, om goede
elektronische woordenboeken en betere zoekmachines te produceren, blijven
betrouwbare lexicografen broodnodig.’

[Vervolg Tekstverwerkingsprogramma's]
Kort samengevat: de markt voor woordenboeken op papier staat flink én langs
verschillende kanten onder druk, zeker die voor dure en dikke woordenboeken zoals
de grote Van Dale.

Zorgen
Liggen ze daar bij uitgeverij Van Dale Lexicografie wakker van? Ze zijn er in ieder
geval goed van doordrongen dat de markt aan het veranderen is, vertellen Ton den
Boon (44) en Herman Struijlaart (45). Den Boon is de Nederlandse hoofdredacteur
van de grote Van Dale (naast de Vlaamse hoofdredacteur), Struijlaart is sinds 1
augustus de nieuwe directeur.
Ja, het aanbod op internet is erg groot, zegt Ton den Boon, maar het is een mer
à boire - een zee om in te verzuipen. Hij juicht toe dat het WNT over enkele maanden
gratis raadpleegbaar wordt op internet, maar het baart hem geen grote zorgen. Het
WNT graaft ontzettend diep, weet Den Boon, en het is de vraag of mensen bereid
zijn om bijvoorbeeld tachtig pagina's over het woord vallen door te lezen op zoek
naar de gewenste informatie.
Struijlaart, die uit de educatieve uitgeverij komt, trof bij zijn indiensttreding een
afgeslankt Van Dale aan. Van de 51 banen bij deze uitgeverij zijn er begin 2006
vijftien geschrapt - een flinke aderlating. Sommigen zien dit als een signaal dat het
helemaal niet goed gaat met Van Dale. Boekblad, het nieuwsblad voor het
boekenvak, schreef in februari 2006, naar aanleiding van de personeelsinkrimping
bij Van Dale: ‘Scholen zullen woordenboeken blijven voorschrij-
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‘Het is voor mij volstrekt duidelijk dat de toekomst van de lexicologie is
aan de elektronica en aan databases.’
ven. Maar met name de particuliere markt kan zomaar instorten. Dat is een gevolg
van de mogelijkheid om alles gratis op te zoeken.’ Maar anderen benadrukken dat
Van Dale in deze afgeslankte vorm weer ‘helemaal gezond’ is, klaar om de
lexicografische markt zo goed mogelijk te bedienen.
Wat kunnen wij de komende jaren zoal van uitgeverij Van Dale verwachten?
Hebben zij een strategisch plan ontwikkeld, een antwoord op de oprukkende
concurrentie? Wellicht een nieuw concept voor het woordenboek, een product dat
feitelijk al eeuwen op dezelfde manier wordt ingevuld?
‘Met de ontwikkeling van zo'n strategisch concept zijn wij momenteel hard bezig’,
zegt Herman Struijlaart. Veel meer kan of wil hij er niet over zeggen, behalve dan
dat hij er stellig van overtuigd is dat de folio-edities niet binnen een paar jaar zullen
verdwijnen. Ja, de verkoop van de grote Van Dale is aan het teruglopen, maar van
de veertiende editie, verschenen in oktober 2005, zijn er nog altijd meer dan 60.000
verkocht, dus zó slecht loopt het niet.
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Van Dale-directeur Herman Struijlaart: ‘De markt is aan het veranderen.’
Foto: Erik Minnaard

Jaarboek taal
Zeker is ook dat Struijlaart beter naar ‘de markt’ wil luisteren. Er komt geen zwaar,
grootschalig marktonderzoek, stipuleert hij, maar hij heeft zijn medewerkers op pad
gestuurd om te inventariseren wat voor wensen er leven onder de gebruikers van
de Van Dale-woordenboeken, en wellicht komen er nog vragenlijsten op de website
van Van Dale.
Daarnaast heeft Van Dale een voorlopig antwoord gevonden op een probleem
dat al veel langer speelt: de actualisering van de grote Van Dale. De laatste decennia
verscheen er om de zeven of acht jaar een nieuwe versie van dit woordenboek met daarin (onder meer) de nieuwste woorden, uitdrukkingen en betekenissen. Maar
juist op het gebied van neologismen is internet vele malen sneller dan een papieren
woordenboek. Het is, anders gezegd, een beetje gek geworden om acht jaar te
wachten op hoe Van Dale bijvoorbeeld usb, UMTS of blingbling verklaart, terwijl je
dit overal op internet kunt vinden - en doorgaans véél uitgebreider dan het ooit in
het woordenboek zal komen.
Een tijdlang heeft Van Dale jaarlijks een nieuwe cd-romversie van de grote Van
Dale uitgebracht - via een abonnementsysteem - maar doordat het bedrijf dat de
software voor de cd's had gemaakt failliet ging, en Van Dale niet beschikte over de
‘sleutel’ tot die software, kon er aan de inhoud van de grote Van Dale geen jota
worden veranderd. Fouten en foutjes moesten daardoor jarenlang blijven staan, en
op de cd konden slechts kleine, nieuwe publicaties worden toegevoegd - een nogal
pijnlijke situatie voor de grootste lexicografische uitgever in het Nederlandse
taalgebied.
Gelukkig is deze toestand nu voorbij. Op 1 november verschijnt de eerste editie
van het Jaarboek taal, een woordenboek van circa 160 bladzijden, met daarin 3650
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nieuwe woorden, betekenissen en uitdrukkingen, plus een beschrijving ‘van de
meest opvallende actuele taaltrends’, zoals het in de aanbiedingsfolder staat. Bij
het boek is een cd gevoegd die aansluit bij de software van de veertiende druk van
de grote Van Dale. Wie straks iets opzoekt in ‘De Dikke’, krijgt automatisch de
aanvullingen uit het Jaarboek taal te zien. Het is de bedoeling om ieder jaar zo 'n
jaarboek uit te brengen, waardoor de grote Van Dale goed bij de tijd kan blijven.

Dynamischer
Maar brengt dit niet het gevaar mee dat Van Dale allerlei eendagsvliegen gaat
opnemen, nieuwe woorden die slechts kort in het nieuws zijn, zoals Schipholbrand,
pedofielenpartij en Web 2.0? Decennialang hanteerde Van Dale immers het beleid
dat een woord minstens drie jaar in het hele Nederlandse taalgebied moest zijn
voorgekomen voordat het kon worden toegelaten tot de kolommen - een criterium
dat niet altijd even streng is toegepast, maar toch. Nee, zegt Ton den Boon, niet
alles wat in de Jaarboeken taal komt, zal straks ook worden opgenomen in de nieuwe
editie van de grote Van Dale; daarin zal het kaf van het koren worden gescheiden.
Ook Den Boon kan nog niet veel loslaten over de toekomst van de Van
Dale-woordenboeken - hangende de ontwikkeling van het strategisch concept. Het
zal dynamischer worden, wellicht multimediaal, er wordt gedacht over de ontwikkeling
van specialistische woordenboeken, bijvoorbeeld voor de medische, de financiële
of de verzekeringsmarkt, maar de beslissingen moeten nog worden genomen.
Net als Struijlaart is Den Boon echter niet somber over de toekomst van dure en
grote woordenboeken. Den Boon: ‘Het bedrijfsleven en ook de consument blijven
behoefte houden aan betrouwbare, gevalideerde taalkundige informatie, daar ben
ik van overtuigd. De meeste mensen hebben geen tijd of behoefte om informatie
die je bijvoorbeeld in de Wiktionary [de woordenboekvariant van de Wikipedia - ES]
vindt, te checken. Zij willen pasklare informatie in hapklare brokken. Op dat gebied
heeft Van Dale nog altijd een zeer krachtige merknaam.’

Algemeen Nederlands Woordenboek (AMW)
De grote Van Dale zal straks niet alleen concurrentie ondervinden van de grote
wetenschappelijke woordenboeken die gratis op internet raadpleegbaar zijn en die
de histórische woordenschat van het Nederlands beschrijven. Vanaf 2007 zal op
de website van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden de eerste
informatie beschikbaar komen van het ANW, het Algemeen Nederlands
Woordenboek. Dit beschrijft het Nederlands van 1970 tot omstreeks 2019 (dan moet
het project voltooid zijn).
De redactie begint met de publicatie van zo 'n 80.000 ‘hoofdtrefwoorden’. In de
jaren daarna worden hier tussen de 200.000 en 250.000 ‘subtrefwoorden’ aan
toegevoegd. Ter vergelijking: de grote Van Dale telt 244.000 trefwoorden en beschrijft
het Nederlands van grofweg de laatste 150 jaar.
De redactie van het ANW werkt ‘modulair’; dat wil zeggen dat er gestaag steeds
meer informatie aan de woordenboekartikelen wordt toegevoegd.
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Reacties
Gemalen poppestront
Hein Schrieken - Houten
Met veel genoegen heb ik Ewoud Sanders' beschrijving gelezen van de herkomst
van de uitdrukking zo fijn als gemalen poppestront (betekenis: ‘zeer godsdienstig,
orthodox’) in het gelijknamige artikel in Onze Taal van september. Ik was daardoor
weer even terug in mijn jeugd, in Purmerend, jaren vijftig, toen een variant van de
uitdrukking diepe indruk op mij maakte. In onze overwegend rode familie vond men
de uitdrukking die Sanders formuleert kennelijk nog niet kras genoeg, want ik herinner
me dat de poppestront niet gewoon gemalen was, maar fijngemalen.

Lightrail
A. Pelkmans - Oosterbeek

De Lint, de nieuwe lightrail-dieseltrein van spoorwegbedrijf Syntus.
Foto: Berry Temminghoff

De Taaladviesdienst vroeg in de aprilaflevering van de rubriek ‘Ander woord
voor...’ om alternatieven voor het woord lightrail. In de bespreking van de inzendingen
in het juli/augustusnummer keuren de taaladviseurs combinaties met Randstad af
en schrijven: ‘wellicht rijden er over tien jaar wel lightrailvoertuigen elders in het
land’. De afkeuring is terecht, maar de argumentatie had nog wel wat sterker gekund:
spoorwegbedrijf Syntus rijdt immers nu al met lightrailvoertuigen op de trajecten
Winterswijk-Zutphen, Winterswijk-Arnhem, Oldenzaal-Zutphen en Tiel-Arnhem.

De weg naar Keulen
P.G. van Raaij - 's-Hertogenbosch
Riemer Reinsma schrijft in zijn artikel over de toekomst van Nederlandse
spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen (‘Zo oud als de weg naar Kralingen’,
Onze Taal juli/augustus) dat men het gezegde uit de titel in Heerlen kende als ‘Zo
oud als de weg naar Keulen’. Dit zal niet beperkt geweest zijn tot Heerlen, want in
mijn geboortedorp Beers (tien kilometer ten zuiden van Nijmegen) werd dit vroeger
ook gezegd. In de jaren vijftig van de vorige eeuw heb ik zes jaar in Rotterdam
gewoond en daar heb ik toen voor het eerst de variant met de weg naar Kralingen
gehoord.
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Keulen kwam trouwens ook nog in een andere uitdrukking voor. Als een mes erg
bot was, dan werd wel gekscherend gezegd: ‘Je kunt er met je kont op naar Keulen
rijden.’

Slag [1]: hoefslag
Jan Janse - Roermond
Riemer Reinsma schrijft in zijn rubriek ‘Geschiedenis op straat’ over de straatnaam
Slag (Onze Taal september), die een verkorting was van wagenslag: de geulen
(sporen) die door de wielen van een wagen ‘geslagen’ werden in een onverharde
weg. Het artikel riep bij mij nostalgische herinneringen op. Als landmeter van het
kadaster hoorde ik in Midden-Limburg het woord hoefslag gebruiken voor de geul
in het midden van een karrenspoor die door paardenhoeven wordt gemaakt. Wanneer
percelen aan zo'n landweg met hoefslag lagen, werden de grensstenen niet tegen
de kant van de landweg gelegd, maar ‘een schoppesteek diep’ in ‘de hoefslag’.
Daarmee werd hinder bij het ploegen voorkomen. Tegenwoordig grenzen landerijen
nog maar zelden aan onverharde wegen, en de veldkei die voor de afpaling van de
grenzen werd gebruikt, is bijna overal vervangen door een betonnen paal of door
een buis van kunststof die in de grond wordt geschroefd.

Slag [2]: niet verdwenen
M. Moree - Vlaardingen
In de septemberaflevering van ‘Geschiedenis op straat’ merkt Riemer Reinsma op
dat in Rockanje de Tweede Slag nog wel bestaat, maar dat de Eerste Slag spoorloos
is verdwenen.
Een fietstocht naar het mooie duingebied van Voorne leerde mij dat deze toegang
naar zee door de duinen van Rockanje er nog wel degelijk is, en ook als zodanig
ter plaatse is aangegeven. Op een vóór deze weg geplaatste richtingwijzer staat
niet alleen de naam ‘Eerste Slag’ vermeld, maar wordt tevens de richting naar de
‘Tweede Slag’ aangegeven.

Oculaire inspectie
Gerrit Hesselink - Assen
Uit het septembernummer van Onze Taal, een themanummer over overheidstaal,
blijkt hoe ergerniswekkend ingewikkeld jargon kan zijn voor buitenstaanders. Maar
ingewikkeld taalgebruik kan soms ook fraaie omschrijvingen opleveren, die eerder
de glimlachlust opwekken dan het ongenoegen. Zo vond ik onlangs in het Historisch
Centrum van Overijssel een tekst uit 1762 die ging over een grensgeschil tussen
de marken van Beerze en van Den Ham, dat te maken had met het weiden van
schapen op andermans grond.
Het markebestuur van Beerze verzocht de markerichter van Den Ham toen om
de ‘contentieuze’ (‘betwiste’) plaats eens ‘in oculaire inspectie te nemen’. Het was
ongetwijfeld voor menigeen veel duidelijker geweest als daar had gestaan ‘om eens
ter plekke te kijken’, maar ik vind het een fraaie uitdrukking.
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Aangeven
Henk Tetteroo - Delft
In zijn column in het juninummer van Onze Taal noemt Henk Spaan het werkwoord
aangeven het grootste (voetbal)cliché van dit moment. Het wordt klakkeloos gebruikt,
door jan en alleman, en volgens Spaan kan het steeds vervangen worden door
zeggen. Ik ben het met hem eens, maar aangeven verdringt nog veel meer dan
alleen zeggen: het wordt ook gebruikt in plaats van belo-
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ven, verklaren, melden, stellen, toegeven, opmerken, enzovoort. Een voorbeeld:
‘Israël heeft aangegeven de bombardementen 48 uur te zullen staken’ (NOS-tv, 30
juli 2006). Wat betekent dat aangegeven? ‘Verklaard’? ‘Beloofd’? Ook fascinerend:
‘Staatssecretaris Schultz heeft aangegeven zich breder te willen ontwikkelen’
(NOS-radio, 9 augustus 2006). Is dat ‘zich laten ontglippen’? ‘Bekendgemaakt’?
Met neerzetten, ook zo 'n woekerplant, gaat aangeven strijden om de titel
‘passe-partout van 2006’.

Taalvereenvoudiging
Jaap van der Ham - Vlaardingen
Het septembernummer van Onze Taal schonk uitgebreid aandacht aan de taal van
de overheid en, in het verlengde daarvan, het gebruik van eenvoudig Nederlands.
Als een tekstschrijver goed met de taal overweg kan - en ik bedoel echt goed - blijkt
hoe rijk het Nederlands kan zijn. Helaas maken de meeste schrijvers hun zinnen
lang, omdat dat dan mooi is. Men wil niet vereenvoudigen. Een fraai staaltje van
niet willen of kunnen vereenvoudigen las ik onlangs op een nieuwssite, waar melding
werd gemaakt van een 75-jarige vrouw aan wie een gecombineerde telefoon- en
internetaansluiting werd geweigerd omdat ze te oud zou zijn om het contract te
begrijpen. Ze had te horen gekregen dat ze maar moest terugkomen met een jonger
familielid dat haar het contract kon uitleggen. Dat er ook geprobeerd kan worden
zo'n contract helder te formuleren, kwam kennelijk niet op bij het telefoonbedrijf.

Je weet niet wat je weet
Jan Luif - Amsterdam
In Onze Taal van juli/augustus staat een artikel van Peter-Arno Coppen: ‘Eindelijk
taalkunde op het vwo’, over een pas verschenen taalkunde-methode voor het
middelbaar onderwijs. Daarin komt een van de schrijvers van de methode, hoogleraar
didactiek Hans Hulshof, aan het woord over Je weet niet wat je weet, een boek over
taal voor de laagste klassen van mavo, havo en vwo, dat ik dertig jaar geleden
samen met Wim Klooster en Marjolein van Dort geschreven heb. Hij zegt dat dit
boek bedoeld was ‘ter vervanging van de traditionele grammatica’.

Je weet niet wat je weet: boek over vooral traditionele grammatica.

Dat is onjuist. Het boek, zeker de herziene versie van 1981/1983, bevat een hoop
nieuwigheden over betekenis, teksten, dierentaal, logica en talloze andere
onderwerpen, maar de hoofdmoot is traditionele grammatica: onderwerp, gezegde,
de woordsoorten, samengestelde zinnen en nog veel meer. Het zou onverantwoord
geweest zijn zoiets nuttigs overboord te gooien, want enige kennis van de
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grammatica is onmisbaar voor zaken als stijl, woordenboekgebruik, spelling en
vreemde talen.

Iktionaire
Het taalrestaurant
Jan Kuitenbrouwer
De meest gelauwerde chef ter wereld van dit moment is Heston Blumenthal. Zijn
restaurant heeft drie Michelinsterren en onlangs ontving hij een hoge Britse
koninklijke onderscheiding. Dat restaurant is in Bray, even buiten Londen, aan de
Theems, en heet The Fat Duck. De lezers van dit blad kan ik een bezoekje beslist
aanraden. In tegenstelling tot wat die plompe naam misschien suggereert, staat de
bezoeker aan The Fat Duck namelijk een weergaloze linguïstische ervaring te
wachten, zo leid ik althans af uit de recensie van Ton de Zeeuw, onlangs in De
Telegraaf. Het begint met ‘een grapje’. Let op, hier komt het: ‘gelei van sinaasappel
en gelei van rode biet in elkáárs kleuren’! Genoemd grapje is bedoeld om ‘de gast
op het verkeerde been te zetten’, legt de recensent uit, want het spreekt natuurlijk
vanzelf dat alleen op dat been optimaal kan worden genoten. Dan volgt ‘een velletje
smakend naar truffel en eiken’. Gelukkig proeft zo'n culischrijver ook houtsoorten.
Van het ‘velletje’ had ik het basismateriaal ook nog wel willen weten. Kevlar, aramide,
polyurethaan? Het schaaltje dat nu volgt, bevat ‘slakkenhavermout’, een fraaie
vondst, al lijkt ‘slakkenpap’ ons als vertaling van snail porridge niet alleen juister
maar ook mooier.
Slakkenpap.
Een, ik citeer verder, ‘verrukkelijke smurrie van peterselie, knoflook,
eekhoorntjesbrood, pata negra, slak, eendenham, havermout en kipbouillon’.
Of het de maag een beetje vult is de vraag, maar het menselijk taalcentrum kan
een dag toe met zo'n creatie. Dan volgt ‘sorbetijs van sardines en toast met in sake
ontslijmde zalmeitjes’, opnieuw een concoctie waarbij je in elk geval je taalvingers
aflikt.
Het verbaal-poëtische vuurwerk komt nu echt op gang. De drievuldig laureaat
serveert ‘zalm met drop, bij vanillemayonaise met pepers en Chardonnay-azijn, een
mootje vis ter grootte van een lucifersdoosje, met ingestoken stukje truffel, rauw en
ijskoud “geschrokken” in een warme gelei van in water verdunde dropbasis, vlak
voor doorgifte op lage temperatuur gegaard en als een donkere elastische plak
opgediend met groene asperges naast bevroren en weer ontdooide celletjes rode
grapefruit en druppels balsamico’.
‘Wauw!’, reageert Ton de Zeeuw, alsof hij net een verbale uitbarsting van William
Burroughs heeft ondergaan. Tot slot is er nog ‘cornflakes van wortel en sinaasappel
met Turks fruit van rode biet, gezouten karamel, wentelteefjes, theegelei, tomatenjam
en aan tafel bereid bacon&eggs-ijs’.
Geef toe: bij dat soort taalkunst schieten gerechten te kort.
Behalve drie sterren van Michelin verdient The Fat Duck ook minstens één ster
van het Genootschap Onze Taal.
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Titanenstrijd of titaantjes?
‘Frames’ in verkiezingstaal
Jaap de Jong
Aanrechtsubsidie, bejaardenbelasting, regelrutter. Politici vangen
elkaar vliegen af met beeldende typeringen en nieuwe woorden. En
ze gebruiken ‘frames’: gedachtenconstructies die de ideeën van de
tegenstander in een ongunstig daglicht stellen. Hoe gaat dat allemaal
in zijn werk? Over de curieuze talige oogst van de jongste Algemene
Politieke Beschouwingen.
Dat de Republikeinen de laatste jaren de Amerikaanse verkiezingen hebben
gewonnen, had niet alleen te maken met de terreurdreiging en het
law-and-order-karakter van deze partij. De Republikeinen bleken vooral de techniek
van ‘framing’, van het beïnvloeden van het perspectief op een zaak, beter te
beheersen dan de Democraten. Wat houdt framing in?
De taalkundige George Lakoff beschrijft wat er gebeurt als republikeinen de
uitdrukking tax relief (‘belastingverlichting’) gebruiken. Het woord verlichting roept
een ‘frame’ op, een conceptuele structuur in ons denken, waarin in dit geval een
onschuldige met wie we ons identificeren op een of andere manier wordt geschaad
door een schurk. Verlichting is daarbij het wegnemen van die schade door een held.
Toegepast op de belastingen levert dit reddingsscenario het volgende structuurtje
op: belasting heffen is de misdaad, de belastingbetaler het slachtoffer en de
voorstander van belasting heffen de schurk. En - u begrijpt het al - de Republikeinen
die voor belastingverlichting pleiten, zijn in dit schema de helden.
Elke keer dat de aanhangers van Bush het over ‘tax relief’ hadden, werd deze
visie (belasting is schade en ‘belastingverlichters’ zijn helden) versterkt. En zelfs
als de uitdrukking ontkend wordt (‘Belastingverlichting schaadt de economie’), wortelt
dit concept zich dieper in de geest van de kiezers, zo luidt de analyse van Lakoff.
Het enige antwoord dat hij ziet is ‘reframing’. En dat gaat niet van de ene op de
andere dag. Als Republikeinen belasting al decennialang hebben afgeschilderd als
last, en oneerlijke straf, dan duurt het weer vele jaren om belasting te koppelen aan
verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, gemeenschapszin, solidariteit en eerlijk
delen.
Het vergt ‘herbedrading van de hersens’. Zolang een frame intact blijft, zullen
tegenstrijdige feiten en waarheden niet beklijven bij het publiek.

Zoet en zuur
Ook in de Nederlandse politiek is dit verschijnsel allang bekend. Minister-president
Balkenende ijkte begin 2005 de uitdrukking eerst het zuur en dan het zoet. De
burgers moesten eerst de zware tijden ten gevolge van kabinetsmaatregelen
doorstaan om vervolgens de goede vruchten van dat verantwoorde beleid te kunnen
plukken. Door talrijke herhalingen van dit thema kon hij bij kritiek op zijn beleid
gemakkelijk verwijzen naar de tijdelijkheid van de nadelen en de belofte van
verbeteringen. Daarmee verschafte hij zichzelf en zijn achterban een stevig en goed
onthoudbaar frame.
De reframing-activiteiten van de oppositie lieten niet lang op zich wachten. In de
Algemene Politieke Beschouwingen van 2005 deed SP-leider Jan Marijnissen
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degelijk sloperswerk: ‘Op de eerste plaats: dat zuur van u was vooral bitter. Met
bitterheid hebben de mensen het over zich heen moeten laten komen, en ze zijn er
zelf ook bitter van geworden. Op de tweede plaats: uw zure bitterheid wordt niet
tenietgedaan door het zogenaamde “zoet” dat u nu in zeer beperkte mate
beschikbaar hebt. Het gaat vooral om zoethoudertjes.’ En onlangs deed hij het nog
eens dunnetjes over, in Nova van 19 september: ‘Drie jaar zuur, twee maanden
zoet. De verhouding is zoek.’
Ook PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos deed tijdens de Algemene Beschouwingen
dit jaar een duit in dit zakje: ‘Na het zuur zou eindelijk het zoet komen. Dat is de
grootste gebroken belofte van dit kabinet, want voor de meeste mensen en vooral
de midden-inkomens waar de heer Verhagen altijd voor op zegt te komen, staat het
zoet van 2006 en 2007 in geen verhouding tot het zuur van de jaren daarvoor.
Gezinnen hebben de afgelopen jaren bijna negen miljard ingeleverd en krijgen nu
een kleine twee miljard terug. Dat is niet zoet, dat is bitter.’

Werk in uitvoering
In de Troonrede liet de minister-president de koningin natuurlijk niet het al te
gepolitiseerde zoet-zuur-frame benutten. In deze traditioneel bleke rede werden
omzichtiger metaforen gekozen, voornamelijk ontleend aan de bouwwereld. Hoe
ging deze vorm van framing in zijn werk?
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Nadat al in de eerste zin gewezen is op de nieuwe ‘inrichting’ van de Ridderzaal,
krijgen we achtereenvolgens verschillende bouwbeelden (in de citaten door mij
gecursiveerd), die niet toevallig gekoppeld zijn aan louter positieve zaken. Allereerst
een begroting ‘die een solide brug slaat naar de komende jaren’, ‘de fundamenten
van een levendige buurt, een bloeiende stad, een sterk land’ en ‘Ook komende
generaties moeten de kans krijgen in Nederland een goed leven op te bouwen.’ ‘Er
is de afgelopen jaren een stevige basis gelegd waarop in de toekomst kan worden
voortgebouwd. (...) Zo wordt 2007 een jaar waarin Nederland verder bouwt aan een
goede toekomst.’ Oud-CDA-voorman Brinkman, tegenwoordig voorzitter van het
Algemeen Verbond Bouwbedrijf, zal tevreden zijn geweest.
Zelfs van deze weinig prikkelende en clichématige bouwmetaforen krijg je
onbewust een warm gevoel. De structuur van dit frame is dat bouwen goed is, en
niet halverwege moet worden onderbroken. Als de basis is gelegd, moet er
vervolgens voortgebouwd worden (‘Laat Balkenende zijn karwei afmaken’ is alweer
te horen, met een knipoog naar Lubbers, die heel lang aan de macht was). De kiezer
moet natuurlijk zó stemmen dat die continuïteit van het bouwen gewaarborgd is. In
de tweede Troonrede - Balkenendes persconferentie direct na de toespraak van
koningin Beatrix - klonk: ‘Nederland is werk in uitvoering.’

Inrichting
Op de eerste dag van de Algemene Beschouwingen versterkte CDA-fractievoorzitter
Verhagen het bouwframe door aan kandidaat-premier Bos te vragen of hij van plan
was het bouwwerk dat CDA en VVD samen hadden opgetrokken met de grond gelijk
te maken. ‘In plaats van het huis te slopen gaan wij het huis verbouwen, en dan is
het een stuk prettiger wonen’, antwoordde Bos, waarmee ook hij het frame ongewild
versterkte.

Jan-Peter Balkenende: ‘Ik heb begrepen dat de heer Bos en ik een titanenstrijd moeten
voeren.’
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Foto: Gerhard van Roon/Hollandse Hoogte

Wouter Bos: ‘Het gaat ook helemaal niet om een titanenstrijd tussen Bos en Balkenende.’
Foto: Gerard Til/Hollandse Hoogte

Femke Halsema: ‘Ik keek naar de premier, en ik moest even denken aan het prachtige
boekje van Nescio, Titaantjes.’
Foto: Gerhard van Roon/Hollandse Hoogte

Verhagen gaf echter een andere draai aan het bouwbeeld door in allerlei
spreekbeurten te melden dat het huis af was en nu ingericht moest worden. Bos en
VVD-leider Mark Rutte roken kansen om hier de CDA-politicus triomfalisme en
gebrek aan ambitie aan te wrijven. Bos: ‘U hebt de afgelopen weken meermalen
gezegd dat het huis nu gebouwd is en dat het alleen maar hoeft te worden ingericht.
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Welnu, iedereen weet dat je het huis nooit moet laten inrichten door degenen die
het gebouwd hebben.’ Verhagen reageerde: ‘Maar wel door degenen die de
tekeningen hebben gemaakt. Wij hebben een mooi huis neergezet, en willen ook
graag de inrichting voor onze rekening nemen.’ Rutte vond ‘een beetje netjes
aankleden in het huis’ te weinig ambitieus. Hij bouwt er liever een heel nieuw huis
naast. Femke Halsema van GroenLinks haakte aan met: ‘Ik weet ook niet hoe hij
met die bezuiniging van vier miljard dat huis wil gaan inrichten.’

Staatscrèche
Wat leverde twee dagen op de publieke tribune in de Tweede Kamer meer op dan
een scheurende hoofdpijn? Een groot aantal verbale schermutselingen waarin de
politici de flexibiliteit van de taal verder vergrootten en met nieuwe woorden en
typeringen probeerden elkaars ideeën in een kwade reuk te stellen.
André Rouvoet (ChristenUnie) waarschuwt Rutte voor te veel nieuwe regels in
zijn onderwijsbeleid: ‘Ik dacht even dat u de heer Bos zou gaan verwijten dat de
vergrotende trap van regelwoud “regelwouter” is, maar als ik uw woorden nu hoor,
is de overtreffende trap toch echt “regelrutter”.’
De PvdA is voorstander van gratis kinderopvang. Verhagen noemt dat ‘een
zogenaamd gratis staatscrèche’. Bos geeft zich niet gewonnen: ‘Wij hebben in ons
land ook gratis basisonderwijs en toch zijn het niet allemaal staatsscholen. Het feit
dat je iets gratis of betaalbaar maakt, betekent niet dat het van de?
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staat is.’ Rutte wil voor driejarigen een verplichte taaltoets invoeren. Halsema typeert
dit als ‘staatsopvoeding’, waaraan allerlei voor liberalen bepaald niet gewenste
associaties met communistische regimes kleven. Bos stelt voor om ouderen met
een aanvullend pensioen boven de 15.000 euro via de belasting te laten meebetalen
aan het in stand houden van de Algemene Ouderdomsvoorziening (AOW). Verhagen
munt hiervoor de termen Bosbelasting en zelfs bejaardenbelasting, daarmee
suggererend dat alle ouderen eraan moeten meebetalen.

Illustratie: Hein de Kort

‘Intensieve menshouderij’
Marijnissen heeft genoeg van grootschalige verpleeghuizen waarin ouderen te slecht
behandeld worden. Door zijn uitdrukking intensieve menshouderij trekt hij een weinig
zachtzinnige vergelijking met de bio-industrie. Bos verwijt de ‘voormalige gezinspartij’
CDA een ‘moederbelasting’ te gaan invoeren, ‘waardoor degenen die ervoor kiezen
om de kinderen thuis op te vangen in één keer tweeduizend euro meer moeten
gaan betalen’. Ook Halsema hamert op dit aambeeld met de term aanrechtsubsidie.
Ze doelt hiermee op een fiscale maatregel die niet-werkende partners stimuleert
thuis te blijven. Het CDA zou die subsidie gaan afschaffen om vrouwen te stimuleren
de arbeidsmarkt op te gaan.
Om aan te geven dat Balkenende een brokkenpiloot is, zei Marijnissen in Nova
plagerig: ‘Balkenende I, II, III, IV... ik ben de tel kwijtgeraakt...’ Van der Vlies (SGP)
wil met de uitdrukking Balkenende 2b waarschijnlijk suggereren dat het huidige
kabinet-Balkenende III als twee druppels water lijkt op Balkenende II. Marijnissen ook verantwoordelijk voor het neologisme sorrydemocratie, dat zelfs Van Dale heeft
gehaald - windt zich op over onacceptabele herkeuringen in het kader van de WAO.
Hij introduceerde de cynische uitdrukking Lourdes van de Lage Landen, en vergeleek
op die manier de uitkeringsinstantie UWV met het katholieke bedevaartsoord waar
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zieken voor genezing komen. Veel arbeidsongeschikten worden volgens hem ten
onrechte geschikt verklaard om te werken. Je gaat ziek het UWV in en je komt er
genezen weer uit. Wat een wonder!

Beproefde ‘frames’
Het begrip ‘framing’ (het toepassen van een gedachtenconstructie waarmee je eigen
opvattingen in een gunstig en die van tegenstanders in een ongunstig daglicht kunt
stellen) wordt doorgaans gekoppeld aan Erving Goffman, van wie in 1974 een boek
verscheen getiteld Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience.
De taalkundige George Lakoff paste framing toe op de politiek in onder meer de
boeken Moral Politics, Don't Think of an Elephant en het meer wetenschappelijke
Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal About the Mind.
Enkele beproefde frames:
* Pro-life (‘voor het leven’). Suggereert dat tegenstanders (mensen die abortus in
sommige gevallen wel acceptabel achten) ‘anti-life’ (‘tegen het leven’) zijn, of
‘prodeath’ (‘voor de dood’).
* Pro-choice (‘voor keuzes’). Suggereert dat tegenstanders ‘anti-choice’ (‘tegen
keuzes’) of ‘pro-compulsion’ (‘voor dwang’) zijn.
*Progressief. Manier om linkse politiek te beschrijven. Progressief suggereert
vooruitgang, een stap voorwaarts, waarbij conservatief dan vanzelf een stap terug
inhoudt.

Klare Taalprijs
Hoe moet al deze taalacrobatiek worden beoordeeld? De Jargonbrigade van de
Jeugdraad houdt in elk geval de vinger aan de pols door jaarlijks de Zwetsprijs en
de Klare Taalprijs uit te reiken. Maxime Verhagen kreeg dit jaar wederom de
Zwetsprijs voor zijn onduidelijke taalgebruik. Volgens de jargonbrigadiers maakte
hij ook de meeste uitglijders, ontweek hij vragen en haalde hij oude koeien uit de
sloot door te verwijzen naar pleidooien van vorige jaren. Veel positiever waren zij
over Femke Halsema, die de Klare Taalprijs won: ‘Femke Halsema had duidelijke
uitspraken, weinig moeilijke woorden en jonge taal met goede voorbeelden.
Bovendien vráágt zij ook om klare taal van de andere politici als ze een antwoord
te verwarrend of onduidelijk vindt.’ Ook zal aan die prijs het telraam hebben
bijgedragen dat Halsema het kabinet schonk om bij het verwarrende gegoochel met
cijfers meer helderheid te verschaffen.
De vraag is intussen ook of dit alles tijdens de Algemene Beschouwingen nu
leidde tot een hoogstaand debat. En wás er eigenlijk wel sprake van een debat? ‘Ik
heb begrepen dat de heer Bos en ik een titanenstrijd moeten voeren’, zei Balkenende,
die niet wilde ingaan op uitdagingen van Wouter Bos. ‘Wij krijgen nog zat
mogelijkheden om met elkaar te discussiëren. Ik sta hier als premier. Het is hier niet
de plaats noch het moment om in te gaan op partijprogramma's.’ Bos laat het daar
niet bij zitten: ‘Het gaat ook helemaal niet om een titanenstrijd tussen Bos en
Balkenende. (...) Op het moment dat het echt politiek wordt, op het moment dat de
mensen het recht hebben om te weten wat er achter die mooie woorden schuilgaat,
namelijk vier keer zo veel bezuinigen op de gezondheidszorg als de afgelopen jaren,
dan geeft u niet thuis. Dat maakt dit debat tot een flutdebat!’
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Later zou Bos nog uitnodigen om samen twaalf debatten in alle provincies te
voeren. Balkenende be-
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dankte resoluut: vier afgesproken televisiedebatten waren meer dan genoeg. Zeker
houdt hij zich presidentieel op de vlakte, want hij wil de ‘premierbonus verzilveren’.
Dat is Haags jargon voor een groot aantal zetels dat de zittende premier wint als hij
zich voldoende als een staatsman weet te profileren. Daarom blijft hij vaderlijk boven
de partijen staan en laat hij Verhagen het sloperswerk verrichten op Bos.

Paardenrennen
De titanenstrijd waar Balkenende naar verwees, is een frame dat door een
Amerikaanse onderzoeker het ‘paardenrennen-frame’ is genoemd. Daarbij verslaan
de journalisten een spannende nek-aan-nekrace en wordt de hele complexe politieke
realiteit tot die simplistische tweestrijd teruggebracht. De andere partijen, die niet
een van de twee titanen leveren, hebben hierbij niks te winnen, want hun positie
wordt erdoor gemarginaliseerd. Zij hebben baat bij het bagatelliseren van deze
tweestrijd.
Femke Halsema: ‘Ik hoorde vanmorgen de premier smullend beginnen over de
titanenstrijd die los zou barsten, zoals al beschreven in de media. Ik keek naar de
premier, en ik kon er niets aan doen, maar ik moest even denken aan het prachtige
boekje van Nescio, dat heet Titaantjes. Dat is een clubje van vijf jongens, die de
wereld willen verbeteren, zij hebben grootse plannen, maar het lukt niet erg. Dan
zitten zij bij elkaar en dan zeggen zij: “Daar zaten wij dan, wij lieten niets heel,
tenminste niet veel.”’
Lousewies van der Laan van D66 valt haar bij: ‘Voorzitter. Erg mooi dat mevrouw
Halsema eindigt met Nescio, want ik wilde met hem beginnen. (...) Wat de Titaantjes
aan het eind van het boek tegen elkaar zeiden, was ook: “Jongens waren wij,
stakkerig wijs zijn wij, behalve Bavinck, die mal geworden is.” Maar aan het eind
van de discussie zeiden zij: “Wij zijn er niet op vooruitgegaan.” Dat gevoel heb ik
vandaag ook weleens gehad.’
Beiden pogen de vergelijking met titanen belachelijk te maken. Na een reactie
op een charge van Bos stelt Balkenende vreemd genoeg zelf de tussenstand tussen
de beide gladiatoren vast: ‘Volgens mij is de stand gewoon nul-nul.’ Desgevraagd
noemde een VVD-Kamerlid deze titanenstrijd eerder een ‘wedstrijd vérplassen’.
Aanrechtsubsidie, bejaardenbelasting, regelrutter? Op 22 november mag de
kiezer terugpraten.

‘Nou ja, als CDA en VVD het met me oneens zijn...’
Waarom politici hun antwoorden met nou ja beginnen
Berthold van Maris
De komende verkiezingsweken zullen ze wel helemáál niet van het
scherm te branden zijn: politici die vragen beantwoorden over waar
het naartoe moet met ons land. Hoe verschillend de antwoorden ook
zullen zijn, er is vast ook minstens één overeenkomst: ze zullen vaak
beginnen met nou ja. Waarom is dat? Is het gewoon een
taalmodeverschijnsel? Of heeft het iets te maken met de vragen?
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Politici beginnen hun antwoorden de laatste jaren vaak met nou ja in plaats van de
traditionele openingen ja, nee, nou of kijk. Sommigen gebruiken dit nou ja zó vaak
dat het kan gaan irriteren. Paul Rosenmöller, inmiddels weg uit de actieve politiek,
had de neiging om bijna elk antwoord te beginnen met nou ja, of liever nog met nou
ja, kijk, en ook Frits Bolkestein kon en kan er wat van.
Nu de verkiezingsstrijd weer is losgebarsten en de politici overuren maken in
televisie- en radioprogramma's, zal er weer veel ‘genoujaad’ worden. Een paar
voorbeelden uit de aanloop naar de verkiezingen, alle afkomstig uit het tv-programma
Nova:
- Interviewer (over het dan net gepresenteerde verkiezingsprogramma van de
VVD): ‘De andere partijen hebben allemaal zeer kritisch gereageerd. Maar u
vindt dat natuurlijk voorspelbare reacties?’
Ben Verwaayen (VVD): ‘Nou ja, misschien zouden ze het verkiezingsprogramma
eerst eens moeten lezen.’
- Interviewer (over de PvdA-plannen voor de fiscalisering van de AOW): ‘VVD
en CDA zeggen: hou ermee op.’
Wouter Bos (lijsttrekker PvdA): ‘Nou ja, als CDA en VVD het met me oneens
zijn, heb ik ook het idee dat ik goed zit.’
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- Interviewer: ‘Waarom is iedereen zo bang om 65-plussers met een hoog
inkomen te laten meebetalen aan de AOW?’
Mark Rutte (lijsttrekker VVD): ‘Nou ja, om te beginnen...’ (Begint vervolgens
over het plan van de PvdA en waarom hij dat slecht vindt.)
- Interviewer: ‘Rutte noemde u rancuneus. Wat vindt u daarvan?’
Ayaan Hirsi Ali (ex-Tweede Kamerlid VVD): ‘Nou ja, ik denk dat u dat aan Mark
moet vragen.’

Nou ja is, zo blijkt uit deze en allerlei andere voorbeelden, relativerend, afwerend,
ontwijkend, verdedigend, en het heeft ook iets nonchalants.
Woordjes als nou ja, nou en kijk, waarmee je een antwoord kunt beginnen, worden
in de Nederlandse grammatica tussenwerpsels genoemd, wat overigens niet meer
is dan een verzamelnaam voor álle woorden die als losse elementjes voor, achter
of soms ook los in de zin gebruikt kunnen worden. Jezuschristus, ach, oh,
goeiemorgen en proficiat zijn bijvoorbeeld ook tussenwerpsels.

Prikkelende vragen
Zoals zo vaak heeft het Engels een betere term. Nou ja, nou en kijk worden ‘response
markers’ genoemd: ze geven alvast een indicatie van wat voor soort antwoord er
gaat komen. Stel dat een presentator vraagt: ‘Vindt u ook dat de multiculturele
samenleving mislukt is?’, dan zijn er (onder andere) de volgende mogelijkheden:
-

‘Ja,...’: bevestigend
‘Nee,...’: ontkennend
‘Nou,...’: nuancerend
‘Nou ja,...’: relativerend
‘Kijk,...’: uitleggend

De ‘response markers’ geven de geïnterviewde ook heel even de tijd om na te
denken. Of ze suggereren in ieder geval dat er even moet worden nagedacht, want
vraag en antwoord zijn bij dit soort interviews vaak zo voorspelbaar (en soms ook
van tevoren besproken) dat het antwoord er meestal met één druk op de knop
vanzelf uit floept.
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Mark Rutte: ‘Nou ja, om te beginnen...’
Foto: VVD

Nou ja relativeert sterker dan nou: de geïnterviewde neemt met nou ja duidelijk
afstand van de vooronderstelling die in de vraag verpakt zit (‘De multiculturele
samenleving is toch mislukt?’). Het vele nou ja in politieke interviews lijkt vooral een
reactie te zijn op de journalistieke mode van de prikkelende vraag: de interviewers
proberen het de politici zo moeilijk mogelijk te maken door veel tegengas te geven.
Als je programma's als Nova en Buitenhof een tijdlang volgt, merk je dat de
presentatoren volkomen tegenstrijdig zijn in wat ze in hun vragen vooronderstellen.
De ene keer zegt zo 'n presentator: ‘Maar die multiculturele samenleving is toch
mislukt?’ De andere keer, als er toevallig iemand tegenover hem zit die inderdaad
vindt dat ‘de multiculturele samenleving’ mislukt is, luidt de vraag opeens: ‘Maar de
multiculturele samenleving is toch een feit?’ of ‘Maar de multiculturele samenleving
heeft toch ook positieve kanten?’

Soorten nou ja
Nou ja is slecht beschreven in de woordenboeken. Van Dale noemt het, in het lemma
nu, alleen toegevend (met als voorbeeld: ‘Nou ja, en wat dan nog?’) en berustend
(‘Nou ja, laat maar’). Dat het ook relativerend en nuancerend kan zijn, wordt niet
vermeld. Bovendien kunnen de twee voorbeelden die Van Dale geeft ook heel goed
geïnterpreteerd worden als relativeringen.
Er is ook nog een heel ander nou ja, met dubbele klemtoon:
- Nóú já!
- Nóú já zeg!

Een uitroep van verontwaardiging, inderdaad. En waarom zou een politicus, als hij
weer eens geconfronteerd wordt met de vraag ‘Maar de multiculturele samenleving
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is toch mislukt?’, niet gewoon met dit verontwaardigde nou ja kunnen antwoorden?
‘Nou ja, meneer Witteman! Hoe kunt u dat nou zeggen?’ Hij zou de vraag dan serieus
nemen. Maar interviewer en geïnterviewde weten dat het alleen maar een spel is,
een vrij oppervlakkig spel in wezen, en de geïnterviewde zou zich alleen maar
belachelijk maken als hij de vraag serieus zou nemen.
En dus zegt hij: ‘Nou ja...’

Spel
De neutrale, open vraag (‘Hoe kijkt u aan tegen...?’) wordt nauwelijks meer gesteld.
Antwoorden op open vragen kosten meer tijd, en tijd is kostbaar op tv. Het is een
paradox: de interviewer confronteert de geïnterviewde met harde waarheden, maar
staat zelf helemaal nergens. Het is niet meer dan een spel, en de ondervraagde
weet dat. Vandaar dat de vraag nogal eens met een nonchalant nou ja van tafel
geveegd wordt, waarna de politicus gewoon zijn eigen kijk op de zaak geeft, zonder
aan te sluiten op de suggestie die in de vraag verpakt zat.
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Een van de regels van het spel is ook dat de geïnterviewde niet boos mag worden
om de suggestie die in de vraag besloten ligt. Een wedervraag - ‘Hoe bedoelt u?’
of ‘Hoe komt u daarbij?’ - behoort niet tot de mogelijkheden: de kijker zou dat als
onbeleefd en zwak kunnen ervaren. De politicus mag niet in de tegenaanval gaan.
Dus rest hem niets anders dan relativeren: ‘Nou ja...’

Dagelijks taalgebruik
In alledaagse spreektaal komt nou ja vooral ook voor binnen een betoog, dus tussen
twee beweringen die allebei door dezelfde persoon gedaan worden. Het is dan een
‘discourse marker’, een markeerder van een overgang in een betoog - ook hiervoor
moet de geschikte Nederlandse term nog bedacht worden. Enkele typerende
voorbeelden met nou ja, geplukt van internet:
- Er zijn geen regels. Nou ja, eentje. Ik mag niks aan mijn haar doen zonder
schriftelijke toestemming.
(Bridget Maasland in een interview)
- Iedereen is weleens op zijn bek gegaan... Nou ja, bijna iedereen...
- De asteroïde Toutatis zoeft langs de aarde... Nou ja, nog altijd drie keer verder
dan de maan, dus zo dichtbij is het nou ook weer niet.

Dit nou ja volgt altijd na een (te) stellige bewering. Het bereidt de luisteraar voor op
de relativering of nuancering die daarop volgt. En dat is eigenlijk wat ook in die
politieke interviews gebeurt. Welbeschouwd laat nou ja zien dat de interviewer niet
zozeer iets vraagt als wel iets beweert, iets wat veel te stellig is, en dan maar kijkt
hoe de geïnterviewde reageert (lees: zich daaruit redt).
In het dagelijks taalgebruik wordt nou ja ook vaak op een nonchalante manier
gebruikt, met een nonchalante betekenis:
- Nou ja, wat kan mij dat schelen.
- Nou ja, ze bekijken het maar.
- Nou ja, het zal wel.

Misschien dat ook de response marker nou ja daarom zo nonchalant kan overkomen.
Vooral als de geïnterviewde er toevallig het verkeerde gezicht bij trekt. Want de
precieze impact van nou ja hangt ook af van de toon waarop het wordt gezegd en
van de gelaatsuitdrukking en een eventueel gebaar waarmee het gecombineerd
wordt. Kijkt de politicus nors of vriendelijk, maakt hij een nonchalant gebaar, haalt
hij zijn schouders op?

Rustig
Er zijn politici die nou ja bijna nooit gebruiken. CDA-fractieleider Maxime Verhagen
bijvoorbeeld: die beperkt zich tot de klassieke woordjes ja, nee, nou en kijk. Dat
komt veel rustiger over, het gesprek lijkt vloeiender, je hebt minder de indruk dat
interviewer en geïnterviewde het met elkaar oneens zijn.
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Ook Mark Rutte gebruikt dit klassieke viertal veel, en hij neemt daarnaast graag
het woord zeker in de mond, dat krachtiger en zelfverzekerder overkomt dan het
tamelijk gewone ja. Rutte speelt het daar-naast klaar om ja zo uit te spreken dat het
neigt naar nou ja; het klinkt lang en aarzelend: ‘jaaaa...’, ‘mjaaaa...’
Interviewer (over Docters van Leeuwen, die zich boos heeft teruggetrokken
van de kieslijst): ‘Was het dan een inschattingsfout van u?’
Rutte: ‘Mjaaa... we hebben eerst veel gesprekken gehad en...’
(Nova)
In Vlaanderen hoor je nauwelijks nou of nou ja. De politici beginnen daar heel vaak
met wel, dat veel rustiger en bedachtzamer overkomt. Dit wel is eigenlijk een heel
beleefde manier om afstand te nemen van de vraagstelling.
Het nou ja-percentage van een politicus hangt behalve van de vragen ook af van
andere dingen. Toen Geert Wilders, voorman van de Partij voor de Vrijheid, in
2Vandaag werd geïnterviewd over zijn net gepresenteerde verkiezingsprogramma,
gebruikte hij het maar één keer. Twee dagen later, in Nova, werd er door hem
opeens veel meer ‘genoujaad’. Zou hij zich in Nova minder op zijn gemak voelen
dan in 2Vandaag?
Onzekerheid, nonchalance - alleen al de vage suggestie daarvan is ongunstig
voor een politicus. Misschien dat de media-adviseurs van de diverse politieke partijen
ook wel geleidelijk aan tot de conclusie komen dat nou ja niet heel sterk overkomt
in interviews, en dat het opeens, op hun advies, verdwijnt. Ze zullen dan wel even
moeten oefenen met hun cliënten, want zo'n tussenwerpsel schiet eruit voor je er
erg in hebt.

Illustratie: Matthias Giesen
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Taalergernissen
Genootschap, doe er wat aan!’

In de film Pluk van de Petteflet komt een bordje voor met een t te veel: ‘Redt de Torteltuin’.

‘Redt de Torteltuin’
Myrna Fraters - Emmeloord
Recentelijk had ik de eer om de kinderfilm Pluk van de Petteflet te aanschouwen.
En wie schetst mijn verbazing? In de film was een bordje met de volgende tekst te
zien: ‘Redt de Torteltuin’. Mijns inziens is het nog altijd ‘Red de Torteltuin’. De
kinderen die deze film zien, zullen ervan overtuigd zijn dat de spelling klopt. Vanaf
dat ogenblik bestaat het reële gevaar dat zij de gebiedende wijs niet meer correct
gebruiken.

Welke en middels
O. Franse - Rijnsaterwoude
Al een paar jaar word ik niet goed van het gebruik van de woorden welke en middels
in met name advertenties van makelaars. Bijvoorbeeld ‘Dit huis heeft een mooie
tuin, welke op het zuiden is gelegen en middels een trap is te bereiken.’
Onlangs ontving ik een dankkaart naar aanleiding van een uitvaart: ‘De
belangstelling en deelneming welke u ons heeft betoond hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u dankbaar voor de steun en troost welke ons dit heeft gegeven.’
Misschien is het niet fout, maar als ik dit lees, is het alsof ik een klap op mijn kop
krijg. Wie heeft dit verzonnen en waarom aapt iedereen dit klakkeloos na?

Eyeballs
Arie Snoek - Rotterdam
Half september was Victor Muller, directeur van Spyker, te gast in het tv-programma
Pauw & Witteman. Deze fabrikant van zeer exclusieve auto's maakte bekend dat
hij een Formule 1-team gaat samenstellen. Het grote voordeel daarvan was, zo
legde hij uit, dat jaarlijks ‘zes miljoen eyeballs’ zijn merknaam zullen zien. Hij
bedoelde: ‘drie miljoen mensen’.
Even later was er wéér een toelichting nodig, toen hij het had over het ‘aflevelen
van de sales’. Ik hoop maar dat Onze Taal-lezers (en de overige Nederlanders) net
zo reageren op dit gewichtigdoenerige en poenerige Engels als de andere gasten
in het programma: met een mengeling van hilariteit en ergernis.

Onze Taal. Jaargang 75

Oproep: wat valt u op? wat ergert u?
Redactie Onze Taal
In januari 2007, het jaar dat Onze Taal 75 jaar bestaat, zal de vormgeving van het
blad iets veranderen; binnenkort komen we daar uitvoerig op terug. Maar dat zal
niet de enige wijziging zijn.
We willen u als lezer meer de ruimte geven, want u bent de oren en ogen van
onze vereniging. De rubrieken op deze pagina bijvoorbeeld, ‘Gesignaleerd’
(voorheen: ‘Kort’) en ‘Taalergernissen’, staan nu nog incidenteel in het blad, maar
we zouden er het liefst iedere maand een aflevering van publiceren. Daarvoor
kunnen we niet buiten uw hulp. Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, leuk,
nieuw of anderszins opmerkelijk vindt? Laat het ons dan weten. Dat mág heel kort,
in één of enkele zinnen. Stuur uw bijdragen het liefst toe per e-mail
(redactie@onzetaal.nl) of, als u daarover niet beschikt, per reguliere post (Redactie
Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag). De redactie zal - zoals gebruikelijk
bij dit soort rubrieken - uit de inzendingen een selectie maken.
Omschrijf het verschijnsel alstublieft zo goed mogelijk, vermeld indien mogelijk
waar u het (zoal) gehoord of gelezen hebt en - in het geval van een ergernis - wat
u er zo verschrikkelijk aan vindt.

Vaarde
R. Hille - Leusden
Zaterdag 22 juli hoorde ik op de radionieuwsdienst van 10.00 uur: ‘In Zeeland heeft
de politie een man aangehouden die nog een boete had openstaan van 600.000
euro. Aanleiding tot de aanhouding: hij vaarde te snel.’
‘Vaarde!’ Nog even en we hebben ook al geen sterke werkwoorden meer. Ik ben
nog zo dom mij hieraan te ergeren.

Tegen te kunnen spreken
Fred Bosman - Voorschoten
Alhoewel ik eens van de Taaladviesdienst van Onze Taal heb vernomen dat het
niet fout is, vind ik het Nederlands minder mooi klinken als men werkwoorden scheidt
in zinnen als:
- Hij adviseerde om om te gaan lopen (i.p.v. ‘om te gaan omlopen’)
- Hij dacht haar tegen te kunnen spreken (i.p.v. ‘te kunnen tegenspreken’)

Zo zijn er vele voorbeelden te geven, want de door mij verfoeide manier van spreken
én schrijven (nog erger dan spreken) lijkt eerder regel te zijn dan een door
gemakzucht ingegeven uitzondering.

Leuk Jo Nelissen - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrech
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In de flarden van een gesprek dat twee vrouwen voor een winkel voerden, ving ik
in het voorbijgaan driemaal hetzelfde woord op: leuk. Ongeveer als volgt:
‘En was het leuk?’
‘Ja, heel leuk.’
‘Goh, wat leuk.’
Vóór ik de winkel binnenging, telde ik nog viermaal leuk. In ongeveer vijftien
seconden zevenmaal leuk. Stel, zo bedacht ik, dat deze vrouwen op een doorsnee
dag, ik doe eens een gooi, twintig van zulke gesprekjes voeren, dan is dat per dag
honderdveertig keer leuk. Per persoon komt dat per week neer op ongeveer
vijfhonderd keer leuk en dat is per jaar ruim 25.000 keer leuk. Stel, zo bedacht ik
verder, dat er ongeveer 14.000.000 Nederlanders spraakzaam genoeg zijn voor
deze productie, dan horen we per jaar 25.000 × 14.000.000 iemand leuk zeggen.
Dat is 350.000.000.000 (350 miljard) keer leuk.
En als we even vaak iets als ‘niet leuk’ ervaren, dan klinkt er dus per jaar in
Nederland 700 miljard maal (niet) leuk.

Terwijl dat
Luc Saver - Gullegem, België
De laatste tijd valt het me op dat heel wat Vlamingen het woordje dat gebruiken in
een bijzin die ingeleid wordt door een voegwoord.
- Wandelaars moeten weten waaraan dat ze zich moeten houden als ze in de
bossen wandelen.
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- Terwijl dat er onderhandelingen werden gevoerd, ging Israël gewoon door met
de bombardementen op Beiroet.

Dat lijkt me hier volstrekt overbodig en is mijns inziens zelfs foutief. Het strookt
absoluut niet met mijn taalgevoel en, naar ik vermoed (en hoop), ook niet met dat
van andere attente taalgebruikers.
Voor zover ik het tot nu toe heb waargenomen, duikt het dat-verschijnsel enkel
op in gesproken taal. Niet alleen de modale Vlaming laat het zich ontvallen, maar
ook politici, journalisten en BV's (Bekende Vlamingen) bezondigen zich eraan. Het
maakt me benieuwd of deze taalslordigheid ook al in Nederland gesignaleerd is.

Weathernews
Arthur L. Luiten - Alkmaar
Op de nieuwe radiozender 100%NL werd door Wendy Duivenvoorde tot voor kort
het weerbericht steevast aangekondigd met: ‘En dan nu het weather news.’
Ik schrok daar een beetje van, want waarom in hemelsnaam ‘het weather news’
in plaats van ‘het weer(bericht)’? Ik ben in de digitale pen geklommen en heb Wendy
om opheldering gevraagd. Het bleek dat Weathernews een merknaam is. Het is
een afdeling van het ANP.
Een korte briefwisseling met Wendy lijkt haar vruchten afgeworpen te hebben.
Een dag later hoorde ik haar het weer aankondigen met de volgende woorden: ‘En
nu het weer van Weathernews.’ Dat klinkt al een stuk beter, hoewel ik er nog steeds
met mijn pet niet bij kan waarom aan al die instellingen (ook overheidsinstellingen)
zo nodig een Engelstalige naam moet worden gegeven, terwijl het niet voor
buitenlanders bedoeld is.

Spaties op Teletekst
Marjolein Kila - Den Haag
Wat is er toch met die NOS Teletekstberichten? Opeens zie je het: na een punt,
een komma of een ander leesteken, wordt er geen spatie ingevoegd. Het is niet
alleen fout, het levert ook een onrustig beeld op. Bovendien wordt er voorbijgegaan
aan de bedoeling van leestekens, namelijk dat ze zinnen en zinsdelen van elkaar
moeten scheiden. Kranten, tijdschriften en boeken houden zich wel aan die regel,
de Duitse en Belgische teletekstdiensten ook. Je vraagt je af wat de diepere
bedoeling van de NOS mag zijn, zeker omdat elke spellingcontrole dergelijke fouten
markeert. Je moet er dus echt je best op doen om die spaties weg te laten, zoals
ik in dit stukje heb gedaan.
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Op NOS Teletekst ontbreken al sinds jaar en dag spaties na leestekens.

Gesignaleerd
Zorgzone
Annemarieke Weber - Amsterdam
Laatst las ik in een krant over een ‘zorgzone’. Raad eens wat dat woord betekent!
Een bejaardenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis? Een nieuwe vorm van
verpleging in het ziekenhuis? Een stuk huid dat nu echt moet geloven aan plastische
chirurgie? Een gemeentelijk gebied dat geherprofileerd moet worden?
Nee, niets van dat alles. Na het ‘schoonvegen’ van het Spijkerkwartier in Arnhem
mogen de dames van lichte zeden hun ‘bijzondere zorg en verzorgende beroep’ nu
alleen nog maar uitoefenen in de speciaal daarvoor aangewezen ‘zorgzone’. Een
eufemisme dus voor ‘tippelzone’.

Gaat over
Arie Snoek-Rotterdam
Een boek kan ergens over gaan, een film ook, en een gedicht, en nog zo het een
en ander. Maar kan ook een dansvoorstelling ergens over gaan? Ja, want op de
radio was in september geregeld een reclamespotje te horen van de Rotterdamse
Schouwburg, waarin sprake is van ‘enerverende dans over het geluk en ongeluk in
deze tijd’.
Deze zomer bleek dat zelfs vaartuigen ergens over kunnen gaan. Tijdens de Gay
Pride in Amsterdam legde een van de deelnemers aan de Canal Parade uit dat zijn
boot ‘gaat over solidariteit met Oost-Europese landen’.
Niets wijst erop dat deze ontwikkeling zomaar overgaat.

Uitgankelijkheid
Riet Brugman - Scherpenzeel
Volgens mij is het - naar mijn mening - leuke woord uitgankelijkheid in opmars.
Afgelopen voorjaar gaf Google nog 153 treffers, maar eind september waren het er
al 268 (met op nummer één: www.uitgankelijkheid.nl). Met het woord wordt gedoeld
op de wijze waarop je een gebouw bij calamiteiten zo snel mogelijk kunt verlaten.
De toegankelijkheid is vaak redelijk goed geregeld, maar de ‘uitgankelijkheid’ niet.
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Afrikaans op weg naar marginalisatie?
De taal van zes miljoen Zuid-Afrikanen verliest terrein aan het
Engels
Laura Kors - journalist, Kaapstad
Het gaat niet goed met het Afrikaans in Zuid-Afrika. Dat beweren
prominente Afrikaanstaligen, zowel van gekleurde als van blanke
komaf. In het openbare leven en in het onderwijs komt de van het
Nederlands afstammende taal steeds meer in de verdrukking door
het Engels. Waar ligt dat aan? ‘Nationalistische gevoelens hebben
hier niets mee te maken.’
Het Afrikaans is aan het verdwijnen, stelde oud-president van Zuid-Afrika F.W. de
Klerk eerder dit jaar tijdens een toespraak aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Hiermee verwoordde hij iets wat onder veel Afrikaanstaligen leeft. Het Afrikaans in de zeventiende eeuw ontstaan uit het Nederlands en daar ook nu nog op lijkend
- wordt door zes miljoen Zuid-Afrikanen als eerste taal gesproken. Dat komt neer
op 14 procent van de bevolking. Daarmee is het Afrikaans de op twee na grootste
taal van het land, na het Zoeloe en het Xhosa. Maar het Engels, met 8,2 procent
de vijfde grote taal, is aan het oprukken. Beheersing van het Engels wordt gezien
als de sleutel tot deelname aan de maatschappij en een succesvolle carrière.

Onderwijs
Het gebied waar het Afrikaans het duidelijkst terrein aan het verliezen is, is het
onderwijs. In 2006 gaven 800 scholen les in het Afrikaans, terwijl dat er in 1994 nog
3400 waren. Drie universiteiten zijn inmiddels in het Engels gaan lesgeven: de
Universiteit van de Westkaap, de Universiteit van Pretoria en de universiteit in Port
Elizabeth, tegenwoordig onderdeel van de Nelson Mandela Universiteit. De
introductie van het Engels op de gerenommeerde Universiteit van Stellenbosch
resulteerde in een ware taalstrijd, die voor sommigen een symbool was voor de
strijd voor het behoud van de Afrikaner cultuur.
Het verdwijnen van het Afrikaans als taal van wetenschappelijke instructie wordt
ervaren als een groot verlies. ‘Als een bepaalde taal niet veilig is op een universiteit,
dan lopen alle aspecten van de bijbehorende cultuur gevaar’, zegt professor Herman
Giliomee van de Universiteit van Stellenbosch. Daarmee zal volgens hem het
Afrikaans als eerste taal voor toekomstige generaties verdwijnen en zal de
Afrikaanstalige literatuur uitsterven.
In 2002 besloot de Zuid-Afrikaanse overheid dat het Afrikaans niet langer de enige
taal van instructie op de Zuid-Afrikaanse universiteiten mocht zijn. Om de
universiteiten toegankelijker te maken voor andere bevolkingsgroepen, werd ook
het Engels als voertaal ingevoerd. In de praktijk leidt dit tot overheersing van het
Engels, stelt Giliomee. ‘Iedereen spreekt in meerdere of mindere mate Engels, dus
om onduidelijkheden te voorkomen wordt er gekozen voor Engels.’

Grondwet

Onze Taal. Jaargang 75

Net als De Klerk deed tijdens zijn toespraak in Nederland, verwijzen de taalactivisten
naar de grondwet. Die garandeert het recht op het bestaan en de instandhouding
van elk van de elf officiële talen in Zuid-Afrika. ‘Niet alleen het Afrikaans is in gevaar,
ook de negen inheemse talen worden weggedrukt door het Engels’, zegt Johann
Rossouw van de Federatie van Afrikaanse Kultuurverenigingen (FAK). Het
apartheidsregime deed meer voor de taaldiversiteit in Zuid-Afrika dan de huidige
overheid, meent Gerrit Brand, taalactivist en boekenredacteur van de Afrikaanstalige
krant Die Burger. Hij benadrukt dat 99 procent van wat dat regime deed fout was,
maar op televisie, op de radio en in het onderwijs was er meer ruimte voor de diverse
talen dan nu het geval is. Vóór de gedwongen overgang naar Afrikaanstalig of
Engelstalig onderwijs in de hogere klassen kregen zwarte kinderen eerst zes jaar
les in hun eigen taal. Tegenwoordig wordt er vanaf het eerste schooljaar lesgegeven
in het Engels.
‘Het verdwijnen van het Afrikaans in het onderwijs treft de gekleurde
Afrikaanssprekenden het hardst’, zegt Christo van der Rheede, directeur van de
‘Stigting vir bemagtiging [ontwikkeling - LK] deur Afrikaans’. Onderzoek laat zien
dat kinderen het best leren in de taal die thuis wordt gesproken; als ze in het Engels
les krijgen, blijft hun ontwikkeling achter, terwijl de gekleurde Afrikaanssprekenden
een inhaalslag hard nodig hebben vanwege hun achtergestelde positie tijdens de
apartheid, redeneert Van der Rheede. Hij maakt nadrukkelijk bezwaar tegen de
woorden van De Klerk. ‘Door te zeggen dat een taal aan het uitsterven is, veroordeel
je een groep mensen die toch al grote moeite heeft zich aan te sluiten bij de
maatschappij.’
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Professor Herman Giliomee (Universiteit van Stellenbosch): ‘Onze bezorgdheid over het
behoud van onze taal is niet gebaseerd op nationalistische of etnische gevoelens.’
Foto: Ruvan Boshoff

Tshwane
De meerderheid van de Afrikaanstaligen in Zuid-Afrika is gekleurd, oftewel ‘coloured’,
en stamt af van de slaven die de taal in eerste instantie ontwikkelden als een
vereenvoudigde vorm van het Nederlands dat hun eigenaren spraken. Tijdens en
vlak na de apartheid had een groot deel van hen een ambivalente houding ten
opzichte van het Afrikaans. Het was hun taal, maar ook de taal van de onderdrukker.
Van der Rheede besloot daarom indertijd zijn kinderen in het Engels op te voeden.
Met als gevolg dat ze geen van beide talen - Engels noch Afrikaans - vloeiend
spreken.
Volgens hem is het tijd dat de tweedeling tussen Afrikaanssprekenden van
Europese en niet-Europese komaf verdwijnt en dat beide groepen samen strijden
voor het behoud van bijvoorbeeld hun taal in het onderwijs en plaatsnamen. Vooral
dat laatste is heel belangrijk voor veel Afrikaanstaligen. Onder de ANC-regering van
president Thabo Mbeki is de gemeente Pretoria omgedoopt in ‘Tshwane’, veranderde
Warmbaths in ‘Bela Bela’ en werd Pietersburg ‘Polokwane’. Lydenburg is de volgende
plaats die op de nominatie staat voor naamsverandering. Over de verandering van
namen als Kaffirskraal (kaffer is in Zuid-Afrika een erg kwetsend, racistisch
scheldwoord) of plaatsnamen die verwijzen naar Britse of Boerenleiders die zwarte
mensen hebben vermoord, bestaat veel overeenstemming. Maar de noodzaak van
naamsverandering van Lydenburg, zo genoemd omdat de eerste blanke boeren
die vanuit Kaapstad het binnenland introkken aan malaria en andere ziekten leden,
ziet vrijwel niemand.
‘Onze bezorgdheid over het behoud van onze taal is niet gebaseerd op
nationalistische of etnische gevoelens’, zegt Giliomee. Hij benadrukt dat het hier
niet om een volk gaat dat zich in de verdrukking voelt nu het niet langer aan de
macht is, maar om de wens de eigen taal te behouden. Het Afrikaans werd
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beschermd ten tijde van de apartheid, geeft Brand toe. Maar nu gaat alle steun naar
het Engels en niet ook naar andere talen. ‘In zekere zin is het een nieuwe
apartheidstaal.’ Met een herstel van de oorspronkelijke taalverhoudingen in
Zuid-Afrika heeft het verminderde belang van het Afrikaans volgens de taalactivisten
dan ook niets te maken. ‘Als je zo redeneert, dan kun je ook net zo goed de Europese
talen overboord zetten en overschakelen naar het Engels’, meent Giliomee.

Informele taal
Xhosa-taalactivist Dumile Mateza vindt dat de Afrikaanssprekenden overdrijven.
‘Zolang er Afrikaners zijn, wordt er Afrikaans gesproken’, weerlegt hij hun angst
voor het verdwijnen van hun taal. Hij wijst op de vele cultuuruitingen in het Afrikaans:
de muziek, de tijdschriften, de kunstfestivals en de boeken. Zijn taal, het Xhosa,
verkeert volgens hem in een veel slechtere positie. ‘In de lokale bibliotheken zijn
geen Xhosa-boeken te krijgen en Xhosa-auteurs zijn op de vingers van één hand
te tellen.’ Mateza is ook niet te spreken over de Zuid-Afrikaanse politici die hun eigen
taal niet in ere lijken te houden. ‘Waarom spreken ze de Verenigde Naties niet in
het Xhosa toe? Omdat ze willen laten zien dat ze in staat zijn Engels te spreken,
als een teken van ontwikkeling’, meent hij.
Ondanks de teloorgang van het Afrikaans bloeit de populaire Afrikaanse cultuur,
geven de Afrikaanse taalactivisten toe. Maar dat is niet voldoende. ‘Een taal moet
op academisch niveau gebruikt worden, anders wordt hij gemarginaliseerd tot een
informele taal’, benadrukt Giliomee. Brand wijst erop dat tijdens het taaldebat op de
Universiteit van Stellenbosch veel Afrikaanse schrijvers van zich lieten horen. ‘Ook
zij zijn bang dat er geen nieuwe generatie Afrikaansschrijvende schrijvers zal
opstaan.’ Hij erkent dat de Xhosa-taal er slechter voor staat, maar dat vindt hij geen
reden om je geen zorgen te maken over het Afrikaans. ‘Je moet jezelf niet met de
slechtste vergelijken.’ De FAK wijst erop dat wat betreft het meest invloedrijke
populaire medium, de televisie, het Afrikaans helemaal niet bloeit. 7 procent van de
zendtijd van de publieke omroep SABC is in het Afrikaans. ‘Dat staat niet in
verhouding met de 14 procent van de mensen die Afrikaans spreekt’, zegt Rossouw.

Taalunie

Illustratie: Matthijs Sluiter
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Het debat omtrent het Afrikaans heeft te lijden onder het apartheidsimago dat aan
de taal kleeft. Volgens de FAK steunen vele mensen hun zaak, maar weifelen

Onze Taal. Jaargang 75

316
ze zich bij hen aan te sluiten vanwege het negatieve imago dat rondom voorvechters
van de Afrikaner cultuur hangt. Brand was eerder dit jaar op een seminar in België
dat werd georganiseerd door de provincie Antwerpen. Toen daar gesproken werd
over het toelaten van het Afrikaans in de Nederlandse Taalunie (zie ook hieronder
- red.) stuitte dat op veel verzet. Het officiële argument luidde: Afrikaans is geen
Nederlands. Maar Brand gelooft dat niet. Volgens hem heeft het met het
apartheidsimago van de taal te maken. ‘Ik bespeur veel ongemak bij Vlamingen en
Nederlanders als het om mijn taal gaat.’

Bordjes met óók tekst in het Afrikaans worden in Zuid-Afrika steeds schaarser.
Foto: Laura Kors

Overigens hebben ook andere buitenlanders moeite met de taal. Hij komt
regelmatig mensen tegen die niet geloven dat hij nog steeds Afrikaans spreekt.
‘Fransen en Amerikanen vinden het een vieze taal, die behoort uit te sterven.’
Volgens hem zien ze Afrikaners als ‘nazi-achtige monsters’.
Engels is belangrijk, zegt Van der Rheede. ‘Maar je moet eerst je eigen taal goed
beheersen, zodat je sneller en beter informatie tot je neemt.’ Pas op de tweede
plaats komt het Engels, dat onontbeerlijk is om te communiceren met Zuid-Afrikanen
van andere taalgroepen en de rest van de wereld. Brand is dat niet met hem eens.
‘Engels dient alleen het belang van de elite.’ De overheersing van het Engels zorgt
naar zijn mening voor de uitsluiting van de massa. In Zuid-Afrika beheerst 70 procent
van de zwarte bevolking het Engels onvoldoende om zaken op bijvoorbeeld het
postkantoor te kunnen regelen. Volgens Brand moet Zuid-Afrika streven naar een
systeem van meertaligheid, met tolkdiensten en kinderen die op school meer talen
leren dan alleen het Engels. Hij neemt als voorbeeld Canada of Zwitserland. Daar
wordt de diversiteit juist in stand gehouden en gestimuleerd. ‘Er gaat nu eenmaal
niets boven de eigen taal.’

Neem Afrikaans op in Taalunie
Werend Griffioen - Utrecht
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Niemand laat zijn eigen kind alleen. Maar de Nederlandse Taalunie wel. De
alleraardigste krant Taalpeil, die in 2005 verscheen naar aanleiding van het 25-jarig
jubileum van de Taalunie, maakt trots gewag van de 22 miljoen
Nederlandssprekenden in de Lage Landen, Suriname en de Antillen, die samen
dus de Taalunie vormen. Maar horen de circa 6 miljoen Afrikaanssprekenden daar
ook niet bij?
Het Afrikaans wordt weliswaar vaak als een afzonderlijke taal beschouwd, maar
de genen van het Nederlands zitten er zo herkenbaar in. Het idioom, de zinsbouw,
de woordvormen en de uitspraak, kortom de hele grammatica van het Afrikaans,
vormen een taalweefsel dat in hoofdzaak Nederlands is. Zonder enige kennis van
het Afrikaans had ik in Zuid-Afrika binnen twee dagen het systeem door en las ik
moeiteloos de Afrikaanstalige kranten en boeken. Ik zal de enige niet zijn die deze
verrassing in de schoot geworpen kreeg.
Maar het gaat niet heel goed met het Afrikaans. Het wordt nog steeds ervaren
als de taal van de apartheid. Afrikaanse plaatsnamen maken stilaan plaats voor
Zoeloeen Xhosa-namen - zo heet Pretoria tegenwoordig Tshwane. En Afrikaanse
kranten en tijdschriften hebben het moeilijk doordat het Engels almaar meer als
lingua franca fungeert (zie ook het artikel hiervóór - red.).
Taalunie, omarm het Afrikaans. Red de rijkdom van vier eeuwen Nederlandse
taalcultuur en help mee om het Afrikaans vitaal te houden. Kan het niet op
regeringsniveau, dan via een vriendenband met subsidies waar nodig en culturele
uitwisseling waar het maar kan. Amper honderd jaar geleden was het Nederlands
nog de officiële taal van Zuid-Afrika. De historische banden, de onmiskenbaar
Nederlandse grammatica en de rijkdom van het Afrikaans vallen niet te ontkennen.
Hollandse nuchterheid en efficiëntiedrang hebben al veel monumenten doen vallen.
Wat verloren gaat, komt nooit meer terug. De spijt komt erna. Taalunie, voorkom
dat en neem ons kind uit Zuid-Afrika liefdevol op in de schoot van de Nederlandstalige
wereldgemeenschap.

Naschrift Nederlandse Taalunie
Sinds 1995 ontplooit de Nederlandse Taalunie vele initiatieven in
Zuid-Afrika. Die zijn gericht op de stimulering van de studie van het
Nederlands. De Taalunie geeft hiermee uitvoering aan het
Taalunieverdrag, dat uitsluitend gericht is op de Nederlandse taal. Het
Afrikaans valt daar dus niet onder.
Natuurlijk sluit de Taalunie bij de uitwerking van haar beleid niet haar
ogen voor de bijzondere taalsituatie in Zuid-Afrika en de positie van het
Afrikaans daarbinnen. Er staan gezamenlijke projecten op stapel,
bijvoorbeeld op het gebied van taal- en spraaktechnologie. Deze
samenwerking is wederzijds zeer gewenst en speelt in op een verzoek
van de Zuid-Afrikaanse regering.
Verdergaande samenwerking met Zuid-Afrika behoort zeker tot de
mogelijkheden. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met het
karakter van de Taalunie. De Taalunie is een intergouvernementele
organisatie waarvan de bewindslieden van de deelnemende landen het
beleid bepalen. Dit Comité van Ministers kan niet eenzijdig initiatieven (in
een ander land) ontplooien. Overleg met hun Zuid-Afrikaanse collega's
en gedeelde wensen en behoeften vormen de basis voor gezamenlijke
activiteiten.
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Vraag en antwoord
Taaladviesdienst

Vallende neerslag
? ‘Tijdens de intocht van Sinterklaas zal er hopelijk geen neerslag vallen.’
Neerslag kan toch niet vallen?
! Uw bezwaar is waarschijnlijk dat neerslag zelf al uitdrukt dat er iets valt; het woord
duidde namelijk oorspronkelijk de handeling of werking van het ‘neerslaan’ (‘op de
grond (neer)vallen’) aan. Neerslag wordt echter al lange tijd in overdrachtelijke
betekenis gebruikt, onder meer voor ‘water dat uit de dampkringslucht wordt
afgescheiden, inzonderheid regen’, zoals het Woordenboek der Nederlandsche
Taal het omschrijft.
Neerslag is dus een synoniem geworden van ‘regen, sneeuw en/of hagel’, en we
kunnen het daardoor heel goed combineren met vallen. Van Dale (2005) geeft bij
neerslaggebied bijvoorbeeld de omschrijving ‘gebied waar neerslag valt’.

In/op de Balkan
? ‘Ik ben geboren in de Balkan’ of ‘Ik ben geboren op de Balkan’?
! Op de Balkan heeft de voorkeur. Met Balkan - oorspronkelijk de naam van een
gebergte in Bulgarije - wordt doorgaans het schiereiland in Zuidoost-Europa bedoeld,
gelegen tussen de Adriatische, de Zwarte en de Egeïsche Zee. Kennelijk denken
we nog steeds aan deze vorm als we naar het gebied verwijzen. Bij andere
schiereilanden is op ook heel gewoon: op de Krim, op Walcheren.

Trebinje (Bosnië-Herzegovina): ‘in’ of ‘op’ de Balkan?
Foto: www.izvori.net

Maar het is niet zo dat bij alle schiereilanden zonder meer op wordt gebruikt. Italië
is immers ook een schiereiland, en toch is op Italië niet juist. Dat komt doordat Italië
vooral als land bekendstaat, en de Balkan niet. Bij eilanden geldt iets vergelijkbaars:
op Malta en op Cuba zijn bijvoorbeeld gebruikelijker dan in Malta en in Cuba, omdat
bij Malta en Cuba nog heel sterk aan de eilanden wordt gedacht en iets minder aan
de staatkundige eenheid. Maar het is in Japan, omdat Japan niet zélf een eiland is
(het bestaat uit een aantal eilanden). Zie ook het advies op onze website:
www.onzetaal.nl/advies/opcuba.php.
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Sloten
? Wat is het meervoud van slot in de betekenis ‘kasteel’, zoals in de zin ‘We
hebben meerdere sloten/slotten bezocht’? Is er trouwens een verband tussen
dit woord slot en bijvoorbeeld een slot van een deur?
!Het meervoud van slot is in alle betekenissen sloten. Het meervoud komt in de
betekenis ‘kasteel, burcht’ vooral in oudere teksten voor, maar is tegenwoordig niet
meer gebruikelijk. Mogelijk heeft dit ermee te maken dat slot nu voornamelijk nog
wordt gebruikt om één bepaald gebouw aan te duiden, vooral als onderdeel van
een naam, zoals Slot Loevestein en het Muiderslot. Als we het in algemenere zin
over dergelijke gebouwen hebben, is kastelen of burchten gewoner.
Wat de betekenis betreft: slot is een afleiding van sluiten. Een slot is iets wat als
afsluiting dient, iets wat je kunt sluiten of iets wat zelf gesloten is. Dat kan onder
meer een afgesloten plaats zijn; vandaar dat slot ook een gebouw kan aanduiden.

Tequil(l)a(a)tje
? Laatst stelde iemand voor: ‘Zullen we nog een tequil(l)a(a)tje nemen?’ Wat
is de juiste spelling van dat woord: Tequilatje, tequilla'tje, tequilaatje,
Tequilla-tje of nog iets anders?
! Zowel volgens het Groene als volgens het Witte Boekje is tequilaatje de juiste
spelling. De drank is vernoemd naar de Mexicaanse stad Tequila en krijgt daarom
één /. De hoofdletter vervalt omdat tequila niet meer als eigennaam fungeert; het
is een soortaanduiding geworden voor een bepaalde drank.
In de verkleinvorm van een woord dat op een lang uitgesproken klinkerteken (a,
e, o of u) eindigt, wordt die klinker verdubbeld: opaatje, colaatje, autootje, bacootje,
etc. Het is dus ook tequilaatje. Een woord dat op een i eindigt, krijgt in de
verkleinvorm -ie-: taxietje, daiquirietje. Een apostrof wordt alleen gebruikt na een y
die als [ie] klinkt of na een afkorting: baby'tje, cd'tje. Een streepje is niet juist; dat
wordt alleen in samenstellingen gebruikt.
Overigens wordt tequila zowel in het Nederlands als in het Spaans uitgesproken
als [te-kie-la], en niet als [te-kiel-ja] of [te-kie-ja].

Iedereen + zijn/haar
? In het verslag van een bijeen? komst van de vrouwenvereniging schreef ik:
‘De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng.’ Hierop volgde kritiek: ik
had ‘haar inbreng’ moeten schrijven, omdat het alleen op vrouwen sloeg. Is
dat zo?
! Het ‘moet’ in elk geval niet. Bij algemene woorden of woordgroepen, zoals iedereen,
men en elke leerling, is zijn normaal gesproken het juiste bezittelijk voornaamwoord.
Dat is niet omdat die woorden op zich mannelijk of onzijdig zijn, of expliciet
niet-vrouwelijk, maar omdat zijn nu eenmaal als een soort neutraal verwijswoord
fungeert. Maar als er uitdrukkelijk naar vrouwen wordt verwezen, is haar ook mogelijk.
De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) geeft als voorbeelden daarvan:
- Meisjes, vertel eens eerlijk: wie heeft gisteren d'r huiswerk niet gemaakt?
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- De dames waren erg opgewonden: iedereen wilde haar mening geven.

Toch klinkt haar in dit soort zinnen voor veel mensen wat onnatuurlijk of geforceerd,
en misschien zelfs wel politiek correct. De keuze tussen zijn en haar is daarom wat
ons betreft vooral een kwestie van smaak.
Op de website van Onze Taal worden zo'n duizend taalkwesties
besproken. Kijk voor een overzicht op
www.onzetaal.nl/advies/overzicht.php.
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Calendarium van het Nederlands
Geschiedenis van onze taal in jaartallen
Nicoline van der Sijs
Wat gebeurde er in 1793 dat van belang was voor het Nederlands?
En in 1177? En 2002? En wat waren de gevolgen voor onze taal van
de Romeinse overheersing, de luchtvaart en de moord op Pim
Fortuyn? De antwoorden zijn te vinden in het Calendarium van de
Nederlandse taal, geschreven door Nicoline van der Sijs vanwege
haar bekroning met de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs, begin deze
maand. Hieronder enkele fragmenten.
Er zijn al heel veel boeken over onze taal geschreven, maar een calendarium van
het Nederlands bestond nog niet. Dat werd dus tijd.
Het Calendarium van de Nederlandse taal, dat dezer dagen verschijnt, beschrijft
in chronologische volgorde wat er de afgelopen eeuwen met het Nederlands is
gebeurd. Jaartalsgewijs gaat het in op de belangrijkste taalvoorschriften
(grammatica's, spellinggidsen en woordenboeken), de bestudering en beschrijving
van de verschillende fasen van het Nederlands, de belangrijkste gebeurtenissen in
de Lage Landen en de gevolgen hiervan voor de taal, de contacten tussen het
Nederlands en andere talen, veranderingen in het onderwijs, enzovoort, enzovoort.
Telkens wordt er stilgestaan bij de betekenis die een historische gebeurtenis heeft
voor het Nederlands. Zo komt de lezer te weten wat de gevolgen voor onze taal zijn
geweest van bijvoorbeeld de Romeinse overheersing, de Kruistochten, de komst
van zigeuners en Joden naar de Lage Landen, de walvisvaart, de Franse tijd, en
de invoering van de dienstplicht. In kaderteksten wordt iets langer stilgestaan bij
uiteenlopende onderwerpen - van Bataafse en Belgische mythes tot de taalkundige
invloed van Van Kooten en De Bie.
Dit calendarium vormt een staalkaart van mijn werk en mijn aanpak, en dat was
ook het verzoek van het Prins Bernhard Cultuurfonds; de aanleiding voor het
schrijven van dit boek was de toekenning van de Prijs voor de
Geesteswetenschappen van dat fonds.
Hieronder een kleine greep uit het boek: het calendarium van 1909 en dat van
2002, met de bijbehorende kaderteksten. De ene gaat over de talige gevolgen van
het luchtvaartverkeer, de andere over het roerige Fortuyn-jaar 2002. (B staat voor
‘België’, NL voor ‘Nederland’, ZA voor ‘Zuid-Afrika’ en FR voor ‘Friesland’.)
1909 (B) Koning Albert legt voor het eerst een eed af in het Nederlands en het Frans.
1909 (B/NL) Instelling van een spellingcommissie, de commissie-Kuyper, die in
1912 tegen vereenvoudiging adviseert.
1909 (NL) Opening van de eerste bioscoop in Amsterdam.
1909 (NL) De eerste vlucht van een vliegtuig vindt plaats boven Nederlands
grondgebied. Het vliegverkeer gaf aanleiding tot allerlei nieuwe woorden; zie het
kader hieronder.
1909 (ZA) Oprichting van de Zuid-Afrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en
Kunst, later herdoopt in Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Nieuwe woorden op het gebied van het luchtvaartverkeer
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De taalkundige C.G.N. de Vooys wijdt in 1911 een artikel aan spontane en bewuste
nieuwvorming in de taal, waarin hij speciale aandacht besteedt aan vliegtermen.
Hierover merkt hij het volgende op:
Voordat de vliegtechniek op belangrijke resultaten kon wijzen, waren daarover
uitsluitend technici aan 't woord. Eerst dan komt de belangstelling bij sportmannen,
bij militairen. In ons land kreeg men er het eerst kennis van door buitenlandse bladen
en tijdschriften. Begrijpelikerwijze begon men met de vreemde namen te gebruiken,
wanneer men er over sprak of schreef voor ‘deskundigen’. Richtte men zich tot een
breder publiek, dan ging men de techniese woorden zoveel mogelik vertalen of
verduideliken. Prof. Hubrecht schreef b.v. een Gids-artikel (Oktober 1909) over de
sport der ‘aviatie’, waarin hij monoplan en biplan verduidelikend vertaalde met het
enkele en dubbele vliegvlak, en piste met vliegbaan. Eindelik gaat het gehele lezende
publiek zich bemoeien met de vliegkunst, en schrijven de kranten er dageliks over.
De pers geeft nu voornamelik leiding: de meeste mensen doen hun wijsheid over
het vliegen op uit de krant. Maar dan komt de tijd van eigen aanschouwing: eerst
in geïllustreerde bladen, dan in de werkelikheid. Een kleine, maar aangroeiende
minderheid staat niet zo vreemd meer tegenover de nieuwe kunst. Langs twee
wegen komt er dus een
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stroom van nieuwe termen. De hoofdstroom, in oorsprong technies, maar weldra
gepopulariseerd, brengt vooral de vreemde of vertaalde termen. In de taal van
‘monteurs’ en ‘chauffeurs’, en in de taal van de techniese wetenschap zal die stroom
niet licht verdrogen, vooral waar het vaktermen geldt, die het grote publiek ontgaan.
Maar ook internationale woorden als aviatiek, aviateur, aëroplaan, monoplaan,
biplaan zullen niet licht geheel buiten gebruik raken.
Een meer volkseigen benoeming lag in dit geval voor de hand. Vorm, beweging
en dienst van de bestuurbare ballon leidden onvermijdelik tot vergelijking met de
scheepvaart. Luchtschip en luchtvaart, varen en zeilen, landen en ankeren waren
termen die wel op allerlei plaatsen tegelijk moesten ontstaan, bij geleerden en
ongeleerden, en die in één slag hun plaats veroverden. Daarmee was de weg
gebaand voor benamingen als kommando-brug, luchtwaardig (naar zeewaardig),
en meer bewust gemaakte woorden als eendekker en tweedekker, die met eenvlak
en tweevlak konden kon-kurreren.
Even begrijpelik is, dat de beweging van de mens door het luchtruim vliegen
genoemd werd. Zo werd het al genoemd, toen men alleen in verbeelding vloog. Er
ontstonden weldra tal van samenstellingen met vlieg en vlucht. In het biezonder lag
de analogie met de vogelvlucht voor de hand (vgl. aviatie en aviatiek van avis =
vogel). Vandaar dat men ging spreken van opvliegen, van vleugels (draagvleugels)
en staart, van het ‘opklappen der vleugels’. Meer opzettelik-vernuftig, en uit
individueel taalgebruik voortgekomen, zijn samenstellingen als hoogvlieger,
wondervogel, vogel-vlinder, het kleine opvliegertje, die ik in kranten-verslagen vond.
Ook andere metaforen komen, spontaan, voor den dag. In een Nijmeegs verslag
werd gesproken van de glazenmaker; blijkbaar een naam die uit het publiek
voortkwam. Een korrespondent uit Vaals schreef over ‘de gevleugelde sprinkhaan’.
De aanhalingstekens wezen er op, dat hij dit woord niet zelf bedacht, of voor het
eerst gebruikt had. (...)
Leerzaam zijn de pogingen om aviateur door een Nederlands woord te vervangen.
Met het voor de hand liggende vlieger waren bespiegelende leken en journalisten
niet tevreden. Dat zou verwarring geven met de voorwerpsnaam vlieger. In kranten
zag men vliegmens en luchtman opduiken, waarschijnlik onder Engelse invloed.
(...) De bezwaren tegen vlieger hielden aan. Een inzender in de Telegraaf opperde
het denkbeeld om van vliegert en vliegster te gaan spreken. Een lezer van de N.R.C.
kwam daardoor op vluchter en vluchtster. Een ander wilde luchtschipper ook gaan
gebruiken voor bestuurders van aëroplanen. Toen kwam, ik meen uit Vlaanderen,
het woord vliegenier. Omtrent het mondeling gebruik heb ik geen gegevens, maar
in geschriften handhaafde het zich tot nu toe, al bleef het tegenover vlieger in de
minderheid.
Minder luidruchtig dan de botsing van deze termen, is de strijd tussen
vliegmachine, vliegtuig en vliegtoestel; en de stille konkurrentie van vliegwezen en
vliegerij.
2002 (B) F. Debrabandere publiceert het West-Vlaams etymologisch woordenboek.
2002 (B) Dyab Abou Jahjah, de voorzitter van de Arabische Europese Liga, vindt
dat het Arabisch, naast het Frans, Nederlands en Duits, de vierde officiële taal van
België moet worden. Er zijn nu zo veel Belgen die Arabisch spreken dat erkenning
volgens hem gerechtvaardigd is.
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Demonstratie van het eerste militaire vliegtuig, in 1908. Het vliegverkeer gaf aanleiding tot
allerlei nieuwe woorden.

2002 (B/NL) Invoering van de euro als officiële munteenheid van twaalf lidstaten
van de EU. Hierdoor raakt de oude muntterminologie (gulden, dubbeltje, kwartje,
rijksdaalder, riks) in één klap verouderd. Dit houdt overigens niet in dat
spreekwoorden met de oude muntnamen verdwijnen; zo leeft nog steeds het oudere
oortje in ‘Hij heeft zijn laatste oortje versnoept’ voort, terwijl het oortje als munt allang
in de vergetelheid is geraakt. Het woord cent, soms in de combinatie eurocent, blijft
in gebruik na de invoer van de euro. In dit jaar zijn volgens de jaarboeken de
zinsnede maar nu even niet uit de reclame van Center Parcs en de uitspraak van
George Bush de as van het kwaad algemeen bekend geworden. Nieuwe woorden
uit 2002 zijn bermmonument, blingbling, bolletjesslikkers, bouwfraudecommissie,
chicklit, flitsmelding, levensloopregeling, verlofknip en zorgcompensatie. Mms wordt
tot slot de opvolger van sms.
2002 (B/NL) A. Quak en J.M. van der Horst publiceren Inleiding Oudnederlands,
het eerste overzichtswerk over wat er bekend is van het Oudnederlands.
2002 (B/NL) Heruitgave van J.G.M. Moormann, De geheimtalen (1932-1934),
met een derde deel met nagelaten bronnen, een inleiding van Enno Endt en nieuwe
registers.
2002 (B/NL) Van Dale en Onze Taal beginnen met Taalpost, een e-mailnieuwsbrief
over taal.
2002 (B/NL) Verschijning van Wijzer van geografische namen van Jan van
Groesen en Gerard Verhoeven, die de Buitenlandse aardrijkskundige namen in het
Nederlands van de Nederlandse Taalunie nader uitwerken. Ze gaan uit van de
endoniemen: de namen zoals die in de landen zelf worden gebruikt, maar vermelden
ook de vormen die in Nederland gangbaar zijn, de exoniemen, bijvoorbeeld Turijn
voor Torino.
2002 (FR) De popgroep Reboelje krijgt de eerste Bernlef-prijs voor Friese vocale
muziek.
2002 (NL) In de Nederlandse politiek is het jaar 2002 extreem roerig, en dat is
aan het aantal nieuwe woorden en uitdrukkingen af te lezen; zie het kader op de
volgende bladzijde.
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2002 (NL) Imams met een verblijfsvergunning worden verplicht om een
inburgeringscursus (inclusief een cursus Nederlands) te volgen, maar in de volgende
jaren blijkt dat hun kennis van het Nederlands vaak zeer gering is. In 2004 blijkt dat
in vijf van de vijfhonderd moskeeën in Nederland af en toe een preek in het
Nederlands wordt gehouden. Dat is veel te weinig, vindt de Rotterdamse imam
Soekirman. De belangrijkste reden dat er meer Nederlands te horen moet zijn in de
moskee is dat de imam anders geen jongeren meer aan zich bindt. De
moslimjongeren in ons land spreken inmiddels beter Nederlands dan Arabisch. In
Rotterdam geeft imam Soekirman één keer per maand een Nederlandse preek, die
gelovigen uit het hele land trekt.
2002 (NL) Verschijning van Babylon aan de Noordzee, onder redactie van Guus
Extra en Jan Jaap de Ruiter. Het geeft een overzicht van de talen van de
belangrijkste allochtone bevolkingsgroepen die de afgelopen decennia hun intrede
in de Nederlandse samenleving hebben gedaan: Arabisch, Berbers, Chinees, Hindi
en Sarnami, Italiaans, Koerdisch, Moluks-Maleis, Papiaments, Portugees, Romanes,
Servisch, Kroatisch en Bosnisch, Somalisch, Spaans, Sranan en Turks.
2002 (NL) Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes publiceren de ‘vernederlandsing’
van een van de ingewikkeldste en ontoegankelijkste werken van de moderne
literatuur, het ‘onvertaalbare’ Finnegans Wake van de Ierse schrijver James Joyce
(1939). Het Nederlands dat hier en daar in het originele werk voorkomt, zoals
‘rookworst’ en ‘varkenspootjes’, is door de vertalers weergegeven met Anglo-Iers;
verschillende soorten Engels zijn onder meer weergegeven met Surinaams, Fries
en het Negerhollands van Sint-Thomas.
2002 (NL) Verschijning van Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands,
samenstelling H. Heikens e.a., waarin een voorstel wordt gedaan voor de spelling
van woorden die zijn geleend uit genoemde talen.
2002 (NL) Het Evangelie volgens Lucas verschijnt in het Achterhoekse dialect,
mede onder auspiciën van het Staring Instituut. Hierin is niet gebruikgemaakt van
de WALD-spelling (gebruikt in het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse
dialecten), die al jaren wordt gepropageerd door dit instituut.
2002 (ZA) Voor de lexicografische beschrijving van de elf officiële talen in
Zuid-Afrika wordt het programma TshwaneLex ontwikkeld; versie 1.0 is klaar in
september 2005, versie 2.0 in juli 2006.

Nieuwe woorden en uitdrukkingen in het Fortuyn-jaar 2002
De uitspraak van Willem-Alexander ‘Het is ook maar een mening’, als reactie op
het rapport van de historicus M. Baud over de rol van de vader van prinses Máxima,
wordt door velen overgenomen. De meeste invloed op het taalgebruik heeft echter
Pim Fortuyn gehad. In november 2001 wordt hij met overweldigende meerderheid
door Leefbaar Nederland gekozen tot lijsttrekker, waarop hij bedankt met ‘at your
service’ en zegt ‘er zin an’ te hebben. Daarna treedt hij met ruzie af (nadat hij de
islam ‘een achterlijke cultuur’ heeft genoemd) en richt hij de LPF op, de Lijst Pim
Fortuyn, waarbij zijn motto is: ‘Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg.’ In maart
publiceert hij het boek De puinhopen van acht jaar Paars, wat definitief voor de
‘ontpaarsing’ van de Nederlandse politiek zorgt. Vervolgens klaagt Fortuyn erover
dat hij door de pers wordt ‘gedemoniseerd’, en zegt ‘mens, ga toch koken’ tegen
een vrouwelijke journalist.
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De gebeurtenissen rond Pim Fortuyn hadden in 2002 veel invloed op het taalgebruik.
Foto: Aldo Allessie / ANP Foto

Nadat Fortuyn op 6 mei is doodgeschoten door Volkert van der G., doet de
voorzitter van de LPF de controversiële uitspraak ‘De kogel kwam van links.’ Bij de
verkiezingen hierna, waarbij de ‘nieuwe politiek’ komt te staan tegenover de ‘oude
politiek’, worden ‘condoleancestemmen’ en ‘piëteitsstemmen’ uitgebracht, en
sommige volgelingen van Pim, de ‘fortuynisten’, blijken ‘een lijntje met Pim’ te hebben
en te handelen ‘in de geest van Pim’, want ‘Pim had het zo gewild’. De nieuwe
LPF-leider Mat Herben en later ook anderen ontvangen een ‘kogelbrief’, waarin de
schrijver de opmerkelijke samenstelling garnalenhersens bezigt, waarmee hij onthult
een Indische achtergrond te hebben: het woord is een letterlijke vertaling van het
Indonesische kepala oedang, dat wordt gebruikt voor ‘oliedom’ en dat is
samengesteld uit kepala ‘hoofd, kop, hersens’ en oedang ‘garnaal’.
Nieuw is de herintroductie van het begrip haatzaai; als juridische term is dit in
Nederlands-Indië gevormd en het verwees in de twintigste eeuw naar de situatie in
Nederlands-Indië. Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw verwijst haatzaai
echter naar Nederlandse toestanden. In 2002 wordt imam Fawaz van de moskee
in Den Haag ervan beticht ‘haatzaaiende preken’ te hebben gehouden - preken
waarin tot geweld wordt opgeroepen tegen ‘de vijanden van de islam’. Later worden
ook andere imams hiervan beschuldigd. Haatzaai moet bij de wet verboden worden,
vinden diverse politici, onder wie Pim Fortuyn. De moord op hem geeft de verbreiding
van het begrip haatzaai in Nederland een nieuwe impuls: op 14 mei 2002 doen de
juristen Spong en Hammerstein aangifte wegens het ‘haat zaaien’ door diverse
politici, waardoor die zouden hebben bijgedragen aan het scheppen van een sfeer
waarin de moord op Pim Fortuyn mogelijk werd. Sinds 2002 staat haatzaai hoog op
de politieke agenda. In januari 2005 verschijnt een nota van de Tweede Kamerfractie
van het CDA met onder andere het voorstel om ‘haatzaaiers’ burgerrechten te
ontnemen.
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Baneus
Privéwoord of gangbare term?
Ewoud Sanders
In de nieuwste Van Dale staan veel woorden die niet zo heel erg
bekend (meer) zijn. Baneus bijvoorbeeld, dat zijn oorsprong vindt
in het Rotterdam van 1903. Over de carrière van een woord aan de
zelfkant van het leven.
In 1903 schreef de bekende journalist M.J. Brusse in de rubriek ‘Onder de menschen’
in de Nieuwe Rotterdamsche Courant een roerend portret van twee oude
Rotterdamse inbrekers, Snok en Sam, die een groot deel van hun leven in de bak
hadden gezeten. Brusse had een grote hang naar de zelfkant van het leven, die
hem veel oprechter voorkwam dan het leven van de burgerman.

Het woord baneus komt voornamelijk voor in het werk van journalist M.J. Brusse (1873-1941).
IISG, Amsterdam

In dit portret van Snok en Sam, dat in 1911 onder die titel werd gebundeld, komen
allerlei volkse woorden en uitdrukkingen voor, want Brusse had zijn geheugen zo
getraind dat hij spreektaal bijna letterlijk kon weergeven. Een van de woorden die
hij in dit portret van Snok en Sam gebruikt, is baneus. Wellicht zijn er lezers die, net
als ik, dit lezen als ba-né-us, maar dat is onjuist.

Voorliefde
Het woord komt voor in een monoloog waarin Snok een nare herinnering ophaalt
aan de kleuterschool, toen nog ‘bewaarschool’ geheten. Een grotere jongen had
hem een keer een brandende ‘segaar’ in zijn hand geduwd. Toen Snok dit later
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thuis aan zijn vader vertelde, zei die: ‘Wijs me die baneus 's, dan slaan 'k 'm z'n kop
door z'n rug.’
Brusse moet een voorliefde voor het woord baneus hebben gehad, want in de
jaren daarna gebruikte hij het nog ettelijke malen. Zo lezen we in Landlooperij, een
boek dat in 1906 verscheen: ‘Toon, arme bliksem, hou je nou haaks... wat je gaat
doen dat is voor die baneusies van je.’
In 1917 schreef Brusse in Het rosse leven en sterven van de Zandstraat: ‘en dan
zal me zoo'n baneus...’, in 1926 had hij het in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
over een ‘uitverkoren baneus’ en in 1929 noemde Brusse zichzelf een baneus. Hij
deed dat in een geestige brochure, M.J. Brusse en zijn werk, waarin hij zichzelf
interviewt.
Brusse begint dit zelfinterview met de vraag waarom hij eigenlijk journalist is
geworden, een onverwachte keuze, omdat hij volgens zijn leraar Nederlands
nauwelijks een foutloze zin kon schrijven. ‘Had jij daar’ - voor dat vak van journalist
dus -, vraagt Brusse aan zichzelf, ‘dan als baneus soms zoo'n aanleg voor of zoo'n
roeping?’

Snotaap
Het duurde even voordat ik de herkomst en betekenis van baneus had doorgrond.
Baneus moet worden gelezen als ba-neus. In de nieuwste grote Van Dale is het
terechtgekomen als bahneus, wat meteen de betekenis duidelijk maakt, namelijk
‘snotneus’ of ‘snotaap’. Of, zoals Van Dale het omschrijft, ‘kind dat met een vuile
neus loopt, dat zijn neus nog niet kan vegen’.
Overigens heeft Van Dale die h in dit woord pas in 2005 toegevoegd. Waarom is
mij niet bekend, maar vermoedelijk omdat die schrijfwijze beter aansluit bij de
uitspraak en betekenis van het woord. Vanaf 1970, het jaar dat het woord in Van
Dale debuteerde, stond er baneus en was het voorzien van een citaat van Brusse,
dat inmiddels is geschrapt, namelijk ‘Toen Dorussie nog zoo'n baneussie was van
vier jare oud’.
Dit roept de vraag op of ba(h)neus(sie) soms een particuliere vondst van Brusse
is, een woord dat nooit algemeen ingang heeft gevonden.
Zeker is dat het op schrift zelden wordt gebruikt. In de digitale krantenarchieven
dook het slechts één keer op, te weten in een column die Rob Schouten in 2003 in
Trouw schreef: ‘Daarenboven worden zulke haast obsolete conglomeraties van
hooggeplaatsten tegenwoordig vaak getroebleerd door van heinde en ver
toegestroomd geteisem van anarchistisch en syndicalistisch pluimage, gesecondeerd
door plaatselijk gajes van govies en geestelijke baneussies (...).’
Ook op het Nederlandstalige deel van internet vond ik het slechts eenmaal, in
een woordenlijstje.
Toch vermoed ik dat dit fraaie woord wel degelijk gangbaar is geweest, vooral
als koosnaam. Koosnamen kunnen soms zeer algemeen zijn, zonder dat je ze op
schrift aantreft. Zo is het woord schetepeteetje nauwelijks op internet te vinden,
terwijl ik het in mijn omgeving vrijwel dagelijks hoor. Ik denk dat iets dergelijks ook
geldt voor ba(h)neus(sie) - meer een ‘spreekwoord’ dan een ‘schrijfwoord’. Behalve
dan in het werk van de bekende journalist M.J. Brusse.
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Merken worden woorden
Tomtom
Ton den Boon - hoofdredacteur grote Van Dale
Brintageneratie, bountyeiland, barbiefiguur: er zijn merken die zo'n
grote invloed hebben gekregen dat ze in het dagelijks taalgebruik
zijn terechtgekomen. Sommige zijn zelfs doorgedrongen tot het
woordenboek. Om de maand bespreekt Ton den Boon zulke merken
in Onze Taal.
Landkaart en stratenboek - nog maar een paar jaar geleden kwam je daarmee door
het ganse land, maar in veel auto's hebben deze attributen inmiddels plaatsgemaakt
voor een navigatiesysteem. Zo'n ‘navi’ leidt je feilloos van A naar B, en er is dan
ook niemand meer die kaartlezend een weg hoeft te zoeken langs 's heren wegen:
rijden is navigeren geworden.
De navigator is een piepjong product, dat de markt stormenderhand heeft veroverd.
Het is ook de taal danig aan het beïnvloeden. Neem het werkwoord navigeren. Tot
voor kort stond dat voor ‘een schip of vliegtuig vakkundig besturen’. De jongste Van
Dale kent navigeren ook al in de betekenis ‘surfen’ op het internet, maar de
hedendaagse verkeerskundige betekenis wordt nog niet vermeld. Ook bij navigator
wordt de betekenis van logistiek hulpmiddel niet vermeld. Nieuwe samenstellingen
als autonavigator en weg- of autonavigatiesysteem waren een paar jaar geleden
evenmin bekend genoeg om voor vermelding in de jongste grote Van Dale in
aanmerking te komen. In de praktijk en uit het oogpunt van taaleconomie zijn die
woorden eigenlijk ook te lang als naam voor zo'n gebruiksvoorwerp. Vandaar de
opkomst van populaire verkortingen als autonavi en navi voor dit apparaatje. Trotse
bezitters van een autonavigator hebben het echter nog vaker over hun ‘tomtom’ of
‘tomtommetje’. Dat woord is afgeleid van de merknaam TomTom® - een
internationaal opererend Nederlands bedrijf dat in 1991 is gesticht en sinds 2001,
toen het zijn huidige naam kreeg, is uitgegroeid tot een van de marktleiders op het
gebied van autonavigators.

Tomtom is op weg in te burgeren als naam voor autonavigators in het algemeen.
Centraal Beheer Achmea
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Tamtam
Het woord tomtom bestond al langer, als naam van een percussie-instrument (de
tamtam) en als Surinaamse culinaire term voor ‘pastaballen van gekookte gestampte
banaan die men in de pindasoep serveert’. Een medewerker van TomTom vertelt
dat TomTom verwijst naar de tamtam (het percussie-instrument dus) die mensen
in vroeger tijden gebruikten om met elkaar te communiceren: geluidssignalen
(‘tomtom tomtom tomtom’) dienden in het oerwoud en dergelijke onder meer als
auditieve wegwijzer naar de plaats waar de tamtammer zich bevond.
De naam TomTom is niet alleen simpel, maar ligt ook goed in het gehoor. Dat
draagt bij aan de populariteit van de merknaam. Als het over autonavigators gaat,
van welk merk dan ook, duikt in de krantenkolommen al snel de naam TomTom op.
Zo schreven een paar kranten begin september 2006 dat de ontwikkeling van de
autonavigator die Philips eind 2006 op de markt zou brengen vertraging had
opgelopen: de lancering van ‘het TomTommetje van Philips’ moest worden uitgesteld
(de Volkskrant).

Vaste waarde
Dat tomtom inmiddels een vaste waarde is in de Nederlandse taal, blijkt ook als je
even op tomtom of tomtommetje googelt. Deze vorm wordt vaak aangetroffen op
het internet en dan gebruikt als woord, en hij verwijst lang niet altijd naar een
autonavigator van het merk TomTom. Zo was er begin 2006 commotie over een
bekeuring die een autobestuurder in december 2005 had gekregen, omdat hij een
‘TomTom’ op zijn voorruit zou hebben bevestigd. In reactie op het nieuwsbericht in
het Algemeen Dagblad daalde de beurskoers van TomTom met bijna 10 procent.
Dat was extra zuur voor de aandeelhouders van TomTom, omdat het niet een
navigator van TomTom was, maar een wegwijskastje van de concurrent Navman
(Het Financieele Dagblad, 11-1-2006). Tomtom lijkt dus behoorlijk op weg om in te
burgeren ter aanduiding van navigators in het algemeen. Zelfs zó dat op een
zeilvaartsite een scheepsnavigator van het merk Lowrance al een ‘nautisch
tomtommetje’ genoemd wordt.
Rijden is navigeren geworden, maar dat navigeren wordt steeds vaker ‘tomtommen’
genoemd, een werkwoord dat keurig volgens de Nederlandse werkwoordregels
wordt vervoegd: ‘ik tomtom, jij tomtomt, wij hebben getomtomd’. Ook tomtommer is
inmiddels een gewoon woord geworden: iemand die niet meer kaartleest, maar die
zich van A naar B laat leiden door zijn tomtommetje. Of deze ontwikkeling bevorderlijk
is voor de kunst van het kaartlezen en de wereldoriëntatie in het algemeen, is zeer
de vraag, maar voor onze woordenschat betekent de populariteit van TomTom een
verrijking.
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Geschiedenis op straat
Schouw
Riemer Reinsma
In veertig plaatsen komt hij voor, de onopvallende maar toch wat raadselachtige
straatnaam Schouw. Bovendien is hij te vinden in zes namen met een specificerende
toevoeging, zoals Hoge Schouw en Rode Schouw. De bekendste van alle Schouwen
is echter Het Haagsche Schouw, al is dat niet de naam van een straat maar van
een hotel in Leiden. Wel komt de naam ingebed in een straatnaam voor: het hotel
staat aan de Haagse Schouwweg.
Wat is of was een schouw hier? Niet een stookplaats, zoals misschien gedacht
kan worden, maar een plaats waar je per veerboot een water kon oversteken, een
overzetveer. Het Haagsche Schouw bediende het verkeer dat op weg van Leiden
naar Den Haag of vice versa de Oude Rijn moest oversteken. De oversteekplaats
heeft al heel lang geleden plaatsgemaakt voor een vaste oeververbinding, en voor
de automobilist die nu honderd meter verderop over de A4 zoeft en in minder dan
een seconde de Oude Rijn kruist, is het nauwelijks te bevatten dat hier ooit géén
brug geweest is. Het huidige hotel is overigens niet rechtstreeks naar de oude
oversteekplaats genoemd, maar naar de herberg Het Haagsche Schouw (die nu
deel van het hotel uitmaakt). Die herberg was wél genoemd naar het naburige veer.

Het Haagsche Schouw bij Leiden was ooit de plaats waar per veerboot de Oude Rijn kon
worden overgestoken.
Afbeelding uit de privécollectie van Trudo Bosch.

Leidse Schouw
De veerboot voer uiteraard niet alleen richting Den Haag maar ook richting Leiden.
Had het Haagsche Schouw voor hetzelfde geld dus Leidse Schouw geheten kunnen
hebben, en berust het woord Haagsche op toeval? Nee. De overzetplaats bevond
zich vlak buiten Leiden en ver van Den Haag, en de naam is kennelijk vanuit Leids
perspectief ontstaan.
Dat dit perspectiefaspect van invloed was op de naamgeving zien we ook in
Alphen aan den Rijn. Deze plaats heeft niet minder dan vijf ‘schouwen’: Schouw
(zonder toevoeging), Goudse Schouw, Leidse Schouw, Steekter Schouw en
Prinsenschouw. De namen van die schouwen hadden een wegwijzerfunctie. De
Goudse Schouw lag in het oosten van Alphen; hier passeerde het verkeer dat
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zuidwaarts richting Gouda ging de Oude Rijn. De Leidse Schouw was er voor
reizigers die noordwaarts richting Leiden moesten, en reizigers die de Steekter
Schouw gebruikten, kwamen, zodra zij de veerboot verlieten, aan in de
Steekterpolder, ten zuiden van de rivier. Waar de Prinsenschouw zijn naam aan
ontleent, is niet bekend. Misschien heeft daar ergens een herberg gestaan met de
naam De Prins?
Een heel andere betekenis heeft de Schouw (zonder toevoeging dus) die Alphen
óók rijk is. Hier gaat het niet om een overzetplaats. De straat ligt namelijk in een
nieuwbouwbuurt waarin alle namen zeer eensgezind over het polderwezen gaan.
Van een water is geen spoor te bekennen, en dit is dus geen historische locatie.
Wil Klaassen en Jaap van Maren melden in hun boek 80 jaar straatnamen in Alphen
aan den Rijn (1998) dan ook dat de naam betrekking heeft op de ‘op vaste tijden
terugkerende gelegenheid waarbij wateren, wegen, dijken enz. worden geïnspecteerd
(in ogenschouw genomen)’.

Platboomde schuit
‘Oversteekplaats’ is overigens niet de oudste betekenis van het woord schouw.
Oorspronkelijk betekende het ‘platboomde schuit’: het ding waarmee je de oversteek
maakte. Schouw gaat terug op een oude werkwoordstam die ‘het stoten, duwen’
betekende: het vaartuig werd met een vaarboom voortgeduwd. In Schiedam herinnert
een straat met de naam Schouw aan zo'n platboomde schuit, zo meldt W.P. Rook
in het boek Van Schie, Dam en Schiedam (1989). Net als de Alphense Schouw ligt
ook deze in een nieuwbouwwijk, en ook hier is in geen velden of wegen een rivier
te bespeuren. Déze veerboot ligt als een vis op het droge.
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Het onderzoek
Ingeslikte woorden in je hoofd
Marc van Oostendorp
‘Toen ik nog maar kort taalwetenschap studeerde, werd er een enquête uitgedeeld’,
vertelt taalkundige Mirjam Ernestus (37). ‘Ons werd onder andere gevraagd wat we
van de opleiding vonden. Hoewel ik niet erg enthousiast was, heb ik toen maar
ingevuld dat ik het leuk vond. Ik was al twee keer van studie veranderd. Ik dacht:
als ik hier nu ook weinig aan vind, blijft er niets meer over.’
Inmiddels is Ernestus door de European Science Foundation uitgeroepen tot een
‘potentieel wereldleider’ in de taalwetenschap. Ze krijgt dit jaar de prestigieuze
EURYI-prijs (European Young Investigator Award, ‘Europese prijs voor jonge
onderzoekers’) van 1,25 miljoen euro om in de komende jaren te besteden aan
onderzoek. Ook door haar collega's wordt Ernestus gezien als een van de
belangrijkste jonge Nederlandse taalkundigen.

‘Eik’
Ernestus gaat met het geld van haar prijs onderzoek doen naar een verschijnsel
dat haar al interesseert sinds ze haar proefschrift schreef: het feit dat mensen zonder
dat ze het in de gaten hebben veel woorden maar half uitspreken. Wie nauwkeurig
luistert, hoort bijvoorbeeld dat ook ervaren sprekers een woord als eigenlijk in
lopende spraak bijna helemaal inslikken, en in plaats daarvan ‘eik’ zeggen.

Taalkundige Mirjam Ernestus ontving dit jaar de prestigieuze EURYI-prijs voor jonge
onderzoekers.

Opvallend daarbij is dat het normaliter niemand opvalt dat de helft van het woord
ontbreekt. Ernestus liet mensen eens in een experiment op een knop duwen als ze
een l-klank hoorden. Bij een zin als ‘Dat is eik raar’ drukten ze allemaal, en als hun
erop gewezen werd dat er helemaal geen l te horen was geweest, weigerden ze
dat soms zelfs te geloven. Kennelijk vullen we in ons hoofd die ontbrekende klanken
zo gedachteloos in dat we niet eens meer horen wat er echt gezegd wordt. Dat
effect wil Ernestus de komende jaren nog beter onderzoeken, ook voor andere talen,
zoals het Spaans, het Frans, het Ests en het Fins.
Ernestus, die in 2000 promoveerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, werkt
sinds die tijd bij het Max Planck Instituut in Nijmegen, een grotendeels door een
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Duitse organisatie gefinancierde onderzoeksinstelling die zich richt op de manier
waarop taal in ons hoofd zit. Ze is er anders tegen taal aan gaan kijken: ‘Op de
universiteit was me verteld dat taal met regels werkt. Het feit dat je tobben uitspreekt
met een b-klank, maar tob met een p, werd toegeschreven aan een regel van de
Nederlandse klankleer die van elke b aan het eind van een woord een p maakt.
Maar dat klopt niet.’

‘Stobden’
Ernestus ontdekte hoe het wél zat toen ze in Nijmegen kwam werken en ze werd
ingeschakeld bij onderzoek naar precies de afwisseling tussen bijvoorbeeld de
klanken b en p: ‘Ik doorzocht een grote database met Nederlandse woorden die we
heel nauwkeurig op allerlei regelmatigheden gingen onderzoeken. Daaruit bleek
bijvoorbeeld dat er in het Nederlands na een korte klinker veel vaker een p voorkomt
dan een b: er zijn allerlei woorden als drop, kop, lip, mep en pap, maar woorden als
kwab en schub zijn veel zeldzamer. Van die verdeling maakten we een statistische
analyse.’
Vervolgens is Ernestus de fouten gaan bestuderen die mensen maken,
bijvoorbeeld als ze de verleden tijd moeten maken van tobben. Sommige mensen
zeggen dan al dan niet per ongeluk ‘topten’ in plaats van ‘tobden’, en behandelen
dat werkwoord dus alsof het een p heeft. Ze kwam erachter dat er een verband is
met de verdeling van de woordenschat: de fout ‘topten’ is veel waarschijnlijker dan
de fout ‘stobden’. Hoevéél waarschijnlijker viel zelfs ook precies te zeggen aan de
hand van de statistische verdeling van de woordenschat.
Ernestus: ‘De conclusie is voor mij duidelijk: het beeld dat mij tijdens mijn studie
is bijgebracht, moet worden bijgesteld. Mensen kennen geen regels voor de verleden
tijd. In plaats daarvan hebben ze in hun hoofd alle verledentijdsvormen opgeslagen;
woorden die op elkaar lijken, zitten dicht bij elkaar in ons brein, en daardoor grijpen
we weleens mis. Als ze de verleden tijd tobden moeten zeggen, beginnen alle
woorden als kopten, stopten, flopten, ontpopten, propten en klopten dat woord de
verkeerde richting in te trekken. Soms geven de hersenen aan die verleiding toe:
dan zeggen mensen dus per ongeluk “topten”.’ Dat je omgekeerd bij stopten iets
fout zou doen is veel minder waarschijnlijk, omdat er minder woorden zijn die je de
verkeerde kant op zouden sturen: naast tobden heb je schrobden en hooguit een
handjevol andere.

Klankregels
Met dit vernieuwde inzicht wil Ernestus terugkeren naar de uitspraak van eigenlijk
als ‘eik’. ‘Dat inslikken kun je gemakkelijk begrijpen als je gelooft dat mensen regels
in hun hoofd hebben. Als iemand “eigenlijk” zegt, haalt hij volgens die redenering
eerst dat hele woord op uit zijn geheugen, en past daar dan enkele klankregels op
toe, die er “eik” van maken. De luisteraar hoort dat woord, maar reconstrueert er
weer het volledige woord eigenlijk uit. Die regels verlopen volautomatisch, en geen
van beiden is zich ervan bewust dat sommige dingen nooit gezegd zijn
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- in hun hoofd hebben ze allebei wel degelijk een l.’
Maar Ernestus denkt dat waarschijnlijk ook hieraan geen regels te pas komen.
‘Volgens ons model hebben mensen zowel eik als eigenlijk in hun hoofd zitten. De
vraag is dan hoe we een rangordening tussen die twee kunnen aanbrengen: hoe
kunnen mensen “eigenlijk” horen als iemand “eik” zegt, maar nooit “eik” als iemand
“eigenlijk” zegt? Mogelijk klinkt het “eik” dat mensen zeggen als ze “eigenlijk”
bedoelen toch niet precies hetzelfde als de naam van de eikenboom. Misschien tilt
de spreker toch heel vluchtig het puntje van zijn tong op, alsof hij een l gaat zeggen,
en misschien pikt de luisteraar dat heel subtiele signaal toch op. Dat willen we de
komende jaren gaan uitzoeken.’

Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.
a. Davidsster
b. Davidster
c. davidster
2.

a.
b.
c.

hier tussendoor
hiertussen door
hiertussendoor

3.

a.
b.
c.

mariene biologie
marine biologie
marinebiologie

4.

a.
b.
c.

V-formatie
v-formatie
veeformatie

5.

a.
c.
d.

whitewash vloer
witewhash vloer
witewhashvloer

B. Vergroot uw woordenschat
1. big five
a. begroeting
b. buffel, leeuw, luipaard, neushoorn, olifant
c. China, Frankrijk, Rusland, Verenigd Koninkrijk, VS
2. Big Five
a.
b.
c.

begroeting
buffel, leeuw, luipaard, neushoorn, olifant
China, Frankrijk, Rusland, Verenigd Koninkrijk, VS

3. high five

Onze Taal. Jaargang 75

a.
b.
c.

begroeting
buffel, leeuw, luipaard, neushoorn, olifant
China, Frankrijk, Rusland, Verenigd Koninkrijk, VS

C. Zoek de fouten
1. Sint Nicolaas arriveert aanstonds weer in 't land met zijn dienstige gevolg van
Zwarte Pieten en een hele batterij aan hulp-Sinterklazen teneinde deze
laaggelegen natiën te vergullen met stoombootladingen vol presentjes.
2. Zal de nieuw te vormen co-alitie net zo driestig en kwistig met kadootjes strooien
als de goedheiligman? De Blokkers en Bart-Smitten van deze wereld zullen er
voorzeker niet rouwig om zijn.

D. Extra
Wat voor fout zit er in ‘Taaladviesdiesnt’: een taalfout, schrijffout, typfout, drukfout,
zetfout of nog iets anders?
De antwoorden vindt u op bladzijde 331 van dit nummer.
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Tamtam
Redactie Onze Taal
Dialect nadelig op arbeidsmarkt
Wie van huis uit dialect spreekt, bereikt gemiddeld een minder hoog opleidingsniveau
dan mensen die in het Standaardnederlands zijn opgevoed. Dialectsprekers stoten
op de arbeidsmarkt naar verhouding ook minder vaak door naar banen met een
hoge maatschappelijke status. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nijmeegse
socioloog Gerbert Kraaykamp, die ruim drieduizend volwassenen naar hun
achtergrond vroeg.
Een van de factoren die een rol spelen, is dat dialectsprekers vaak uit een lager
sociaal milieu komen. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Ook als ‘ruis’, zoals
sociale achtergrond en opleiding van de ouders, uit de onderzoeksgegevens gefilterd
wordt, blijft er een verband zichtbaar tussen dialect en minder goede vooruitzichten
op de arbeidsmarkt.
Overigens zijn de nadelige effecten in de loop der jaren afgenomen: de huidige
generatie dialectsprekers ondervindt minder hinder van hun dialect dan de oudere.
Ook het gebrúík van de streektaal loopt trouwens terug: 36% van alle mensen die
de afgelopen 25 jaar opgroeiden, had een dialect als thuistaal; voor die tijd was dat
ongeveer 45%.
Tot slot blijkt uit een beknopte taalvaardigheidstest dat mensen met een
dialectjeugd een kleinere woordenschat van het Nederlands hebben dan sprekers
van de standaardtaal - een effect dat overigens wél is toe te schrijven aan het feit
dat dialect vooral in achterstandsgezinnen wordt gesproken, en niet zozeer aan het
spreken van dialect zelf.
Bronnen: Dagblad van het Noorden, Pedagogische Studiën

Apple wil dat bedrijven het woord pod(cast) niet meer gebruiken.

Apple claimt pod(cast).
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Apple, de maker van de populaire mp3-speler iPod, heeft advocaten in de arm
genomen om te voorkomen dat andere bedrijven pod gebruiken in hun product- en
bedrijfsnamen. Apple vindt het zelfs onacceptabel dat de samenstelling podcast
door derden wordt gebruikt. Die term werd ooit gevormd met een knipoog naar de
apparaatjes van Apple, maar wordt nu wereldwijd gebruikt voor te downloaden
‘webzendingen’ in het algemeen. (Webwereld)

Hoogleraren huiverig voor Wet Inburgering.
In een open brief hebben achttien hoogleraren die vanuit verschillende disciplines
allemaal met migratie te maken hebben, hun bezorgdheid geuit over de Wet
Inburgering. Ze vrezen onder meer dat de hogere taaleisen die aan nieuwkomers
gesteld worden de integratie eerder hinderen dan bevorderen. De wet wordt
binnenkort besproken in de Eerste Kamer. (NRC Handelsblad)

Weer nieuw woord voor allochtoon.
Dit najaar werd er nogal lacherig gereageerd op het voorstel van de Amsterdamse
PvdA-fractie om het als negatief ervaren woord allochtoon te vervangen (zie ook
‘Tamtam’ oktober). Toch muntte De Baak (het opleidingscentrum van
werkgeversorganisatie VNO-NCW) begin oktober een alternatief: ‘bicultureel’: dat
ben je ‘als je je hebt verrijkt met minstens één andere cultuur’. (website De Baak)

‘Meer erkenning voor Nedersaksisch.’
De besturen van de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en de Friese
gemeenten Oost- en Weststellingwerf hebben in de Tweede Kamer aangedrongen
op meer aandacht voor het Nedersaksisch. Dat dialect is weliswaar officieel erkend,
maar de provincies willen nu eenzelfde behandeling (meer geld en middelen) als
het op een hoger niveau erkende Fries. (Trouw)

Nederland komt op voor Lingo.
De netcoördinator van Nederland 1 heeft het geweten: zijn plannen om te stoppen
met Lingo, het oudste nog lopende tv-spelletje van Nederland, leverde een storm
van protest op - van een actiewebsite (www.lingomoetblijven.nl) tot Kamervragen
aan toe. Er was vooral veel verontwaardiging over de reden voor de stopzetting:
het programma zou te veel ouderen trekken. De acties hebben succes gehad: de
TROS besloot uiteindelijk toch door te gaan met Lingo. (Nu.nl)

Engels aangepakt in Maleisië.
De Maleisische minister van Cultuur heeft maatregelen genomen die moeten
voorkomen dat het Maleis door het Engels ‘aan de zijlijn’ wordt gezet. Maleisiërs
die door de autoriteiten afgekeurde woorden op uithangborden hebben gebruikt,

Onze Taal. Jaargang 75

kunnen na een eerste waarschuwing rekenen op een boete op van 1000 ringgit,
oftewel 215 euro. (Associated press)

Halsema bekroond vanwege klare taal.
Femke Halsema van GroenLinks heeft de Klare Taalprijs van de Nationale Jeugdraad
gewonnen. Maxime Verhagen (CDA) kreeg de Zwetsprijs. (Trouw; zie ook het artikel
op blz. 306)

VVD: ‘voer taaltest in voor tweejarigen’.
VVD-lijsttrekker Rutte pleitte er tijdens de Algemene Beschouwingen voor om
taalachterstanden bij kinderen al voor hun derde verjaardag aan te pakken via een
‘taalcheck’ op het consultatiebureau. (VVD; zie ook de discussie op p. 329)
Koppelingen naar de originele berichten staan op www.onzetaal.nl/tamtam.
Let wel: internetkoppelingen verouderen snel. Op onze website staat
iedere dag vers taalnieuws.
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Hom of kuit
Is een taaltoets voor peuters wenselijk?
Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.
VVD-leider Mark Rutte heeft bijval gekregen voor zijn voorstel om alle kinderen van
bijna drie jaar oud verplicht een taaltoets te laten ondergaan. Uit de toets blijkt of
de taalontwikkeling van deze peuters op peil is. Als dat niet het geval is, gaan ze
naar een voorschoolse opvang waar hun taalontwikkeling gestimuleerd wordt.
Verdient dit voorstel uitvoering?

Tegenstander
De eerste eis waaraan zo'n taaltoets moet voldoen, is dat deze correct voorspelt
welke kinderen later op school door hun gebrekkige taalvermogen problemen zullen
gaan krijgen en welke niet. En we weten nu al dat Ruttes toets niet aan deze eis
voldoet. Bij kinderen tot vier jaar is het taalvermogen nog volop in ontwikkeling. En
die ontwikkeling gaat niet geleidelijk maar met sprongen. Meestal gaan die sprongen
vooruit, maar zitten daartussen lange perioden waarin het kind zich niet - althans
niet hoorbaar - lijkt te ontwikkelen. Test je een kind aan het einde van zo'n periode,
dan lijkt het vergeleken met andere kinderen een achterstand te hebben. Maar het
komt ook voor dat een kind met sprongen achteruit lijkt te gaan. Het maakt dan
bijvoorbeeld een paar keer een zin die uit meer woorden bestaat, en daarna een
tijdje niet meer. Test je een kind tijdens zo'n probeerperiode, dan geeft de uitslag
een te rooskleurig beeld van zijn taalontwikkeling.

Is een taaltoets voor peuters een goed idee?

Er zijn ook minder taalspecifieke bezwaren tegen deze toets. Het testen van
tweejarigen is een probleem op zichzelf: als een kleintje ‘de bokkepruik op heeft’,
zegt het niets. Hoe de onderzoeker ook zijn best doet, het blijft hem alleen argwanend
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aanstaren. Daar komt nog bij dat een kind ook gewoon hardhorend kan zijn. En ten
slotte is er een politiek-ideologisch bezwaar tegen de toets. Waarschijnlijk zal het
grootste deel van de kinderen met een achterstand uit gezinnen met een anderstalige
achtergrond komen. Zijn die voorschoolse taalstimuleringsklassen dan niet een
verkapte poging om immigrantenkinderen zo vroeg mogelijk te laten integreren?

Voorstander
Eerst maar even iets over de algemene bezwaren. Wat is ertegen als Ruttes test
ook snel aan het licht brengt dat een kind hardhorend is? En waarom zouden we
niet als nuttig bijeffect van de test mogen verwelkomen dat kinderen eerder
inburgeren? Juist immigrantenkinderen hebben veel voordeel van therapie op jonge
leeftijd. Dan is hun brein nog flexibel genoeg om zich de andere taal snel en volledig
eigen te maken.
De taal- en testspecifieke bezwaren verdienen meer aandacht. Recent onderzoek
aan het Erasmus Medisch Centrum heeft uitgewezen dat dergelijke peutertestjes
wel degelijk goed uitvoerbaar zijn. Ook blijkt het mogelijk om peuters met een
taalvaardigheidsprobleem een therapie te laten ondergaan waardoor ze later niet
naar het - dure - speciaal onderwijs hoeven, maar gewoon naar het basisonderwijs
kunnen. Dat is fijn voor de peuters en een aanzienlijke kostenbesparing voor de
maatschappij. Wie zich de voordelen realiseert, snapt ook wel waarom de
peutertoetsen in de ons omringende buitenlanden ingevoerd zijn (Duitsland) dan
wel worden (België). Laten we eens voor een keer van de ervaringen van anderen
leren!

Wat vindt u ervan? Is een taaltoets voor peuters wenselijk?
Geef voor 20 november uw mening op onze website:
www.onzetaal.nl/homofkuit. Of stuur een briefkaart met ‘Taaltoets voor peuters
is wenselijk’ of ‘Taaltoets voor peuters is niet wenselijk’ naar de redactie van
Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag. In de volgende aflevering de
uitslag.

Uitslag vorige stemming
Vorige maand kon u uw mening geven over de verkiezingsprogramma's. Moeten
die in zo eenvoudig mogelijk Nederlands gesteld zijn? Of doet dat onvoldoende
recht aan de ingewikkeldheid van de politieke voorstellen? De inzendingen laten er
geen misverstand over bestaan. Die verkiezingsprogramma's moeten inderdaad zo
eenvoudig mogelijk, zo vindt een ruime meerderheid van 317 stemmers (81,9
procent). Slechts 70 inzenders (18,1 procent) hebben overwegende bezwaren.
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Inzicht
Raymond Noë
‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland en België. 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.

Gaten in de taal
Vertalen is moeilijk. Dat komt natuurlijk doordat we het buitenlands niet perfect
beheersen, maar soms ook doordat zo'n andere taal woorden heeft die verwijzen
naar iets waar wij geen woord voor hebben, en die dus niet een-op-een vertaalbaar
zijn. Voorbeelden daarvan zijn het Duitse Drachenfutter, ‘zoenoffers van zich schuldig
voelende echtgenoten aan hun vrouw’, en het Franse frotteur, ‘man die zich in
menigten tegen vreemden wrijft’. ‘Gaten in de taal’ noemde Peter Burger dit soort
woorden in zijn gelijknamige serie artikelen over dit onderwerp in Onze Taal
(1995-1997).

Gaten in de taal behoren tot het soort taalcuriosa dat zich graag laat verzamelen in
boeken - en dan, zo blijkt, vooral Engelse. In 1988 verscheen They Have a Word
for it, van de internationaal bekende vloek- en scheldwoorddeskundige Howard
Rheingold (in het Nederlands verschenen onder de titel Koro (Chinees; zelfst. nw.)
De hysterische overtuiging dat je penis steeds kleiner wordt). In 2004 publiceerde
hij In Other Words van Christopher Moore, en in 2005 The Meaning of Tingo van
Adam Jacot de Boinod. Dat laatste boek is nu als Tingo in het Nederlands vertaald
door Rob van Moppes.
Jacot de Boinod bracht in dit boekje honderden ‘untranslatables’ samen, die hij
zonder veel toelichting rangschikte in thematische hoofdstukken over onder meer
ziekte, seks, het weer, fauna, arbeid, en eten en drinken. In die laatste categorie
vinden we bijvoorbeeld het Oudgriekse protintheuo dat ‘van tevoren de lekkerste
hapjes eruit pikken’ of ‘eerst voor jezelf opscheppen’ betekent, en het
Schots-Gaelische giomlaireachd, dat staat voor ‘de gewoonte rond etenstijd op
bezoek te komen’. En het titelwoord tingo is Paaseilands voor ‘het een voor een
lenen van de spullen uit het huis van een vriend tot er niets meer over is’.
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Jacot de Boinod kwam bij zijn zoektocht naar onvertaalbare woorden ook veel
andere taalcuriosa tegen, en die zijn hier en daar ook in het boek terechtgekomen:
lijstjes ‘valse vrienden’ (buitenlandse woorden die op Nederlandse lijken maar die
een andere betekenis hebben, zoals het Engelse receipt, dat niet ‘recept’ maar
‘bonnetje’ betekent), taalweetjes en Opperlandse eigenaardigheden als woorden
met heel veel klinkers achter elkaar, of woorden die alleen uit medeklinkers bestaan.
Ta al op zijn leukst, kortom, maar zonder wetenschappelijk pretentie: het is vrijwel
zeker dat een deel van de links en rechts bijeengegaarde woorden niet eens bestaat.
Zo was in de originele Engelse uitgave van Tingo het zogenaamd Nederlandse
woord plimpplampplettere opgenomen, dat ‘steentje keilen’ zou betekenen.

Tingo is een uitgave van uitgeverij Mouria en kost € 12,50 (integraal
gebonden, 208 blz.).
ISBN 90 458 4844 0

Nederlands-Papiaments

Ruim een jaar geleden verscheen bij uitgever Walburg Pers het Woordenboek
Papiaments-Nederlands, dat het Papiaments van Curaçao als uitgangspunt heeft,
maar ook vorm- en uitspraakvarianten van Aruba en Bonaire vermeldt. Het
corresponderende deel Nederlands-Papiaments is nu ook verschenen. Het bevat
40.000 trefwoorden en behandelt 1500 spreekwoorden. De lemma's geven informatie
over varianten, woordsoort, uitspraak en klemtoon, woordgeslacht en de
vervoegingen van werkwoorden. De gehanteerde spelling is die van Bonaire en
Curaçao.

Groot woordenboek Nederlands-Papiaments. Dikshionario
Hulandes-Papiamentu van drs. Igma van Putte-de Windt en dr. Florimon
van Putte kost € 39,50 (gebonden, 710 blz.).
ISBN 90 5730 414 7

Vertaalwoordenboeken op cd-rom
De in 2002 verschenen cd-romversies van de grote vertaalwoordenboeken van Van
Dale Lexicografie zijn nu verkrijgbaar in de herziene spelling, terwijl ook de techniek
erachter is verbeterd. In het woordenboek Duits is uiteraard ook de nieuwe Duitse
spelling doorgevoerd. Lezers van Onze Taal kunnen deze elektronische
woordenboeken met korting bestellen (zie bladzijde 325).
De winkelprijs van de cd-roms is € 149,- per stuk. ISBN: Spaans 90 6648
480 2; Duits 90 6648 479 9; Engels 90 6648 476 4; Frans 90 6648 478
0
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Groteletter-Van Dale
Om zo veel mogelijk woorden in een woordenboek te krijgen, wordt er meestal
gebruikgemaakt van een zo klein mogelijk lettertype. Speciaal voor mensen die
moeite hebben met zulke kleine lettertjes brengt Van Dale Lexicografie nu de
zogenoemde ‘Vitale Van Dale’ op de markt. Er staan zo'n 60.000 ingangen in (ter
vergelijking: de grote Van Dale bevat er zo'n 240.000), en de lemma's geven
informatie over betekenis, uitspraak, woordsoort, woordgeslacht en afbreekpunten.
Ook bevat het woordenboek tientallen informatiekaders die aansluiten bij de interesse
van de doelgroep (49+'ers). Wie het woordenboek koopt, kan een elektronische
versie ervan van het internet downloaden.

Van Dale woordenboek Nederlands op groot formaat is een uitgave van
Van Dale lexicografie en kost € 42,95 (gebonden, 1040 blz.). ISBN 978
90 6648 961 5

Bijbelse werkwoorden
In 2000 publiceerde predikant Piet Schelling Symbolen in de bijbel, een naslagwerk
dat ingaat op de betekenis van zelfstandige naamwoorden die een speciale rol
spelen in bijbelteksten, zoals brood, wijn, lamp, wolk en ladder. Onlangs verscheen
het hiermee verwante Werkwoorden in de bijbel, waarin hij uitgebreid ingaat op de
religieuze en culturele achtergronden van werkwoorden als baren, bedelen, begraven,
ontwaken, slapen en nog twintig andere. Bij elk van die ‘hoofdwerkwoorden’ komen
ook verwante werkwoorden aan bod, in totaal een paar honderd. De beschouwingen
van de religieuze betekenis worden steeds
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afgesloten met voorbeelden van hoe het werkwoord gebruikt wordt in teksten uit de
islam, het christendom en het jodendom, en met verwijzingen naar het gebruik ervan
in samenleving en cultuur (poëzie, literatuur, kunst).

Werkwoorden in de bijbel. Hun betekenis in godsdienst en cultuur is een
uitgave van Meinema en kost € 52,50 (gebonden, 668 blz.). ISBN 978 90
211 4112 1

Culinaria
Fred Spaargaren schreef in 1992 Pompadour, pompernickel en pique-nique, en dit
boek is nu opnieuw uitgegeven onder de titel Rabarber, ragout en ratatouille.
Spaargaren beschrijft hierin de herkomst van zo'n tweehonderdvijftig gerechten en
producten, voornamelijk afkomstig uit de Franse keuken, met de nadruk op het
anekdotische aspect, het verhaal achter het gerecht. Omelet, sandwich en grog
komen op die manier aan bod, maar ook de chiquer klinkende salade belle-Hortense,
sauce Mornay en sole Murat, alsmede de biefstukvariëteiten tournedos Parmentier,
tournedos Rossini en tournedos Rachel.

Rabarber, ragout en ratatouille is een uitgave van BZZTôH en kost €
13,50 (gelijmd, 173 blz.). ISBN 978 90 453 0612 4

Tolken
De Vlaamse Raïssa De Keyser is arabiste en slaviste, spreekt zes talen en is
werkzaam als ‘sociaal tolk’ Russisch, wat betekent dat ze vooral intermediair is
tussen hulpzoekende buitenlanders en allerhande zorginstellingen. In Horen, zien
en tolken beschrijft ze haar werk - dat uiteraard veel meer van haar vraagt dan het
tolken alleen - en laat daarbij veel, soms ontroerende gebeurtenissen uit de praktijk
voorbijkomen.

Horen, zien en tolken. Werken als tolk in de sociale sector is een uitgave
van Academia Press en kost € 14,- (ingenaaid, 110 blz.).
ISBN 90 382 0940 1
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En verder:
• Schrijfgids voor economen van Susanne Gerritsen. Derde druk (eerste 1998)
van een boek dat economen en economiestudenten laat ‘kennismaken met
regels en eisen voor het schrijven van wetenschappelijke teksten’. Uitgeverij
Coutinho, € 17,50 (ingenaaid, 218 blz.).
ISBN 978 90 469 0024 6
• Internationale zakenbrieven van Sander Schroevers. Correspondentiehulp voor
het Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans. Kluwer, TaalAnker-reeks (nr.
58), € 31,50 (gelijmd, 104 blz.).
ISBN 90 13 03911 1
• Correct taalgebruik van Willy Smedts e.a. Achtste, omgespelde en bijgewerkte
druk van deze in Vlaanderen populaire schrijfhulp, die zich vooral richt op
correct idioom. UGA, € 29,- (gelijmd, 325 blz.).
ISBN 90 6768 808 8
• Dag in dag uit, van woord tot woord van Willy Smedts. Zesde, omgespelde en
bijgewerkte druk van een gids met vijfhonderd Standaardnederlandse
alternatieven voor in Vlaanderen veelgebruikte woorden. Acco, € 10,50
(ingenaaid, 90 blz.). ISBN 90 334 6252 4
• Creatief schrijven van Karel Witteveen. Schrijftechnieken en -vaardigheden
voor schrijvers van beleidsnota's tot die van reisverhalen. Boom, €22,50
(ingenaaid, 150 blz.).
ISBN 978 90 8506 306 3
• Prisma basisgrammatica Italiaans van Rosanna Colicchia. Italiaanse
grammaticaregels in begrijpelijke taal. Met oefeningen. Het Spectrum, €14,90
(gelijmd, 192 blz.).
ISBN 90 274 2309 1
• Dictosaurus. Engelse schrijfondersteuning speciaal voor kinderen, bestaande
uit een spellingcontrole, een woordenboek (Oxford School Dictionary) en een
thesaurus. Polderland, € 58,50. Meer informatie en bestellingen:
www.polderland.nl.
• Leescultuur onder vuur. Zes voordrachten over geletterdheid van Marita
Mathijsen, Thomas Vaessens e.a. KNAW, € 13,- (ingenaaid, 70 blz.).
ISBN 90 6984 486 9

Antwoorden taaltest (zie pagina 327)
A. Spelling
1. c. davidster
2. c. hiertussendoor
3. a. mariene biologie
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4. a. V-formatie
5. a. whitewash vloer

B. Woordenschat
1. b. buffel, leeuw, luipaard, neushoorn, olifant (vijf grote Afrikaanse ‘safaridieren’)
2. c. China, Frankrijk, Rusland, Verenigd Koninkrijk, VS (vijf permanente
Veiligheidsraadleden)
3. a. begroeting

C. Zoek de fouten
1. Sint-Nicolaas, in 't land (apostrof andersom), gedienstige of dienstwillige
(dienstig betekent ‘geschikt, nuttig’), hulpsinterklazen, vergulden
2. coalitie, driest of druistig, kadootjes mag wel maar is informeel, Bart Smits
D. Extra
De verwisseling van twee letters in ‘Taaladviesdiesnt’ is vooral een typfout. Veel
mensen noemen zoiets nog een drukfout of zetfout, maar die komen weinig meer
voor nu de meeste te drukken bestanden digitaal worden aangeleverd; wel kan
bijvoorbeeld de zetter tijdens het bewerken van digitaal zetwerk nog een fout maken,
die dan eigenlijk meer een typfout is. Een typfout of tikfout is puur een vergissing
bij het typen, door haast of slordigheid. Zo'n fout kan ook wel een schrijffout genoemd
worden. De aanduiding taalfout wordt meestal gebruikt voor fouten als hij word en
gefaxed, waarbij mensen echt niet (goed) weten hoe het hoort; dat is dan een spel-,
stijl- of grammaticafout.
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl

Arnhemse Koerier
Dit jaar is het de beurt aan Parijs, met bijvoorbeeld de onthulling van de
nieuwe C4 Picasso voor ouders met vier of meer kinderen, en de première
van een kleine Volvo C30 voor ouders zonder kinderen.
M, maandblad van NRC Handelsblad
Vissen met dynamiet en sediment uit de benedenloop van de rivieren op
de Vogelkop zijn de belangrijkste bedreigingen van de omliggende riffen.

NRC Handelsblad
Extra maaiwerk in parken Blerick na klachten schapen
Het gras in het Wassum-, Klingerberg- en het Maashofpark is extra
gemaaid na klachten van buurtbewoners en het wijkoverleg Blerick
over de inzet van schapen in de parken.
Dagblad De Limburger
Inloopspreekuur:
ma t/m vrij 8.00-9.00 uur Spreekuur waar u terecht kunt zonder afspraak,
uitsluitend bestemd voor korte consulten. Voor klachten die langer dan 5
minuten duren wordt u verzocht een afspraak te maken.
Folder dokter
Het kabinet gaat strenge eisen stellen aan buitenlanders die hier verblijven.
Voorheen moesten zij zich daarvoor schuldig maken aan ernstige
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misdrijven, nu is een eenvoudige overtreding waar celstraf op staat al
voldoende.
Eindhovens Dagblad
Folder kantoorartikelen

Deze krachtige en veelzijdige formulering verwijdert zelfs hardnekkig
vet en kalkaanslag en geeft een diep reinigend en glanzend
eindresultaat.
Etiket Cif-schuurmiddel
Diefstal uit onze zaak, ook uw taak?
Bord in winkel
Melding bedrijfssoftware

Een glazen gevelpaneel is dinsdag in stukjes van 45 meter hoogte van
de Zoetermeerse stadhuistoren naar beneden gevallen.
Cobouw
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Zijn knecht staat te lachen
Rijmloze woorden in het Nederlands
Jaap Bakker
December is gedichtenmaand. Miljoenen verzen worden geschreven,
talloze personen en voorwerpen berijmd. Als die verzen ook hardop
worden voorgelezen, ontstaan er gemakkelijk discussies over wat
zuiver rijm en correcte uitspraak is. Volgens sommigen zijn er geen
natuurlijke rijmpartners voor het woord lachen. Is dat dan net zo'n
woord als de klassiekers herfst en twaalf? Een zoektocht naar
eenzelvige rijmen.
Soms word je je pas bewust van bepaalde feiten als iemand de juiste vraag stelt.
In dit geval was het de heer Hartmann uit Dordrecht, die zich onlangs in een brief
aan dit blad afvroeg: ‘Welk fatsoenlijk Nederlands woord rijmt er in 's hemelsnaam
op lachen?’ Ik had nooit vermoed dat dat problemen zou opleveren. In het door mij
samengestelde Nederlands Rijmwoordenboek staat het woord in een rubriekje met
onder meer plaggen, raggen en vlaggen. Maar ch (stemloos zoals ook f) is een
andere klank dan gg (stemhebbend, zoals ook z), dus strikt genomen is lachen vlaggen een onzuiver rijm. De rubriek in kwestie vermeldt nog de namen Apachen
en Appalachen, maar dat zijn geen inheemse Nederlandse woorden. Kortom, voor
fonetische fijnproevers is lachen inderdaad een onberijmbaar woord, evenals
trouwens kuchen, goochelen en Tsjechen.
Zelf heb ik nooit veel notitie genomen van het subtiele klankverschil tussen ch en
g. Vreemd eigenlijk, want ik hoor wél haarscherp het verschil tussen f en v, of tussen
s en z. Ik zal dus ook nooit cijfer op ijverlaten rijmen, of horloge op doosje. Zuiver
rijm is kennelijk een subjectief begrip. Het zal wel te maken hebben met de landstreek
waar je bent opgegroeid.

Euro
Of men nu rekkelijk is of precies, het aantal onberijmbare woorden in het Nederlands
is aanzienlijk. Het zijn er veel meer dan die paar voorbeelden (herfst, twaalf) die
steeds maar weer worden genoemd. Zo bestaan er honderden meerlettergrepige
onrijmen (zie het kader op bladzijde 338), die echter minder tot de verbeelding
spreken. Vele creatieve geesten hebben hun krachten beproefd op herfst, maar
niemand bekommert zich om rijmkundige weesjes als vijftig en buizerd. En dan zwijg
ik nog van de vele buitenlandse woorden die ons moderne leven bepalen, zoals
googelen en Al-Qaida. De enige taalkundige nieuwvorming die de pennen in
beweging heeft gezet is euro, misschien omdat dit onberijmbare woord ons raakt
in de kern van onze existentie, de portemonnee. Pieter Nieuwint schiep het volgende
rijm:
Een tijd geleden is mijn ome Bart
Geopereerd aan hersenen en hart
De twee chirurgen, zowel hart- als neuroDie vroegen ieder zevenduizend euro
En hun gezamenlijke nota bracht teweeg
Dat oom een toeval en een hartverzakking kreeg
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Voor euro wordt wel de meervoudsvorm euri gehanteerd, een staaltje van
gymnasiastenhumor dat evenwel onverwachte rijmmogelijkheden biedt:
Ik huppel en neurie
'k Ben hartstikke blij
In de Staatsloterij
Won ik 10.000 euri!
Waarmee tevens het onberijmbare werkwoord neuriën uit z'n isolement is verlost.
De lijst van rijmloze woorden zou nog langer zijn geweest als we niet hadden
kunnen beschikken over het enorme arsenaal aan eigennamen dat de wereld ons
biedt. Welke parel had ooit kunnen schitteren zonder Karel, en welke partner zonder
Pierre Kartner? Een lijstje van woorden die alleen maar rijmen op eigennamen is
te vinden in het kader hiernaast.

Uitdagingen
Laten we ons begeven in de eredivisie van rijmloze woorden, de eenlettergrepigen.
Het schoolvoorbeeld van zo'n monosyllabisch onrijm is herfst, waar tot op de dag
van vandaag geen natuurlijke rijmpartner voor gevonden is. Maar met bepaalde
kunstgrepen is het wel degelijk in te zetten. Vic van de Reijt heeft in de nieuwste
versie van zijn plezierdichtbloemlezing Ik wou dat ik twee hondjes was niet minder
dan zes ‘herfstrijmen’ bijeengebracht, waaronder deze twee:
In de herfst
zijn de bejaarden op hun sterfst
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De kop van Noord-Holland
Een storm in de herfst
Dit was Wieringerwerf
Op zijn Wieringerwerfst
Het eerste vers is van de cabaretier Marcel Verreck, het tweede van de obscure
dichter Evert van IJdic, met wie de bloemlezer kennelijk een bijzondere relatie
onderhoudt.
We mogen stellen dat herfst is bedwongen. Maar er blijven nog genoeg uitdagingen
voor rijmfanaten over. Ik zal u zo een lijstje voorzetten van onberijmbare woorden,
waaruit we wellicht een waardige opvolger van herfst kunnen kiezen.
Laten we eerst afspreken dat een paar categorieën niet meedoen. Eigennamen
laten we weg, zoals de merknamen Perl en Knirps, de voornamen Maup en Roelf,
en de plaatsnamen Weesp en Warns. Het gaat ons om het gewone, algemeen
gebruikelijke Nederlandse vocabulaire. Daarom laten we ook links liggen:
- Verouderde of gewestelijke woorden: zwilk, veunst, garf.
- Buitenlandse woorden: überhaupt, bruusk, extra large.
- Klanknabootsingen: roetsjt, tsjirpt, knoerpt, burlt.

Dan resteert dit groepje:
dirk
heup
twaalf
walgt
larf
rasp
zelfs
wierp
volks
(ver)molmd
stolp
spuugt
wilg
wulps
zulks
schelms
schalks
leuks
volgt
baltst
(ver)kleumd
nieuws
jongst

Ten aanzien van de eerste rij woorden helpt de grote Van Dale ons uit de droom.
Niks uitdaging voor rijmfanaten, de rijmpartners staan gewoon in het woordenboek.
Er blijken een heleboel ouderwetse of gewestelijke woorden (die hier, bij de woorden
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waarméé je rijmt, natuurlijk wél meedoen) te zijn die onberispelijke rijmcombinaties
vormen. Zo bestaat er een werkwoord nirken, ‘herkauwen’, dat rijmt op dirken termen voor het begin en het einde van het spijsverteringsproces. Heup rijmt op
reup, een plantenziekte, en jeup, wat ‘meidoorn’ of ‘meidoornvrucht’ betekent. ‘Mijn
jeup heeft last van reup, riep boer Treub uit Greup’. Het befaamde onrijm twaalf
gaat samen met zwaalf, ‘zwaluw’ (‘De zwaalven waren met z'n twaalven’). De rest
wil ik u niet onthouden:
walgt

valgt (valgen = ‘omploegen’)

larf

garf (korenschoof), warf (terp)

rasp

hasp (haspel)

zelfs

gelfs (schuins)

wierp

knierp (knierpen = ‘knoerpen’)

volks

Stolks (uit Stolwijk)

vermolmd

dolmt (dolmen = ‘slapen’)

stolp

golp (plens water), scholp (schelp)

spuugt

huugt (hugen = ‘schooien’)

Illustratie: Matthias Giesen

Het woord wilg kan tweelettergrepig worden uitgesproken, naar analogie van film,
dat dankzij die kunstgreep rijmt op Willem. Zo kan ‘willeg’ worden gekoppeld aan
grillig.
Ouderwetse woordvormen kunnen weleens behulpzaam zijn. Drs. P heeft ooit dit
versje gemaakt:
Ei, hoort gij niet een zoet gesuis?
Het is de minneroep eens uis
Dat kunnen wij ook! We gaan door:
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Ei, hoort gij niet iets wufts en wulps? Het is de minneroep eens tulps

Woorden met een eigennaam als enige rijmpartner
zwachtelt / Machteld
zaniker / Franeker
stapel / Ter Apel
rabarber / Pearl Harbour
parel / Karel
parfum / Warffum
karn / Tarn
partner / Kartner
echo / Necho
schemert / Gemert
bedremmeld / Remmelt
sterretje / Gerritje
geselt / Heesselt
amoebe / Phoebe
preuts / Van Heutz
middel / Lidl
kirsch / Hirsch
tegenligger / Wigger
eiber / Drijber
cijfer / Pfeiffer
schijnsel / Nijnsel
beitel / Treitel, Keitel
dildo / Hildo
getjilp / Den Ilp
joekel / Boekel, Van Oekel
triomf / Stomph
verorbert / Norbert
kiosk / Osk, Manosque, Mosk
gospel / Ospel
mossel / Possel
aula / Paula
muskus / Buskes
hussel / Brussel
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Meerlettergrepige onrijmen in het nederlands
Het criterium is dat er geen ander natuurlijk woord bestaat met dezelfde rijmuitgang
en een verschillende medeklinker vóór die rijmuitgang. Onpasselijk is dus een
rijmloos woord, ondanks het bestaan van ‘rijke rijmen’ als toepasselijk.
vaandel
gedaante
aarzel
heldhaftig
lachen
krachtens
verzaligd
wanstaltig
amber
kamfer
ampel
veranderlijk
angstig
behangsel
zanik
karper
haspel
onpasselijk
mazzel
onhebbelijk
peddel
nederig
veegsel
leegte
beeldend
beeldig
bevreemdend
leemte
heerser
begeerte
veertig
meesterlijk
voortreffelijk
negentig
bedlegerig
gezeglijk
rechtens
geldelijk
eenzelvig
zemelig
emmes
stemmig
stempelt
stremsel
engerd
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denkelijk
menneke
kennelijk
zenuw
schepsel
herfstig
sterfte
gebergte
zevengesternte
verwerpelijk
langwerpig
hersenen
dertig
sperwer
verzenen
gesel
desem
westelijk
netelig
jeugdig
heuglijk
kreukelig
dreumes
neuriën
beurten
zeventig
eerbiedig
stiefelen
schielijk
zienlijk
dienstig
pienter
geniepig
verkieslijk
smiespelen
lieverd
lievig
schriftelijk
verwijdert
vijftig
eigenlijk
vijlsel
heimelijk
eindelijk
eindig
sijpel
gebeiteld
andijvie
schilfer
billijk
zilver
imker
hymne
knipsel
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pipser
cirkel
circus
tjirpen
misselijk
bezittelijk
nobel
goddelijk
dodelijk
nodigt
vermoedelijk
oefent
voegsel
vroegte
moeite
bloemig
onherroepelijk
zoetelijk
goochelen
eenogig
yoghurt
knokelig
aanlokkelijk
bezoldigd
krolser
't zomert
toekomstig
ponem
hongerig
kronkelig
oorspronkelijk
ronselen
monster
bronstig
ongelooflijk
looiig
toonder
soortelijk
koosjer
horloge
bisschoppelijk
gordel
vordert
slordig
snorkel
mormel
vormelijk
dorpel
dorper
vorstelijk
borstelig
gortig
kostelijk
protserig
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bespottelijk
eenvoudig
behoudend
houterig
roze
bugel
kuchen
ontnuchterd
buidel
smuigerd
kruisig
tuitelig
huiverig
buizerd
bultig
schunnig
stuntel
gruwel
puzzel

Voor herfst is nog altijd geen natuurlijke rijmpartner gevonden.

[Vervolg Uitdagingen]
Ik hoor iets. Hoordet gij ook zulks?
Het is de minneroep eens wulks
Geen minneroep klonk ooit zo schelms Als 't suizen van een stengel
helms
Klaas overgoot zijn zusje schalks Met een emmer ongeblusten kalks
Wij deden menigmaal iets leuks Aan de voet eens ouden beuks
De meeste woorden op -s zijn met deze tweedenaamvalsvormen aan een partner
geholpen. Volgt is te berijmen met een andere ouderwetse woordvorm, de gijvorm
van de verleden tijd (bijvoorbeeld ‘Gij verzwolgt’). Het probleem van baltst laat zich
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oplossen met een superlatief: ‘Hier is de weg het versmaldst’. Blijven over de
woorden nieuws, jongst en verkleumd.
Een tijd geleden, tijdens een lezing op een lichtliteraire middag waarbij diverse
plezierdichters optraden, presenteerde ik deze woorden als de ware kroonprinsen
van herfst. Nog geen half uur later kwam de jonge cabaretier Kees Torn op mij af
met een versje dat hij tussen de bedrijven door had geschreven en dat als volgt
luidde:
Een moedergoudvis schold eens op haar gup:
Ik kan haast niks verstaan van jouw geblub
Maar dat is op zichzelf beschouwd niets nieuws
Je vader blubde ook zo binnenskieuws
Waarmee het woord nieuws als troonopvolger van herfst op overtuigende wijze is
gesneuveld. De andere twee, verkleumd en jongst, blijven tot nu toe hardnekkig
weerstand bieden. Wie neemt de handschoen op? Eerlijk gezegd vind ik verkleumd
en jongst wel een beetje saaie woorden, dus van mij mogen de Nederlandse
plezierdichters hun inventiviteit ook aanwenden voor een rijmkundige aanval op
googelen en Al-Qaida.
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Reacties
Jip-en-janneketaal
Peter Nieuwenhuijsen - Leeuwarden
In het septembernummer van Onze Taal valt in het artikel over de taal van de
Troonrede de term jip-en-janneketaal, als aanduiding voor (te) kinderlijke taal. In
het onderwijs dat ik geef aan meer gevorderde hbo-studenten bestuurskunde gebruik
ik die term al sinds 1997 om te benadrukken dat het schrijven van transparante
zinnen niet per se jip-en-janneketaal oplevert. Ik hanteer die term dus als een
negatieve kwalificatie, waarmee ik overigens niets ten nadele wil zeggen van Annie
M.G. Schmidt, de auteur van de Jip en Janneke-verhalen.
Jaren later dook dit woord, zoals bekend, op in ‘het Haagse’. De toenmalige
VVD-voorzitter Eenhoorn gebruikte het en het sloeg aan. Ik was wel verbaasd dat
de term inmiddels een positieve betekenis had gekregen; jip-en-janneketaal was in
de uitspraken van Eenhoorn voor politici iets nastrevenswaardigs geworden.

Boektitels [1]: God's Gym
Truus van Warmerdam - Mierlo

Met veel belangstelling heb ik het artikel ‘De ideale boektitel’ van René Appel gelezen
in het oktobernummer. Een opmerking: hij noemt de romantitel God's Gym van Leon
de Winter allitererend. Dit is mijns inziens onjuist. Het is een Engelstalige titel,
hetgeen je aan twee dingen kunt zien. De apostrof in God's zou in het Nederlands
incorrect zijn (zoals Appel zelf in zijn artikel aangeeft), en het woord Gym is in het
Amerikaans-Engels ‘sportschool’ of ‘fitnesscentrum’. En wie het boek leest, ziet dat
hier bedoeld wordt: de sportschool van ene God (Godzilla), een Amerikaan. Die
twee g's in de titel klinken dus niet hetzelfde.

Boektitels [2]: Wolfstonen
R. van de Velde - Amsterdam
René Appel stelt in ‘De ideale boektitel’ (Onze Taal oktober) schrijver Herman Franke
enkele vragen over de titel van zijn roman Wolfstonen. Noch Appel, noch Franke
verwijst daarbij naar de uit de muziek bekende term wolfskwint. Dat is een tweeklank
die klinkt als gehuil of gejank (van een wolf) en die overblijft wanneer de eerste elf
van de twaalf kwinten van de kwintencirkel zuiver (‘rein’) zouden worden gestemd,
waarna er een ‘onreine’ kwint overblijft. De hoofdpersoon van de roman, een violist,
zou dit zeker hebben geweten.
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Liever witte vrijheid dan groene dwang
Jaap de Berg - samensteller Trouw schrijfboek, oud-hoofdredacteur
Trouw
Het ochtendblad Trouw spelt wit. Voor de toepassing van de tussen-n hanteert het
eigen regels, die voor alle redacteuren gelden. Daarmee zou Trouw in de geest
handelen van de groene regelaars (die immers ook uit zijn op algemene navolging
van hun voorschriften). Dat beweert althans, in het oktobernummer, de Werkgroep
Spelling van de Nederlandse Taalunie, de commissie die de regels van het nieuwste
Groene Boekje heeft opgesteld.
Het is een drogreden. De witte spelling biedt iedereen de vrijheid naar eigen
inzicht of intuïtie met de tussen-n om te gaan. Van die vrijheid maakt het collectief
van Trouw-redacteuren gebruik. Dat het zich daarbij aan interne afspraken houdt,
is niet verwonderlijk. Zulke afspraken gelden, bij alle kranten, voor vele aspecten
van het redactionele werk. Ze regelen bijvoorbeeld ook de keuze van kop- en
broodletters, van vet en cursief, van hoofdletters en aanhalingstekens, van bylines,
kleurgebruik en nog zo het een en ander.
Anders gezegd: de krant mag dan geen meneer meer zijn, ze gedraagt zich in
veel opzichten nog wel als een persoon (m/v). En als zodanig heeft Trouwde witte
vrijheid verkozen boven de groene dwang. De tussen-n- regels van Trouwzijn dan
ook eerder witte aanbevelingen, die bovendien niet altijd uitsluitsel geven, dan een
groen dictaat. Wie ervan afwijkt, verdient weliswaar geen aanmoediging, maar
bezondigt zich niet aan wat in het groene denkraam een fout heet.

Cijfers en Texamen deugen wél
Wessel Visser - BureauTaal
Carel Jansen beweert in het oktobernummer van Onze Taal dat wij onjuiste cijfers
presenteren. En dat Texamen niet aan minimumeisen voldoet. Beide beweringen
zijn onwaar.
Eerst de cijfers. Jansen trekt onze bewering in twijfel dat 60% van de Nederlandse
bevolking maximaal het zogenoemde B1-niveau haalt, wat betekent dat ze alleen
erg eenvoudige teksten kunnen begrijpen. (Ter vergelijking: teksten in de gratis
krant Metro zijn ongeveer op niveau B2 geschreven.) Onze gegevens komen uit
een onderzoek van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development; Literacy in the Information Age, Parijs, 2000). Hun vierpuntsschaal
(in ‘IALS-niveaus’) hebben we getransformeerd naar de zespuntsschaal van de
Raad van Europa, het Common European Framework (CEF).
IALS-niveau 1

10,5%

IALS-niveau 2

30,1%

IALS-niveau 3

44,1%

IALS-niveau 4/5

15,3%

De definities komen gedeeltelijk overeen. Overname van de IALS-gegevens zou
leiden tot een onwaarschijnlijke overschatting van het vraagstuk. Op basis van
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inhoudelijke overwegingen besloten we IALS-niveau 3 te splitsen in CEF-niveau B1
en B2. Onze niveauindeling ziet er daardoor als volgt uit.
CEF-niveau A1

5%

CEF-niveau A2

15%

CEF-niveau B1

40%

CEF-niveau B2

25%

CEF-niveau C1

15%

CEF-niveau C2

0%

60% van onze bevolking heeft dus maximaal taalniveau B1. Dit is ook het
streefniveau van onze mbo-opleidingen, het opleidingsniveau van 60%
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van onze bevolking. Al met al denken wij dat 60% B1 dichter bij de waarheid ligt
dan de 37% van Carel Jansen of de 85% van de OECD.
Dan Texamen, de door ons ontwikkelde software om teksten mee te analyseren.
Carel Jansen heeft veel kritiek op Texamen, maar hij heeft er nooit mee gewerkt.
Sterker, hij heeft Texamen nog nooit gezien. We boden hem aan Texamen te komen
bekijken voor hij zijn artikel schreef. Hij vond dat niet nodig. Wel heeft hij een
uitgesproken oordeel over Texamen. Wij vinden dat gek.
Texamen is tot stand gekomen door een groot aantal teksten te analyseren. Door
middel van statistische analyses hebben we vervolgens onderzocht welke
tekstkenmerken bepalend zijn voor het taalniveau van teksten. Ook hebben we
bepaald welke waarden van tekstkenmerken corresponderen met de verschillende
taalniveaus.
Omdat Carel Jansen zich nooit in Te xamen heeft verdiept, schrijft hij in zijn artikel
onwaarheden. Ik noem er een. Hij schrijft dat we nog nooit een tekst die we met
Texamen hebben geschreven in eenvoudig Nederlands hebben voorgelegd aan
een echte lezer. Wat een onwaarheid! Wekelijks testen we de met Texamen
vereenvoudigde teksten in een testpanel!
Wij zijn geweldig trots op Texamen. En dat we erin zijn geslaagd een innovatief
en maatschappelijk bijzonder relevant instrument te ontwikkelen. We zullen Texamen
daarom binnenkort voorleggen aan onafhankelijke wetenschappers. Wij nodigen
Carel Jansen uit aan dat onderzoek mee te werken.

Naschrift Carel Jansen
Hoe Wessel Visser omgaat met resultaten van wetenschappelijk
onderzoek wordt treffend geïllustreerd door zijn gegoochel met de
uitkomsten in het OECD-rapport. Zonder argumentatie, behalve dan
mysterieuze ‘inhoudelijke overwegingen’, legt hij ons een heel andere
verdeling van taalvaardigheidsniveaus voor dan die waartoe het empirisch
onderzoek van de OECD geleid heeft.
Hoe zit het dan wel? Dat valt na te lezen in een overzichtspublicatie van
de Nederlandse Taalunie waarnaar BureauTaal in een eerder artikel in
de Volkskrant zelf nog verwees. In het rapport van de Taalunie wordt
precies uitgelegd hoe de OECD-schaal vertaald moet worden in de schaal
van de Raad van Europa waar BureauTaal mee werkt. En wat blijkt: niet
60% van de Nederlandse bevolking presteert op niveau B1 of lager, maar
ongeveer 40%. Dat getal is ook te vinden op een pagina van de website
van BureauTaal die dateert uit 2004
(www.bureautaal.nl/artikel.php?id=97&cat=1). Daar staat dat veel
overheidsinformatie onbegrijpelijk is voor ongeveer 40% van de bevolking.
Waarom BureauTaal daar in latere publicaties 60% van gemaakt heeft
(alsof 40% niet ernstig genoeg zou zijn) valt alleen te verklaren uit
commerciële overwegingen.
Dan Texamen. Met dat instrument heb ik persoonlijk kennisgemaakt op
een conferentie van BureauTaal in 2005. Voor de vragen die die
kennismaking bij me opriep, ben ik te rade gegaan in de publicatie van
BureauTaal-medewerker A. Sugito over het ontwikkelproces van Texamen.
Die blik onder de motorkap was zeer leerzaam. Niet alleen bleek Texamen
onvoldoende betrouwbaar en valide, ook werd duidelijk dat Texamen
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uitdrukkelijk ontwikkeld is voor teksten die bedoeld zijn voor NT2-lezers:
mensen die het Nederlands als tweede taal leren of geleerd hebben. Ik
citeer mevrouw Sugito: ‘Een NT2-lezer is (...) niet te vergelijken met een
NT1-lezer.’ Zo is het precies. Dat Wessel Visser desondanks Texamen
voortdurend gebruikt voor teksten die bedoeld zijn voor alle lezers van
het Nederlands, is een tweede illustratie van het gemak waarmee de
directeur van BureauTaal basale regels van het wetenschappelijk bedrijf
naast zich neerlegt.

Schwitters Nederlandstalig?
Jan Duchateau - Nijmegen
In het oktobernummer van Onze Taal wordt een Nederlandstalig gedicht van Kurt
Schwitters aangehaald om aan te tonen dat ‘sms-taal’ al langer bestaat. Vreemd,
want in het Duits - Schwitters' moedertaal - klopt het gedicht niet. In het gedicht
staan zinnen als ‘Wij w88888888’ en ‘Dan hebben wij nog een 8erdeur’. Maar wir
warten kun je niet weergeven als wir w88888888, en ook teleur en 8erdeur rijmen
alleen in het Nederlands. Duitse equivalenten met cijfers zie ik zo een-twee-drie
niet. Schreef Schwitters misschien ook Nederlands? Of is hier een zeer vernuftige
vertaler aan het werk geweest?

Naschrift redactie
De Duitse kunstenaar Kurt Schwitters (1887-1948) schreef inderdaad ook
weleens in het Nederlands. Hij verbleef geregeld in Nederland, onder
andere om deel te nemen aan de zogenoemde ‘dadaïstische veldtochten’,
samen met kunstenaars als Theo van Doesburg, met wie hij een intensief
contact had. Zie voor dit alles K. Schippers, Holland Dada, 1974 (2de,
geheel herziene druk 2000).

Van the Man
Jack Goedegebuure - Den Bosch
Frank Joosten vergeet in zijn artikel over bijnamen van voetballers in het juninummer
van Onze Taal niet die van Ruud van Nistelrooy: Van the Man. Maar die naam is
een tweedehands bijnaam. Iedereen die een beetje bekend is met popmuziek van
de afgelopen decennia van de vorige eeuw weet dat het al langer ook de bijnaam
is van Van Morrison, geboren in Belfast en algemeen erkend als een van de grootste
zangers en tekstdichters, wiens muzikale stijl elementen bevat uit de Amerikaanse
blues en de Ierse folk.
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Van the Man: de Ierse zanger Van Morrison.
Foto: Stockholm Jazz
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Vraag en antwoord
Taaladviesdienst

Is het pérgola of pergóla?

Pergola
? Waar ligt de klemtoon in het woord pergola? En hoe is dit woord ontstaan?
! De klemtoon ligt op de eerste lettergreep: pérgola. Deze klemtoon is overgenomen
uit het Italiaans, waar het Nederlands het woord aan heeft ontleend.
Pergola komt van het Latijnse pergula, dat allereerst ‘uitbouw’ betekende en
vervolgens ‘raamwerk (bijvoorbeeld ter ondersteuning van wijnranken)’. In het
Italiaans is het ‘prieel, begroeide galerij’ gaan betekenen, en zo is het in het
Nederlands terechtgekomen. Bij ons wordt er meestal een (begroeid) houten
bouwwerkje van latten en palen mee bedoeld, in grootte variërend van een kleine
overkapping tot een wandelgang.

Je( )zelf
? Wanneer schrijf je combinaties als ikzelf en jezelf aaneen, en wanneer los?
! Zelf wordt meestal aan het voorafgaande persoonlijk voornaamwoord vast
geschreven: ikzelf, jezelf, uzelf, etc. Dat gebeurt dan vooral als het voornaamwoord
in contrast staat met een eerdergenoemde persoon: ‘Mijn vriendin houdt van jazz,
maar ikzelf heb er een hekel aan.’ Als zelf extra nadruk krijgt, wordt het doorgaans
los geschreven: ‘Dat kun je zélf wel nagaan’ (met andere woorden: daar heb je geen
hulp bij nodig). Het persoonlijk voornaamwoord is in zulke gevallen vrijwel altijd het
onderwerp van de zin, en zelf is dan te vervangen door bijvoorbeeld eigenhandig,
persoonlijk, zelfstandig of op eigen houtje.
Vergelijk ook de volgende zinnen:
1a. Je kunt jezelf opgeven voor de wedstrijd. (Neutraal.)
2a. Je kunt je zelf opgeven voor de wedstrijd. (Bijgedachte: maar een familielid
kan dat ook doen.)
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Als zo'n combinatie met zelf aaneen wordt geschreven, kan die niet worden
gescheiden door een ander woord:
1b. Je kunt alleen jezélf opgeven voor de wedstrijd. (Je kunt geen anderen
opgeven.)
2b. Je kunt je alleen zélf opgeven voor de wedstrijd. (lemand anders kan jou niet
opgeven.)

Reikhalzend/halsreikend
? Ik lees weleens dat mensen ergens ‘reikhalzend’ naar uitzien. Moet dat niet
halsreikend zijn?
! Nee, beide woorden zijn geaccepteerd. Oorspronkelijk bestond alleen reikhalzend,
maar in recente woordenboeken is ook halsreikend opgenomen. De woorden zijn
min of meer synoniem. De grote Van Dale (2005) omschrijft reikhalzend als ‘vol
verlangen’ en halsreikend als ‘verlangend nieuwsgierig’, maar in de praktijk
overlappen de woorden elkaar grotendeels.
Reikhalzend is het tegenwoordig deelwoord van het werkwoord reikhalzen, dat
letterlijk ‘de hals uitstrekken’ betekent. Een oudere vorm was rekhalzen: ‘de hals
rekken’. Iemand die zijn hals rekte, probeerde ergens dichter bij te komen. Al snel
kreeg re(i)khalzen daardoor de betekenis ‘vurig verlangen’. Dit werkwoord is op een
vrij uitzonderlijke manier samengesteld: het eerste deel is een werkwoordstam en
het tweede deel duidt een lichaamsdeel aan. Vergelijkbare woorden zijn knipogen,
stampvoeten en trekkebenen.
Halsreikend zit voor het gevoel van veel taalgebruikers iets logischer in elkaar:
het kan geïnterpreteerd worden als ‘met de hals (naar iets) reikend’. Het is daarom
niet zo verwonderlijk dat halsreikend steeds vaker voorkomt - ten koste van
reikhalzend.

Licht(e) fysieke handicap
? Wat is juist: een licht fysieke handicap of een lichte fysieke handicap?
! Een lichte fysieke handicap is juist. Het gaat hier om een fysieke handicap die niet
al te ernstig van aard is. Het woord licht(e) zegt dus iets over de aard van de fysieke
handicap, net zoals het in een lichte handicap iets zegt over handicap. Als je licht
fysieke handicap schrijft, beschouw je licht als een bijwoord bij fysieke, en daarmee
druk je uit dat de handicap in lichte mate fysiek is - en dat is een minder
waarschijnlijke betekenis.
De onverbogen vorm is wel juist in combinaties als een licht ironische opmerking:
hierbij gaat het niet om een ironische opmerking die licht van aard is, maar om een
opmerking die in lichte mate (dus: enigszins) ironisch is.
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Heel de dag/de hele dag
? Is ‘Het heeft heel de dag geregend’ goed Nederlands, of kun je alleen ‘Het
heeft de hele dag geregend’ zeggen?
! Zowel heel de dag als de hele dag is een goede constructie. Wel vinden veel
mensen de eerste volgorde wat spreektaliger dan de tweede. In een krantenartikel
zou dus eerder staan ‘De bonden hebben opgeroepen tot acties die de hele dag
duren’ en niet ‘die heel de dag duren’.
Verder kan heel de dag wat sterkere gevoelens uitdrukken dan de hele dag, vooral
als de woorden benadrukt worden. ‘Ik heb héél de dag gewerkt’ kan een bijklank
hebben als ‘Dus zeur me niet aan mijn hoofd’, terwijl ‘Ik heb de héle dag gewerkt’
eerder lijkt uit te drukken dat er bijvoorbeeld niet een hálve dag is gewerkt.
Zo'n keuzemogelijkheid bestaat ook bij combinaties van heel met een bezitsvorm
(Wims hele bezit - heel Wims bezit), een bezittelijk voornaamwoord (mijn hele leven
- heel mijn leven) en een aanwijzend voornaamwoord (dat hele verhaal - heel dat
verhaal).
Op de website van Onze Taal worden zo'n duizend taalkwesties
besproken. Kijk voor een overzicht op
www.onzetaal.nl/advies/overzicht.php.
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‘De echte stem komt altijd van de andere kant’
Taal in het werk [6]: de dominee
Kees van der Zwan
Veel mensen verdienen hun brood met taal; denk aan schrijvers,
journalisten, taaldocenten, vertalers en redacteuren. Maar ook in
veel andere beroepen speelt taal op zijn minst een flinke bijrol. In
Onze Taal worden ze om de maand geportretteerd. Deze keer: de
dominee.
‘Gemeente van Jezus Christus! Soms kan het leven je echt even te machtig worden.
“Dat we in een gebroken wereld leven, zoals dat dan zo fraai berustend heet, dat
weet ik nu onderhand wel, maar een keer moet het toch ook eens stoppen”, zo
zeggen de mensen dan weleens tegen me. Of, wat heftiger: “Dominee, zou er boven
nog wel opgelet worden?” En ook: “Ik kan me soms ineens zo bitter voelen. Weer
een teleurstelling, weer naar het ziekenhuis, weer is er iets mis met een van m'n
kinderen. Houdt het dan nooit op? Kijkt God wel naar mij, ons, om?” Soms kan het
je weleens te machtig worden. Op zo'n punt zit kennelijk vanmorgen Jozef in de
gevangenis van Egypte.’
Het is zondagmorgen half elf. Een zomers zonnetje beschijnt de Rotterdamse
Oude of Pelgrimvaderskerk, waar dominee P.L. de Jong zojuist begonnen is met
zijn preek. De kerk staat in Historisch Delfshaven, een piepkleine enclave van
oud-Hollandse schilderachtigheid midden in wat wel een achterstandsgebied wordt
genoemd. De verlatenheid buiten - ondanks het mooie weer is de stad nog steeds
in diepe rust - steekt flink af tegen wat er binnen te zien is. Want het Sociaal en
Cultureel Planbureau mag dan onlangs vastgesteld hebben dat het kerkbezoek
dramatisch afneemt, de hervormde Pelgrimvaderskerk zit vanochtend weer zo goed
als vol.

Laven
Een jaar of vijftien geleden was dat heel anders. Dominee De Jong: ‘Toen daalde
het aantal kerkgangers onrustbarend. De drie overgebleven wijkgemeenten hier
besloten toen - zo verschillend als ze waren - om samen één gemeente met een
missionaire “drive” te vormen in de Pelgrimvaderskerk. Ik ben me toen ook bewust
gaan richten op de jongeren, studerenden en pas afgestudeerden, en dat heeft zijn
vruchten afgeworpen. Die jongeren hebben inmiddels een relatie, een baan, een
huis en kinderen. Te midden van alle drukte die dat meebrengt, hebben ze behoefte
aan een wekelijks moment van rust, van meditatie. Ze willen zich laven aan wat
God te zeggen heeft.’
Hoe klinkt dat woord van God? Hoe slaagt de dominee erin zijn gehoor te boeien?
Op welke manier brengt hij die oude bijbelteksten tot leven voor de hedendaagse
kerkganger? Hoe kiest hij zijn woorden? Wat voor toon slaat hij aan? Hoe bouwt hij
zijn betoog op? Wat gebeurt er, kortom, met de taal van de dominee als hij de kansel
bestijgt?
De Jong: ‘Met mijn taal zelf niet echt veel. Boven gebruik ik dezelfde woorden als
beneden. Ik streef naar een zuivere taal, niet te populistisch, maar wel helder. Mijn
preken moeten iets zoekends hebben, maar ook iets confronterends, en dat klinkt

Onze Taal. Jaargang 75

door in mijn voordracht. Die is soms snel en heftig, maar soms ook rustig en zacht,
vooral bij ontspanningsmomenten: een kwinkslag, een grap of een dubbelzinnigheid.’
‘Het allerbelangrijkste is misschien wel dat je woorden gebruikt die van jezelf zijn.
Als je bijvoorbeeld bij een rouwdienst met te veel geleende, clichématig aandoende
taal komt (bijbelteksten als “de
‘Essentieel is, zo heb ik geleerd, dat je het verháál het werk laat doen.’
wegen des Heren zijn ondoorgrondelijk”), dan gaat het fout. Mensen hebben heel
goed door of je echt bent of een rol speelt. Hoe dichter je bij jezelf blijft, hoe dichter
ook de mensen bij zichzelf komen - en uiteindelijk: hoe dichter ze bij God komen.’
Van het gegalm en gebulder dat veel dominees halverwege de vorige eeuw in
de kerken lieten klinken, moet hij dan ook niet veel hebben. ‘Dat is al heel lang
voorbij. Voor onze tijd is het heel gekunsteld en schept het een enorme afstand. Je
moet natuurlijk wel bedenken dat die toon stamt uit een tijd dat je geen microfoons
had. De stem moest toen al het werk doen, en het galmen is daarbij een bepaalde
techniek.’
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Dominee P.L. de Jong: ‘Het allerbelangrijkste is misschien wel dat je woorden gebruikt die
van jezelf zijn.’
Foto: Foto Voogt

Cabaret
Dominee A.S. van der Lugt is verbonden aan de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt,
een wat striktere protestantse kerkgemeenschap, met veel leden uit de aanhang
van de ChristenUnie. In zijn kerk in Delft slaat ook hij vooral een rustige toon aan.
‘Het komt erop aan dat je zorgt voor taalgebruik dat past bij de gelegenheid. Je staat
voor een grote groep mensen, en om die te bereiken moet je zorgvuldig spreken inhoudelijk zowel als wat de articulatie betreft. En je moet je goed bewust zijn van
het effect van mimiek, accenten en zeker ook stiltes. Ik kijk veel naar cabaret, en
vooral Freek de Jonge en Theo Maassen zijn wat dat betreft heel leerzaam - hoewel
ik het inhoudelijk zelden met hen eens ben.’
‘Verder heb ik gemerkt dat bij mijn publiek, dat bestaat uit de upper middle class,
een rationele betoogtrant het best werkt. Maar natuurlijk is een preek niet zomaar
een toespraak. Behalve dat er jargonwoorden in voorkomen als verbond, zonde,
verzoening en vergeving, gaat het in een preek bovenal om het dienen van God.’
Daarbij kunnen allerlei middelen worden gebruikt. Er zijn dominees die graag
attributen meenemen om hun betoog mee te demonstreren (er is een geval bekend
van een voorganger die met Pasen de kerk binnenkwam met een kruis op zijn nek),
maar dat is een minderheid, volgens De Jong en Van der Lugt. Zij doen het zelf ook
liever op een talige manier. Van der Lugt: ‘Ik gebruik bijvoorbeeld weleens bestaande
poëzie om poëtische bijbelteksten, bijvoorbeeld de Psalmen, te illustreren. En af en
toe inspireert de poëzie van de Bijbel mij tot het zelf schrijven van een gedicht. Deze
zomer preekte ik over Psalm 104, een lofzang op de grootheid van God in de
schepping. Ter begeleiding hadden gemeenteleden een paar delen uit het muziekstuk
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Het carnaval der dieren van Saint-Saëns ingestudeerd. Het laatste gedeelte gaat
over de zwaan. Bij de voorbereiding van de preek bedacht ik dat in de Bijbel veel
dieren ten voorbeeld worden gesteld aan de mens, maar niet een zwaan. Toen heb
ik zelf een vers geschreven in de trant van het boek Spreuken:
Twee schone dingen ontroeren mij, ja drie bieden troost:
de tranen van een mens die verlost is,
bloedrode wijn in een beker van dank
en de gratie van een witte zwaan in de voorjaarsbries.’

‘Moves’
De preek is waar het allemaal om draait bij protestanten. Van der Lugt:
‘Rooms-katholieken zien de preek als aanloop naar de eucharistie, maar in
protestantse diensten is het het hoogtepunt.’ Hoe bouwt hij zijn preken op? ‘Ik ben
in de jaren tachtig opgeleid in Kampen, waar een eigen Theologische Universiteit
is die vrijgemaakte predikanten opleidt. Daar leerde ik de principes van de klassieke
retorica. Een preek moest één thema hebben, en daar moest je met een inleiding
geleidelijk naartoe gaan werken; je besloot dan met een peroratie, een samenvatting
van de boodschap. Die vorm zat mij niet goed. Langzamerhand ben ik gaan kiezen
voor het zogenoemde “preken in moves”.’
‘Als ik bijvoorbeeld preek over Simson, de krachtpatser uit het boek Richteren,
en hoe Delila uiteindelijk ontdekt dat zijn kracht schuilt in zijn lange haar, komt ook
de prostituee in Gaza die hij bezoekt ter sprake. Ik wijs er dan op dat vrouwen het
zwakke punt zijn van Simson, en dat er een opvallende overeenkomst is met Israël,
dat zich uitleverde aan de Filistijnen. Dat breng ik dan over naar tegenwoordig: hoe
de kerkgemeenschap zich moet verhouden tot de samenleving.’
‘Tijdens mijn betoog maak ik nog een paar van zulke “moves”, en met elkaar
vormen die het hart van wat ik zeggen wil. Dat werkt erg goed. Het bezwaar dat de
lijn van het betoog misschien wat moeilijker te volgen is, ondervang ik door tijdens
de dienst de structuur van mijn preek te projecteren met een beamer. zo'n beamer
is een hulpmiddel waar ik wél enthousiast over ben. Daarmee kan ik de gemeente
houvast bieden.’

Scoren
Ook dominee De Jong besteedt veel aandacht aan de opbouw van zijn preek. En
net als Van der Lugt schrijft hij hem vooraf van a tot z uit. Alleen zweert De Jong
juist bij een meer traditionele opbouw: in het begin stelt hij een vraag centraal,
vervolgens haalt hij er de Bijbel bij, waarna hij het bijbelverhaal en zijn eigen verhaal
in elkaar laat overgaan, wat dan uit-
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mondt in een al dan niet confronterende climax. Het moment waarop de spanning
zich ontlaadt, moet niet te vroeg komen, en ook niet te laat. ‘Bij een preek van dertig
minuten moet je “scoren” tussen de twintigste en de vijfentwintigste minuut.’

Dominee A.S. van der Lugt: ‘Preken is voor honderd procent mensenwerk.’
Foto: Onze Taal

De Jong erkent dat dit een bekend stramien is. ‘Maar je moet het natuurlijk
verrassend houden. Dat kan bijvoorbeeld door de actualiteit erbij te betrekken.
Onlangs preekte ik over de gelijkenis van de herder en het verloren schaap, in het
boek Lucas. De herder is iemand die gewend is te tellen, en zo merkt hij dan dat hij
een schaap kwijt is; daar gaat hij achteraan. Dan kom je bijvoorbeeld ineens op het
Maasmeisje, een twaalfjarig kind dat deze zomer in stukken gesneden in de Maas
werd gevonden. Kennelijk is er hier en daar niet goed geteld, en heeft niemand haar
gemist. De kernvraag is dan: wat doe jij als je zo'n herder bent? Hoe vaak tel je
zelf? Mis je weleens iemand? En het punt dat ik maak: God gaat voor elk mens, en
daar zouden wij ook wel iets meer van mogen hebben.’
‘Essentieel is, zo heb ik geleerd, dat je het verháál het werk laat doen. Die
gelijkenis over de herder en het verloren schaap is gewoon een ijzersterk verhaal,
en dat moet je alle ruimte geven. Dat slaat aan. Je merkt dat je de aandacht
gevangen houdt, en dat er wat van de preek blijft hangen.’
Steken de dominees nog iets op van de preekwedstrijden van dagblad Trouw,
die de laatste jaren zo populair zijn? Van der Lugt: ‘Nee. Ik heb het er niet zo op.
Je haalt met die wedstrijden de preek uit de context van de eredienst, waarvan hij
een onvervreemdbaar onderdeel is. Bovendien is de preek voor mij te heilig om
voorwerp te zijn van een competitie.’ Ook De Jong heeft moeite met die geïsoleerde
beoordeling. Hij vindt de uitverkoren preken daarnaast vaak ‘overgestileerd’. ‘Ze
stralen uit dat elk woord, elke zin, na lang nadenken netjes in het gelid is gezet. Ik
vraag me af hoe ze in de praktijk van een kerkdienst werken.’
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Versimpelen?
De protestantse kerk is een woord-kerk, benadrukken beide dominees. De kern van
het geloof is het woord van God. Hoe ver mag je gaan om dat bij de mensen te
brengen? Theologen wijzen er weleens op dat het versimpelen van bijbelse taal in
feite tamelijk vérgaande consequenties heeft. Je brengt God dichter bij de mensen,
terwijl de beweging juist andersom zou moeten zijn: mensen moeten zich inspannen
om God te bereiken. Van der Lugt kent het probleem, maar voelt zich er niet door
geremd.
‘Preken is voor honderd procent mensenwerk. God openbaart zich in mensentaal,
en heeft het uitdragen van zijn boodschap helemaal in onze handen gelegd. Taal
als menselijk product, met al zijn mogelijkheden en beperkingen, is dus het materiaal
waarmee ik het moet doen. Wij gebruiken ook gewoon de Nieuwe Bijbelvertaling
die twee jaar geleden verscheen, en niet bijvoorbeeld de Statenvertaling. Als je
ervoor kiest een taalveld van vier eeuwen geleden te gebruiken in een werkelijkheid
van nu, dan sluit je mensen uit, en dat is niet Gods bedoeling. Natuurlijk heb je als
voorganger wel je verantwoordelijkheid. De Bijbel is een oud boek, uit een cultuur
die niet de onze is, en ik weet dat veel vragen van nu niet compatibel zijn met die
uit de Bijbel. Daar moet ik rekening mee houden.’
De Jong denkt daar net zo over. ‘Het is mijn taak een boodschap over te brengen.
En mijn adres is een groep goed opgeleide mensen uit Rotterdam. Ik gebruik mijn
eigen, eigentijdse taal om die mensen als het ware op te halen, en ze dan te raken
en te ontroe‘Als je ervoor kiest een taalveld van vier eeuwen geleden te gebruiken in
een werkelijkheid van nu, dan sluit je mensen uit, en dat is niet Gods
bedoeling.’
ren. Ik ben ervan overtuigd dat als dat goed gaat, God er vanzelf in doorklinkt. De
echte stem komt altijd van de andere kant.’
Intussen is het in Rotterdam elf uur geworden. De Jong rondt zijn preek af. Het
verhaal heeft zijn werk gedaan, en de dominee heeft zich er hoorbaar door laten
meeslepen. Er is zelfs iets van een galm waarneembaar in zijn stem: ‘Zo laten we
Jozef vandaag weer los. Nog steeds gevangen? Ja. Gefrustreerd? Misschien. Maar
hopelijk zijn er ook momenten dat het verhaal van die schenker en die bakker toch
iets bij hem wakker maakt van de weg die God met mensen gaat. O God, u zal toch
uw trouw tonen? U zal uw verbondenheid toch tonen? U zal uw lieflijke trouw toch
tonen? Ja, dat doet de Here God. En daar bidden we ook om. Amen.’
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202 andere woorden voor ringxiety
Taaladviesdienst
Het Engels gebruikt sinds enkele jaren het woord ringxiety voor het verschijnsel dat
mensen te pas en te onpas hun eigen mobiele telefoon denken te horen. Onze
oproep om er een Nederlands equivalent voor te bedenken leverde 108 inzendingen
op, met in totaal maar liefst 202 woorden: verreweg de meeste werden maar één
keer ingezonden, en slechts vier woorden meer dan drie keer.
Ringxiety is afgeleid van anxiety. Dat woord heeft twee betekeniscomponenten
die tegenovergesteld zijn: angst en verlangen. Ringxietylijders lijden aan allebei. Ze
verlangen sterk naar contact en zijn dus bang een oproep te missen, waardoor ze
al snel elk (denkbeeldig) geluid interpreteren als hun telefoonmelodie.
In veel inzendingen komt maar één component goed naar voren. Soms is dat het
verlangen, zoals in bellust (met 7 keer het meest ingezonden woord), belhunker (3)
en belwens (2); andere voorbeelden zijn belgraagte, belwillendheid, mobielverlangen
en rinkelhoop. In de meeste woorden overheerst juist de angstcomponent: zo stellen
vijf mensen belangst voor. Combinaties met een ziektenaam zijn erg geliefd. Niet
alleen met een fysieke ziekte (beljeuk, belleritis, belkoorts, belimia, belirium, bellergie,
rinkelpip, rinkeltering, telefonitis en zelfs belkanker), maar vooral met een geestelijke
aandoening (belfobie, belidioterie, belneurose, belzucht, oproepobsessie, telefrenie,
telemanie, enzovoort).
Welke alternatieven lieten wél beide kanten van ringxiety tot uiting komen?
Belhoop-en-vrees en belverlangst zijn twee duidelijke voorbeelden, maar beide zijn
wat te gezocht om het in het dagelijks taalgebruik te kunnen redden. Belfixatie ‘harder’ dan de Engelse term - en het niet zo ‘soepele’ beldolheid vielen ook af.
Uiteindelijk bleven vier kandidaten over: belmanie, belwaan, paranokia en
ringelandij. Zeker bij de laatste twee is een beoordeling voor een flink deel ook een
kwestie van smaak. Liefhebbers van woordspelingen vallen misschien wel voor
paranokia (met een knipoog naar de merknaam Nokia) of ringelandij (waarin natuurlijk
dwingelandij meeklinkt), anderen geven wellicht de voorkeur aan het wat zakelijkere
belmanie of belwaan.
We besloten de vier mogelijkheden voor te leggen aan de bezoekers van het
nieuwe weblog van de Taaladviesdienst (taal.web-log.nl). Het tweede woord,
belwaan, kreeg van meer dan de helft van de stemmers de voorkeur: het is een
heel duidelijke omschrijving en het geeft het ‘psychische’ karakter van het fenomeen
ringxiety het best weer. ‘Je verkeert in de waan dat je wordt gebeld en tevens in de
waan dat je pas bestaat als je wordt gebeld’, schreef Tanja Wit toen ze het woord
instuurde. Dat is precies de lading van ringxiety. Zij ontvangt de boekenbon van €
25,- van de Stichting LOUT (Let Op Uw Taal). Alle inzenders hartelijk dank voor hun
creativiteit.

Ander woord voor... crowdsourcing
Nieuwe technieken blijven deze rubriek van nieuwe woorden voorzien. Deze keer
zijn we er vroeg bij: eind oktober stond in Trouw een artikel over het inzetten van
de ‘online community’ (alle internetters die dat maar willen) bij het ontwikkelen en/of
verbeteren van een product. Dat fenomeen wordt crowdsourcing genoemd, een
term die pas dit jaar opkwam.
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‘Help Lego door te vertellen wat je vindt’: een voorbeeld van ‘crowdsourcing’.

Bedrijven die inmiddels van crowdsourcing gebruik hebben gemaakt, zijn Lego
en Boeing: de vliegtuigfabrikant heeft bij het ontwerp van een nieuw vliegtuig
dankbaar geput uit de kennis en tips van professionals en hobbyisten die op internet
van zich lieten horen, en op de website van Lego kun je digitaal Lego-ontwerpen
maken en bestellen, waarbij de beste in de winkel terechtkomen.
Al voordat de term crowdsourcing opkwam, werd in het Nederlands gesproken
van ‘open innovatie’ (zie bijvoorbeeld de site www.openinnovatie.nl). Maar deze
leenvertaling van de boektitel Open Innovation uit 2003 zegt weinig over de manier
waarop er wordt geïnnoveerd, namelijk op internet door iedereen die dat wil, en is
behalve vaag ook niet erg aansprekend. Daarom vragen wij u of u een treffende
omschrijving in één of twee woorden kunt bedenken voor crowdsourcing - liefst iets
wat meteen ook het werkwoord crowdsourcen kan vervangen.
Stuur uw suggestie(s) uiterlijk 2 januari naar taaladvies@ onzetaal.nl of naar
Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag.
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Geldhoeveelheid of hoeveelheid geld?
Waarom de samenstelling soms beter is dan de groep
Joop van der Horst
In de krant staan steeds vaker woorden als goudhoeveelheid of
deelnemersaantal, maar veel mensen zouden zelf ‘hoeveelheid goud’
zeggen, of ‘aantal deelnemers’. Is die neiging tot aaneenschrijven
nieuw? Hoe is die te verklaren? En heeft de constructie toekomst?
Sommige mensen kunnen met een gerust hart het woord geldhoeveelheid gebruiken.
Ik niet, maar dat zegt misschien meer over mij dan over die anderen of over dat
woord geldhoeveelheid. In ieder geval, het viel me op, toen ik las:
De groei van de geldhoeveelheid (...) gaat veel te hard.
(NRC Handelsblad, 10 juli 2006)
Van Dale heeft er geen moeite mee. Geldhoeveelheid wordt er omschreven als:
‘totale som aan chartaal en direct opvorderbaar giraal geld bij het publiek’. Ook al
zou ik het nooit zelf gebruiken, het woord geldhoeveelheid begrijp ik wel; maar
chartaal moest ik opzoeken. Chartaal geld is ‘wettig betaalmiddel, baar geld’. Ik
denk dat Van Dales definitie een beetje te beperkt is; ‘bij het publiek’ zou beter
weggelaten worden, want ik acht mensen in staat om over de geldhoeveelheid bij
de overheid te spreken, of over hun eigen geldhoeveelheid. Ik denk dat het gewoon
hetzelfde betekent als hoeveelheid geld. En dat is wat ik zou zeggen, in voorkomende
gevallen.

Illustraties: Matthijs Sluiter

Hoeveelheid
Zoveel is zeker, dat geldhoeveelheid en hoeveelheid geld naast elkaar voorkomen.
En dat de meeste mensen ‘hoeveelheid geld’ zeggen: met Google kunnen we de
verhouding snel zien: geldhoeveelheid 1960 maal, hoeveelheid geld 6190 maal
(althans, op het tijdstip van schrijven en met mijn computerinstellingen). Ongeveer
overeenkomstige verhoudingen zien we bij andere woorden met -hoeveelheid als
we ze vergelijken met de groep hoeveelheid dit of dat.

water + hoeveelheid

zoals geldhoeveelheid
1600

zoals hoeveelheid geld
16.700

lucht + hoeveelheid

1260

2510
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licht + hoeveelheid

499

5260

gewicht + hoeveelheid

221

470

warmte + hoeveelheid

165

2080

regen + hoeveelheid

144

1320

zaad + hoeveelheid

38

834

zand + hoeveelheid

33

816

zuurstof + hoeveelheid

31

1760

goud + hoeveelheid

9

744

pagina('s) + hoeveelheid

6

244

bevolking + hoeveelheid

5

6

steen + hoeveelheid

2

49

zilver + hoeveelheid

2

183

graan + hoeveelheid

1

407

boeken + hoeveelheid

1

546

bomen + hoeveelheid

1

177

stemmen + hoeveelheid

1

203

Hoeveelheid geld en de andere woordgroepen zijn weliswaar overal in de
meerderheid, maar samenstellingen als geldhoeveelheid mogen er ook wezen.
Zijn samenstellingen als geldhoeveelheid iets nieuws? Dat valt uit bovenstaande
lijst niet af te leiden. Op zichzelf zijn samenstellingen in het Nederlands volstrekt
normaal, en dat al minstens duizend jaar. Toch hebben conservatieve lieden zoals
ik het gevoel dat geldhoeveelheid en luchthoeveelheid tamelijk nieuw zijn, om nog
maar te zwijgen van steenhoeveelheid en bevolkingshoeveelheid. Klopt dat gevoel?
Ik kan het niet echt bewijzen, maar het ziet er wel naar uit. Als ik op de cd-rom
van het grote Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) op zoek ga naar de
vroegste voorbeelden van zulke samenstellingen, dan vind ik de volgende jaren:
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geldhoeveelheid

1934; 1937; 1975

waterhoeveelheid

1916; 1929

luchthoeveelheid

1953

lichthoeveelheid

1869

gewichtshoeveelheid

1885; 1892; 1895

warmtehoeveelheid

1857; 1885; 1910; 1911

regenhoeveelheid

1880; 1892; 1937

zandhoeveelheid

1958

(Goud-, zaad- en zuurstofhoeveelheid komen in het WNT niet voor.)
Het lijkt er dus op dat samenstellingen met -hoeveelheid vanaf de tweede helft van
de negentiende eeuw gevormd beginnen te worden. Maar voorlopig zijn ze nog
steeds in de minderheid ten opzichte van de woordgroepen.

Aantal
Terwijl we ook wel kunnen spreken over de hoeveelheid bezoekers (741 treffers op
Google) en de hoeveelheid mensen (3330 treffers), kan Google geen
bezoekershoeveelheid of mensenhoeveelheid vinden. Google kent 295 webpagina's
met hoeveelheid kinderen, 243 met hoeveelheid deelnemers, 96 met hoeveelheid
politie, 78 met hoeveelheid inwoners, 73 met hoeveelheid huizen, 59 met hoeveelheid
doden en 6 met hoeveelheid gebaren, maar van de alternatieven die als één woord
worden geschreven, kent de zoekmachine er niet een.
Afgezien van een enkele uitzondering als stemmen-hoeveelheid en
boekenhoeveelheid, lijken samenstellingen met een meervoudig eerste woord niet
voor te komen. Maar daarvoor hebben we dan ook de groepen en de samenstellingen
met aantal:

bezoekers + aantal

zoals bezoekersaantal
38.900

zoals aantal bezoekers
134.000

inwoner(s) + aantal

26.600

76.900

deelnemers + aantal

1890

102.000

Onze Taal. Jaargang 75

stemmen + aantal

1500

189.000

doden + aantal

765

16.700

kinder(en) + aantal

402

61.600

personen + aantal

69

194.000

reactie(s) + aantal

12

116.000

huizen + aantal

9

5060

mensen + aantal

9

148.000

bomen + aantal

6

4490

boeken + aantal

5

33.300

pagina('s) + aantal

5

106.000

ontwikkelingen + aantal

0

6160

Bij inwoner(s)aantal en dodenaantal en nog een paar andere heb ik eigenlijk
hetzelfde als bij geldhoeveelheid: ik zou de voorkeur geven aan aantal inwoners en
aantal doden. Gaat het bij de samenstellingen met -aantal ook om iets betrekkelijk
nieuws? Dat is na te gaan. De WNT-redactie bleek stemmenaantal te hebben
aangetroffen in teksten uit 1922 en 1950. En kinderaantal werd genoteerd in 1932
en 1952, maar al die andere woorden in de tabel hierboven worden in heel het
kolossale woordenboek niet genoemd.
Dus ja, ook de samenstellingen met -aantal lijken iets betrekkelijk nieuws te zijn.

Kleine hoeveelheid moeds
Voordat we de conclusie trekken dat de samenstellingen met -hoeveelheid en -aantal
de oudere groepen met aantal dit en hoeveelheid dat concurrentie aandoen, moet
natuurlijk nog aangetoond worden dat die groepen er inderdaad eerder waren. Ook
dat is na te gaan. Maar we zien daarbij meteen dat de woorden aantal en hoeveelheid
zelf niet zeer oud zijn. Voor hoeveelheid vinden we 1599 als vroegste vindplaats
(het befaamde woordenboek van Kiliaan uit dat jaar); het woord zal wel een
vernederlandsing zijn van het geleerde Latijnse quantitas, en allicht ook zelf nog
een hele tijd een geleerd woord geweest zijn. Aantal kennen we volgens Van der
Sijs' Chronologisch woordenboek pas vanaf 1634.

Het is ook interessant om te zien hoe die woorden dan aanvankelijk gebruikt werden.
Bijvoorbeeld in de roman Willem Leevend van Betje Wolff en Aagje Deken uit 1785:
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Eene groote hoeveelheid van innerlyke kragt.
Of bij de schrijver Hendrik Conscience in de negentiende eeuw:
Geene kleine hoeveelheid moeds.
Ooit leek er bij hoeveelheid dus een woordje als van nodig, of een naamvals-s,
hoewel de schrijfster Bosboom-Toussaint in de negentiende eeuw toch ook al schreef
over:
Eene voldoende hoeveelheid spinazie.
Bij aantal zien we hetzelfde patroon. Het oudste bekende citaat (1634) is:
Een seecker aental van morgen landts (...).
Rond 1800 schreef J. le Francq van Berkhey over:
nog een groot aantal van byzonderheden,
maar genoemde Wolff en Deken hadden het in de achttiende eeuw al over:
een groot aantal persoonen.
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Het zou dus kunnen zijn dat bij aantal en hoeveelheid het ermee verbonden woord
aanvankelijk met van genoemd werd (een aantal van byzonderheden) of met een
genitief oftewel tweede naamval (hoeveelheid moeds); en dat pas gaandeweg het
tweede woord er simpel achter gezet werd: aantal personen, hoeveelheid geld.
Als mijn theorie klopt, dan is juist die overgang in het noemen van het tweede
woord (eerst met genitief of met van, en later simpele achterplaatsing) essentieel
voor de opkomst van geldhoeveelheid en bezoekersaantal. Ik zal u mijn theorie
vertellen.

Kern en bepaling
Vorig jaar, in het artikel over de moslim Bazarghan en over de vraag waarom in
zulke woordgroepen het lidwoord geregeld wegvalt (Onze Taal november 2005),
schreef ik enkele alinea's die hier wel herhaald mogen worden. Namelijk over een
zeer fundamenteel bouwprincipe van onze taal. Dat is: dat we bepalingen liefst vóór
hun kern zetten. We zeggen ‘blauwe sokken’, en niet ‘sokken blauw’; we zeggen
‘erg hard roepen’, en niet ‘roepen hard erg’. Er zijn wel allerlei nuanceringen en
beperkingen op dit algemene principe, maar dat neemt niet weg dat het overal in
onze grammatica een rol speelt.

Het is al een heel oud principe. Al in het oudste overgeleverde Nederlands, van
circa 900, zien we dezelfde tendens duidelijk aanwezig.
Maar, en dit is belangrijk: het aantal uitzonderingen of afwijkingen was vroeger
veel groter. Het is alsof onze taal zich eeuw na eeuw almaar strenger aan dit
hoofdprincipe houdt. Wat ervan afwijkt, wat ermee strijdig is, wordt afgeworpen, en
raakt in onbruik. Ja, je mag wel zeggen dat onze taal door de eeuwen heen steeds
strenger wordt.
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Daar zijn veel voorbeelden van te geven. Zo kon, lang geleden, een bijvoeglijk
naamwoord ook wel achter de kern staan, als in ene maget soete, waar nu beslist
alleen nog een zoete maagd zou kunnen. Een dichter kon nog wenen om bloemen
in de knop gebroken, maar gewoon hedendaags Nederlands is alleen nog in de
knop gebroken bloemen.
In dat verband sprak ik ook over de verschoven interpretatie van groepen als een
aantal deelnemers, waarin oorspronkelijk aantal de kern was, en tegenwoordig meer
en meer deelnemers, hetgeen blijkt uit het werkwoord: in plaats van ‘Een aantal
deelnemers heeft nog niet betaald’ (met heeft in het enkelvoud, vanwege aantal),
zegt men nu meestal ‘Een aantal deelnemers hebben nog niet betaald’ (met hebben
in het meervoud, vanwege deelnemers).
Om dezelfde reden verliest de moslim Bazarghan zijn lidwoord: zolang moslim
nog de kern is, is een lidwoord verantwoord; vat men daarentegen Bazarghan op
als de kern, dan wordt een lidwoord ongewenst (bij eigennamen staat doorgaans
geen lidwoord).

Twee oplossingen
Terug naar aantal en hoeveelheid. Als onze indrukken juist zijn, dan laat de historie
zich als volgt beschrijven. Aanvankelijk, en dan praten we over de zestiende en
zeventiende eeuw, werden deze woorden zo gebruikt dat het ermee verbonden
tweede woord genoemd werd met van of met een tweede naamval (een aantal van
bijzonderheden; een hoeveelheid moeds). Aantal en hoeveelheid waren toen nog
duidelijk kern van de groep. Toen naamvallen in onbruik raakten, kwam het
bijbehorende tweede woord er simpel achteraan (een aantal bijzonderheden, een
hoeveelheid moed). Dat ging misschien een poosje goed, maar toen de herinnering
aan de aloude constructie meer en meer verbleekte, werden zulke groepen hinderlijke
uitzonderingen op de algemene regel van bepalingen vóór kernen.
Hoe lost de taal zoiets op? Daar staan in principe twee wegen voor open, en het
is boeiend om te zien dat ook beide wegen benut worden. De eerste soort oplossing
is: herinterpreteer de kern-bepaling-structuur tot een reguliere
bepaling-kern-structuur, oftewel: laat aantal voortaan de bepaling zijn en deelnemers
de kern. Zie boven. Dit gebeurt massaal, maar het is niet voor alle situaties de
oplossing. Het werkt goed in zinnen als:
Een aantal deelnemers heeft → hebben nog niet betaald.
Maar het werkt niet als we nadrukkelijk over het aantal willen spreken:
Het aantal deelnemers is verdubbeld.
Hier zou zijn (‘Het aantal deelnemers zijn verdubbeld’) onzin opleveren. Wat dan?
Hier staat ons een andere oplossing ter beschikking, namelijk de samenstelling:
Het deelnemersaantal is verdubbeld.
Voilà, hier staan we aan de bron van de recente neiging om samenstellingen te
vormen van het type geldhoeveelheid en inwoner(s)aantal: de oudere volgorde
(hoeveelheid geld, aantal inwoners, enz.) voldoet niet meer en wordt ofwel
geherinterpreteerd, ofwel, als
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dat ongewenst is, vervangen door de samenstelling die hoeveelheid en aantal (en
vele andere) ondubbelzinnig als kern handhaaft. Want merk op dat in samenstellingen
de bepaling netjes voorafgaat aan de kern!

Serieuze concurrentie
Voorlopig wil ik mijn theorie handhaven. Maar ik besef terdege dat we veel nog niet
weten of begrijpen, en dat er kritiek mogelijk is. In de eerste plaats zijn de gegevens
waar ik me op baseer, nogal bescheiden. Google is een mooi instrument, maar we
weten eigenlijk niet in hoeverre Google-getallen de echte taalwerkelijkheid
weergeven. We doen maar net alsof. En het WNT levert wel iets op, maar onze
historische gegevens zijn vooralsnog zeer beperkt.
Toch denk ik dat aan deze kant niet de grootste problemen liggen. Een belangrijker
probleem lijkt me dat we nog niet goed begrijpen waarom samenstellingen als
bakkersdochter, schooldeur en kindermeisje al vele eeuwen doodnormaal zijn, terwijl
geldhoeveelheid en huizenaantal pas de laatste anderhalve eeuw schoorvoetend
hun intrede doen. Waarom waren die er niet ook al honderden jaren? Het zal wel
iets zijn in de betekenis van aantal en hoeveelheid dat aanvankelijk een barrière
vormde voor zulke samenstellingen, terwijl die barrière momenteel lijkt opgeheven,
of onder grotere druk toch overschreden wordt. Echt begrijpen doe ik het niet.

En dan, tot slot: ik denk wel dat samenstellingen als geldhoeveelheid thans de
woordgroepen als hoeveelheid geld in toenemende mate serieuze concurrentie
aandoen, maar daarmee is volstrekt niet gezegd dat de groepen in de toekomst
totaal vervangen zullen worden door de samenstellingen. Voorlopig zijn de groepen
nog royaal in de meerderheid, en ze staan sterk. Wat over honderd of driehonderd
jaar de koers zal zijn, dat weet niemand. Misschien zijn de groepen dan verdwenen.
Maar het is ook mogelijk dat zo'n oudere structuur een nieuw elan krijgt, nieuwe
uitlopers vormt, en weer tot bloei komt. Het is al moeilijk genoeg om te begrijpen
wat er op dit moment gebeurt; de toekomst zullen we maar openhouden.

Spaan
Bleekveld
Henk Spaan
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In het weekend van 14 oktober 2006 bezochten meer dan tienduizend mensen het
kastanjefeest van Beynat, een of ander gat in de Corrèze, een departement van de
Limousin, in Frankrijk. Nog nooit had het kastanjefeest zo veel publiek gezien. De
lokale krant La Montagne trok de conclusie dat dit mensen waren die naar het
verleden verlangden. Ik denk dat het gecompliceerder ligt.
Zoals ik hier in oktober al betoogde, ontstaat in heel Europa een zucht naar
‘identiteit’, vermoedelijk als reactie op de vermeende globalisering en op het
centralisme van de Europese Unie. Dit leidt bijvoorbeeld tot het herontdekken van
oude woorden. Bij het NCRV-radioprogramma Plein 5 was november ‘De maand
van het vergeten woord’. En op televisie zag ik mensen pleiten voor de terugkeer
van vergeten groenten (het moet niet gekker worden) als pastinaak, kardoen en
Chinese kool. De eerste twee woorden mogen terug: ze vormen beslist een verrijking.
Kardoen is nog lekker ook, van een zacht bittere smaak, heerlijk in combinatie met
gestoofd lamsvlees.
Ook mag het woord slof terugkomen in de zin van ‘een slof aardbeien’. Mijn vader
kwam vroeger soms binnen met een van een van zijn leerlingen, een tuinderskind,
cadeau gekregen slof aardbeien, een hele mand vol. Dat was juichen in huize Spaan.
Aan het woord mangel heb ik geen behoefte meer, evenmin als aan snip, een
geldwoord dat slechts een korte duurzaamheid kende voordat het verdween met
de komst van de euro.
Bessenappel bestaat ook niet meer en het is de vraag of we het missen. Voor mij
was het een eindexamenvraag: ‘Wat dronk het gezin uit De avonden op
oudejaarsavond?’ Viezigheid, dacht ik.
Ook aan het woord knots hecht ik niet. De ijsboer van Sierkan verkocht een groot
blok zwartebessenwaterijs op een stokje. Het was een knots. Hetzelfde woord duidde
een grote glazen knikker aan. Het is van schoonheid gespeend.
Nu kom ik op twee woorden waarvan ik de herontdekking op esthetische gronden
zou toejuichen. Het eerste is bewaarschool, vroeger gebruikt voor kleuter- dan wel
kakschool. Bewaarschool is veelzeggender en mooier dan peuterspeelzaal of crèche.
Dit woord moet eigenlijk gewoon terug, desnoods bij kracht van wet.
Het tweede woord dient geen doel meer. Ik wil het slechts hebben genoemd uit
eerbetoon voor een verloren juweeltje, een uit de taalketting gevallen parel.
Bleekveld.
Wij hadden vroeger thuis een bleekveld. Nog zie ik mijn moeder na het doen van
de was de lakens uitspreiden op een grasveldje, stenen op de punten om het
opwaaien te verhinderen. Dat was ons bleekveld.
Het woord hoeft niet terug, maar het verdient het om hier een bescheiden
comeback te vieren door eenvoudigweg een paar keer opgeschreven te zijn. Het
is groen en het bleekt.
Een bleekveld is een bleekveld is een bleekveld, een bleekveld.
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Het taaljaar 2006
Meningen van bekende taalgebruikers
Redactie Onze Taal
1. Wat viel u in 2006 op als het gaat om
taal in de ruimste zin van het woord?
Gerbrand Bakker etymoloog en schrijver 1. Over het algemeen vind ik: taal gaat
zoals taal wil gaan, maar dingen als die
hogedrukgebied gaan mij toch écht een
stap te ver.
Jaap de Berg samensteller Trouw
schrijfboek

1. De toenemende wildgroei van het
Nederengels.

Bart Chabot dichter

1. Het uitbreken van de groen-witte
spellingoorlog.

Mirjam Ernestus taalwetenschapper

1. Het woord goed is niet goed genoeg
meer en moet voorafgegaan worden door
helemaal (‘helemaal goed’). Het breidt
zich ook uit naar andere woorden
(‘helemaal bedankt’).

Joop van der Horst taalkundige

1. Helaas zijn we nog niet verlost van het
gezeur rondom de spelling. Door toedoen
van de Nederlandse Taalunie is het
normbesef inzake spelling grondig
ondermijnd.

Marlies Philippa etymologe

1. Een dooddoener: taal leeft.

André Rouvoet fractieleider
ChristenUnie

1. Het taalgebruik vervlakt en versimpelt.
De verengelsing van de taal neemt toe.

Merel Roze weblogster en schrijfster

1. Spaties. Overal! Tussen alle
samengestelde woorden (uit het Engels
overgenomen). Zie ook
www.spatie-gebruik.nl. Verder dat er
weer zo'n 100.000 weblogs bij zijn
gekomen.

Christiaan Weijts schrijver

1. De toename van vluchtig- en
slordigheid. Denk aan frasen als
‘hélemaal top!’ en het nog altijd
oprukkende ‘dan heb ik echt zoiets van’.

Paul Witteman tv-journalist en
-presentator

1. De grote invloed die de televisie heeft
op het taalgebruik van de gemiddelde
Nederlander.

2. Wat vindt u de belangrijkste
taalgebeurtenis van dit jaar?
Gerbrand Bakker etymoloog en schrijver 2. Het verschijnen van het Junior
etymologisch woordenboek.
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Jaap de Berg samensteller Trouw
schrijfboek

2. Voor ont-groende journalisten: de
verschijning van het Witte Boekje.

Bart Chabot dichter

2. Het verbreken van de samenwerking
door de Nederlandse Taalunie met Onze
Taal: bijzónder kinderachtig, en een
dergelijke organisatie onwaardig.

Mirjam Ernestus taalwetenschapper

2. De nieuwste aanpassing van onze
spelling. Je zou denken dat we na al die
aanpassingen wel iets simpels en
consistents zouden hebben, maar niets
is minder waar.

Joop van der Horst taalkundige

2. Ondanks alle negatieve berichtgeving
leren toch zo heel veel Turkse,
Marokkaanse en andere allochtone
landgenoten meer en meer Nederlands.

Marlies Philippa etymologe

2. Er was er geen. De spellingdiscussie
raakt mij niet. Spelling is geen taal.

André Rouvoet fractieleider
ChristenUnie

2. De Algemene Politieke
Beschouwingen. Daarbij gaat het erom
met visie, passie en op het scherp van
de snede te debatteren - en met gebruik
van beschaafde taal.

Merel Roze weblogster en schrijfster

2. Het stoppen van CaMu en het
afdanken van Jan Blokker na ongeveer
100 jaar, beide bij de Volkskrant.

Christiaan Weijts schrijver

2. De lancering van het Witte Boekje
naast het Groene Boekje. Spelling is een
afspraak, en het is verwarrend als een
deel van de taalgebruikers opeens
andere afspraken hanteert.

Paul Witteman tv-journalist en
-presentator

2. De totstandkoming van de Wet
inburgering, die taalles voor nieuwkomers
verplicht stelt.

3. Wat is het beste boek (of artikel, of
bericht of iets dergelijks)
over taal dat u dit jaar las of gebruikte?
Gerbrand Bakker etymoloog en schrijver 3. Van Dale Engels-Nederlands, door de
veelheid van nautische termen uitstekend
bruikbaar bij het vertalen van een roman
waarin veel gevaren en gezeild wordt.
Jaap de Berg samensteller Trouw
schrijfboek

3. Ex aequo: de herziene editie van
Nicoline van der Sijs' Groot
leenwoordenboek en de website van de
mysterieuze Taalprof.

Bart Chabot dichter

3. Het Witte Boekje.

Mirjam Ernestus taalwetenschapper

3.
http://sun02.mpi.nl/cgi-bin/exp/default.pl.
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Via dit online-experiment kunnen
taalkundigen op een gemakkelijke manier
onderzoeken hoe mensen met taal
omgaan.
Joop van der Horst taalkundige

3. De dbnl, de digitale bibliotheek voor
taal- en letterkunde, die het verdient om
ruimere middelen te krijgen: erg goed en
heel belangrijk.

Marlies Philippa etymologe

3. Natuurlijk het Junior etymologisch
woordenboek van Gerbrand Bakker.

André Rouvoet fractieleider
ChristenUnie

3. Het Groene Boekje én het Witte
Boekje, alleen al om de discussie
daarover te volgen.

Merel Roze weblogster en schrijfster

3. www.taalunieversum.org en
www.onzetaal.nl (sorry, maar deze twee
sites gebruik ik nu eenmaal het vaakst).

Christiaan Weijts schrijver

3. Het bericht dat sms-taal als CU van8
en Suc6 geen negatieve invloed blijkt te
hebben op taalverwerving en spelling.

Paul Witteman tv-journalist en
-presentator

3. Het psalmenoproer van Maarten 't
Hart, omdat daar mooi oud Nederlands
in voorkomt.
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De belangrijkste gebeurtenis, het beste boek, het mooiste en het ergste woord
- de redactie vroeg een aantal spraakmakende taalgebruikers wat hun het
afgelopen jaar zoal opviel.
4. Wat is het ergste woord van 2006?
Gerbrand Bakker etymoloog en schrijver 4. Nominatiestress, en als goede tweede
stresswortelpuntkanaalontsteking.
Jaap de Berg samensteller Trouw
schrijfboek

4. Godsdienstcode (‘afspraken om licht
ontvlambare gelovigen te ontzien’, een
idee van de Europese Commissie).

Bart Chabot dichter

4. Ideeëloos, sonjabakkeren.

Mirjam Ernestus taalwetenschapper

4. Buys Zoenen, ter vervanging van
negerzoenen.

Joop van der Horst taalkundige

4. Geen mening; verkeerde soort vraag.

Marlies Philippa etymologe

4. Het vreselijke fijn (‘fijne feestdagen’)
en het nietszeggende absoluut.

André Rouvoet fractieleider
ChristenUnie

4. Aanrechtsubsidie, een term die
mevrouw Halsema van GroenLinks
introduceerde bij de Algemene Politieke
Beschouwingen.

Merel Roze weblogster en schrijfster

4. Raamnegers (in Lingo als
tienletterwoord goedgekeurd), canon,
stemcomputer, would-beschrijver (dankzij
nieuwe spelling), hyven en wuppie.

Christiaan Weijts schrijver

4. Ophokplicht: het woord bekt niet lekker
en heeft geen fijne melodie. En tiplijst en
toplijst: nu moeten de kranten steeds
uitleg toevoegen als ‘voorheen shortlist’.

Paul Witteman tv-journalist en
-presentator

4. Het enkelvoudig gebruik van het woord
media: ‘de media heeft...’ Daarnaast het
misbruik van het woord transparantie.

5. Wat is het mooiste woord van 2006?
Gerbrand Bakker etymoloog en schrijver 5. Wankelmoedig (iemand zal dat woord
toch gebruikt hebben in 2006?).
Jaap de Berg samensteller Trouw
schrijfboek

5. Taalrijk (‘rijk aan woorden’,
‘welsprekend’), een ter aarde besteld
woord, in 2006 opgegraven door de
samenstellers van het
Verdwijnwoordenboek.

Bart Chabot dichter

5. Koefnoen.

Mirjam Ernestus taalwetenschapper

5. EURYI-award (‘European Young
Investigator Award’). Natuurlijk omdat ik
er een gekregen heb, maar ook omdat
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niemand weet hoe je dat woord moet
uitspreken.
Joop van der Horst taalkundige

5. Geen mening; verkeerde soort vraag.

Marlies Philippa etymologe

5. Een mooiste woord heb ik niet
gehoord.

André Rouvoet fractieleider
ChristenUnie

5. Krantenknipselpolitiek. En hoewel het
niet netjes is een eigen vinding te
noemen: regelwouter, de overtreffende
trap van regelwoud.

Merel Roze weblogster en schrijfster

5. Fantastica natuurlijk, de titel van mijn
roman;-), spoorspatting (dat de rails
uitzetten vanwege extreme hitte) en huu
(als uitroep).

Christiaan Weijts schrijver

5. Het in België al langer bestaande
vechtscheiding.

Paul Witteman tv-journalist en
-presentator

5. Generaal pardon.

6. Wie was dit jaar de beste
taalgebruiker?
6. Taalgebruik is onlosmakelijk
verbonden met de aard van de
taalgebruiker; iedereen is zijn eigen beste
taalgebruiker. Trouwens: taalgebruiker
is óók een mooi woord.
6. Iedere allochtoon die het Nederlands
leerde beheersen.

6. Borat.

6. Tom Lanoye, vooral vanwege zijn
gedicht ter gelegenheid van de Belgische
lokale verkiezingen, waarbij het Vlaams
Belang heel veel stemmen kreeg.
6. De veelal anonieme leraar Nederlands
(m/v), die ondanks tegenwerking van de
schoolleiding en overspannen
verwachtingen van buitenaf toch
voortdoet.
6. Eigenlijk vind ik dat ik dat zelf ben.
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6. Klaas de Vries, vanwege zijn heldere,
toegankelijke en prettig geschreven
weblog.

6. Iamzero (www.iamzero.nl).

6. Prinses Laurentien.

6. Arnon Grunberg.

6. Wie was dit jaar de beste
taalgebruiker?
6. Taalgebruik is onlosmakelijk
verbonden met de aard van de
taalgebruiker; iedereen is zijn eigen beste
taalgebruiker. Trouwens: taalgebruiker
is óók een mooi woord.
6. Iedere allochtoon die het Nederlands
leerde beheersen.

6. Borat.

6. Tom Lanoye, vooral vanwege zijn
gedicht ter gelegenheid van de Belgische
lokale verkiezingen, waarbij het Vlaams
Belang heel veel stemmen kreeg.
6. De veelal anonieme leraar Nederlands
(m/v), die ondanks tegenwerking van de
schoolleiding en overspannen
verwachtingen van buitenaf toch
voortdoet.
6. Eigenlijk vind ik dat ik dat zelf ben.
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6. Klaas de Vries, vanwege zijn heldere,
toegankelijke en prettig geschreven
weblog.

6. Iamzero (www.iamzero.nl).

6. Prinses Laurentien.

6. Arnon Grunberg.
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Van witte boekje tot negerzoen
Het spraakmakendste taalnieuws van 2006
Redactie Onze Taal
Groene spelling, witte spelling - taalnieuws was dit jaar grotendeels
spellingnieuws. Gebeurde er verder nog iets? Ja, natuurlijk. De
taaltoets voor inburgeraars werd ingevoerd, de roep om louter
Nederlands op straat klonk en sommige woorden, zoals negerzoen,
konden opeens niet meer. Een overzicht van het taaljaar 2006.

Groen en wit; en nu?
In oktober 2005 verscheen een nieuwe versie van het Groene Boekje. Net als tien
jaar geleden klonk er veel kritiek, alleen bleef het daar dit keer niet bij. Enkele kranten
en tijdschriften besloten gezamenlijk tot een boycot van de officiële spelling. Ze
kozen voor het Witte Boekje van Onze Taal, dat in augustus verscheen. Wat waren
de gevolgen?
Eerst de cijfers. Van het nieuwste Groene Boekje werden er tot nu toe 250.000
exemplaren verkocht, van het Witte Boekje ongeveer 30.000. Dat laatste overtreft
de verwachting van de uitgever, Het Spectrum, met de helft, maar het resultaat
wordt toch nog altijd ver overschaduwd door de verkoopcijfers van de groene
tegenhanger - zelfs als je bedenkt dat die laatste al veel langer te koop is.
Dat komt, volgens uitgever Sander Bekkers van Het Spectrum, doordat niet
iedereen op een Wit Boekje zit te wachten - docenten en ambtenaren bijvoorbeeld.
Die moeten tijdens hun werk tóch de officiële spelling volgen. Veel docenten vinden
het ook vervelend dát er een tweede spelling is. Dat kan leerlingen verwarren, zo
schreven vier lerarenorganisaties afgelopen zomer in Trouw. En ook veel Vlamingen
zien liever één spellingsysteem. Terwijl een op de drie Groene Boekjes in Vlaanderen
terechtkomt, passeren de Witte Boekjes maar mondjesmaat de Nederlandse grens.
Alle kranten blijven er groen spellen.
Wie het Witte Boekje dan wél kopen? ‘Vooral professionele taalgebruikers, zoals
journalisten, redacteuren en tekstschrijvers’, aldus Bekkers. Bas van Kleef, redacteur
van de Volkskrant is een van hen. Hij besloot vorig jaar als een van de eersten de
officiële spelling overboord te gooien. Is het Witte Boekje het alternatief waar hij op
hoopte toen hij besloot zich tegen de groene spelling te keren? ‘Jazeker. Vreemde
vormen als havoër of ideeëloos ontbreken, en we zijn gelukkig af van de onwerkbare
tussen-n-regels.’ Dat het Witte Boekje de tussen-n-regels vrijlaat (boerenkool boerekool, ganzeveer - ganzenveer) en ook andere dubbelspellingen goedkeurt
(komedie spelen - komediespelen, voip - VoIP), vindt Van Kleef een pluspunt. Maar
daar denkt niet iedereen zo over. Critici vinden dat er in een spellinggids knopen
moeten worden doorgehakt. Het Witte Boekje, dat dat dus niet altijd doet, laat
taalgebruikers volgens hen te veel aan hun lot over.
Trekt het Witte Boekje zich voor de toekomstige edities iets aan van deze kritiek?
‘Uiteraard wordt alle kritiek op het boekje zorgvuldig bijgehouden met het oog op
een toekomstige nieuwe editie,’ zegt Roos de Bruyn, die als taaladviseur bij Onze
Taal meewerkte aan het Witte Boekje, ‘maar van sommige woorden zijn twee
varianten gangbaar en verdedigbaar. Dat moet je durven accepteren. In verreweg
de meeste gevallen wordt in het Witte Boekje trouwens maar één vorm gegeven.
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Spellingen die indruisen tegen een algemeen bekende en aanvaarde norm komen
er niet in voor.’
En hoe ziet de toekomst van het Groene Boekje eruit? In principe verschijnt er
over negen jaar weer een nieuwe woordenlijst, want zo is dat ooit bij wet vastgelegd.
Hebben de boycot en de maatschappelijke onrust nog invloed op de totstandkoming
ervan? De Nederlandse Taalunie, die verantwoordelijk is voor het Groene Boekje,
wilde daar nog niets over kwijt. Wat dit bewogen spellingjaar betekent voor de
officiële spelling, blijft dus afwachten.

Taalkwesties in de politiek
Het afgelopen jaar verscheen het onderwerp ‘taal’ weer een paar keer op de politieke
agenda. Het ging dan niet om de controversiële nieuwe spelling (dit jaar werd pas
goed duidelijk hoezeer de nieuwe spellingwet van 2005 het parlement juist volkomen
buitenspel heeft gezet - zie ook Onze Taal van april), maar om kwesties als de
taaltoets voor inburgeraars, de peutertoets en de verplichting om op straat
Nederlands te spreken. Die taaltoets voor migranten, een plan van minister Verdonk
voor Integratie en Vreemdelingenzaken, was niet onomstreden. Spraaktechnologen
hadden er al op gewezen dat er met zo'n door
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de computer in het land van herkomst af te nemen taaltoelatingsexamen van alles
mis kan gaan. Uiteindelijk stemde de Tweede Kamer in januari in met invoering van
de toets. Sindsdien zijn 1384 mensen (90 procent van de kandidaten) geslaagd
voor het inburgeringsexamen.
Zover is het nog lang niet met de taaltoets voor peuters. Tijdens de campagne
voor de verkiezingen van november lanceerde VVD-leider Mark Rutte het idee om
tweejarigen te onderwerpen aan zo'n test. Als het nodig is, kunnen ze dan meteen
worden bijgespijkerd in een voorschoolse opvang. Helemaal nieuw is het idee niet.
In Duitsland bestaat zo'n peutertoets inmiddels al, en België zal binnenkort volgen.
De VVD kwam iets later ook nog eens met het plan voor een speciale ‘startklas’ na
de basisschool, die ervoor moet zorgen dat kinderen zonder taalachterstand naar
het voortgezet onderwijs gaan. PvdA-voorman Wouter Bos volgde met het idee om
ook de ouders van taalzwakke kinderen bijles Nederlands te geven.
Intussen rees dit jaar de vraag of iedereen in Nederland niet verplicht moet worden
op straat Nederlands te spreken. Minister Verdonk vond van wel. Na heftige kritiek
(‘zoiets kun je niet verplichten’, ‘het is vaak geen kwestie van niet willen, maar van
niet voldoende kúnnen’ ) zwakte ze haar uitspraak af. Het ging haar alleen om een
‘afspraak waarin staat wat behoorlijk gedrag is’.
Opvallend was dat dit jaar in politiek Den Haag helemaal niets te horen was over
een min of meer vergelijkbaar initiatief: het opnemen van het Nederlands in de
grondwet. Begin vorig jaar haalden de Tweede Kamerleden Jan de Vries (CDA) en
Arie Slob (ChristenUnie) zo ongeveer alle media met hun pleidooi voor een nieuw
grondwetsartikel dat zou moeten bepalen dat de voertaal in Nederland het
Nederlands is. Een Kamermeerderheid zou het ermee eens zijn, en het wetsvoorstel
zou begin dit jaar worden ingediend. Maar dat is nog steeds niet gebeurd - kennelijk
ligt het allemaal wat ingewikkelder. Tien jaar geleden haalde precies hetzelfde
voorstel trouwens bij lange na geen meerderheid; de Kamer deed het toen af als
‘symboolpolitiek’.
En over symbolische acties gesproken: toen de TROS besloten had het tv-taalspel
Lingo van de buis te halen, riep het CDA-Kamerlid Joop Atsma cultuurminister Van
der Hoeven verontwaardigd op het matje. Het antwoord dat de minister in de Kamer
gaf, kan Atsma onmogelijk verbaasd hebben. Van der Hoeven legde uit dat de
televisieprogrammering geen Haagse maar een Hilversumse kwestie is.

Verboden woorden van 2006
Zijn er woorden die verboden moeten worden? Ook dit jaar vonden sommigen van
wel. Negerzoen, bijvoorbeeld, zou te discriminerend zijn, en dus veranderde
koekfabrikant Van der Breggen - na enige druk van buitenaf - de naam ervan in
‘Buys Zoenen’. De reacties op het besluit getuigden vooral van ongeloof, en hier
en daar werd gesuggereerd dat de blanke vla nu ook maar een andere naam moest
krijgen.
Een ander woord dat het dit jaar (voor de zoveelste keer) moest ontgelden was
allochtoon. De PvdA in Amsterdam wilde het woord uit politiek en ambtenarij weren,
maar trok een voorstel daartoe in nadat gebleken was dat het geen meerderheid
zou halen. Voor het opleidingscentrum van de werkgeversorganisatie VNO-NCW
was een en ander aanleiding om bicultureel als positief alternatief voor allochtoon
te suggereren - heel wat anders dan het ‘Hagenaars met een niet-Nederlandse
culturele achtergrond’, waar de gemeente Den Haag in 2005 mee aankwam.
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De fabrikant van negerzoenen heeft het sinds dit jaar over ‘Buys Zoenen’.

In april van dit jaar bleek dat de Europese Unie werkte aan een lijst met gevoelige
termen die politici maar beter konden mijden, zoals islamisme, fundamentalisme en
jihad. Een verontwaardigde Geert Wilders, van de eenmansfractie Groep Wilders,
stelde er vragen over in de Tweede Kamer, waarna minister Bot van Buitenlandse
Zaken antwoordde dat er geen verbod op die woorden zou komen. De uiteindelijke
EU-lijst bevatte vooralsnog niet meer dan die drie woorden, met enkel de toevoeging
dat ze omzichtig gebruikt moeten worden. ‘Het gaat er alleen om aan te geven hoe
gevoelig sommige termen in de islamitische wereld kunnen liggen’, zei een
EU-diplomaat.

Dit jaar verder in het nieuws
april
21 Het bericht dat brancheorganisatie Nationaal Platform Zwembaden badmeesters
voortaan ‘aqua & leisure hosts’ wil noemen, leidt tot grote hilariteit.
mei
27 Lezers van Het Parool kiezen achenebbisj tot mooiste woord van het
Amsterdams.
juni
28 Zalig wordt door het KRO-publiek uitgeroepen tot ‘meest katholieke woord’
van Nederland.
augustus
1 Zowel in Nederland als in Duitsland wordt de nieuwe spelling officieel van kracht.
16 Verschijning van het Witte Boekje.
september
1 Er hebben zich dit studiejaar acht procent meer talenstudenten ingeschreven
dan vorig jaar.
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oktober
13 De Nederlandse dr. Mirjam Ernestus krijgt een prestigieuze EURYI-award voor
haar onderzoek naar spontane spraak.
november
6 Nicoline van der Sijs krijgt als eerste taalkundige de Prins Bernhard Cultuurfonds
Prijs voor de Geesteswetenschappen.
december
20 In het Groot Dictee der Nederlandse Taal, dat mede wordt georganiseerd door
de ‘wit’ spellende Volkskrant, blijft het Groene Boekje de norm.
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‘Vergaderen is en blijft een woordenstrijd’
Interview met vergaderkundige dr. Wilbert van Vree
Jan Erik Grezel
We zitten te lang en te vaak aan de vergadertafel. Volgens socioloog
Wilbert van Vree - gepromoveerd op een onderzoek naar de
Nederlandse vergadercultuur - kan het stukken efficiënter. Hoe kan
een voorzitter daaraan bijdragen? Hoe kunnen wij, ‘linksom of
rechtsom’, onze zin doordrijven? En wat is nou typische
vergadertaal?
‘Alle neuzen moeten dezelfde kant op wijzen’, ‘Ik leg het even bij jullie in de week’,
‘Het zit in de pijplijn’, ‘Laten we het nu afkaarten’ - Nederlanders gebruiken heel wat
modieuze uitdrukkingen die vooral via de vergadertafel populair zijn geworden.
Geen wonder, nergens ter wereld wordt zo veel beraadslaagd, overlegd, besproken
en bediscussieerd in georganiseerd verband als in Nederland. ‘Engelsen en
Scandinaviërs kunnen er ook wat van, maar in Zuid-Europese landen is het al
stukken minder. Daar ga je gewoon lekker lunchen als je iets met elkaar te bespreken
hebt’, zegt socioloog dr. Wilbert van Vree, Nederlands enige vergaderkundige.
Volgens hem vergaderen we in Nederland te lang en te vaak. En met forse
tegenzin. Vergaderen heeft een stroperig imago. Veel mensen ervaren het als
tijdverspilling. ‘Ze zeggen dat ze het oervervelend en oninteressant vinden. Maar
die gevoelens over vergaderen zijn in werkelijkheid genuanceerder’, weet Van Vree.
‘Als de agendapunten hun niet direct aangaan, schamperen mensen over de
vergaderdrift, maar zodra er voor hen iets te halen valt, moet alles voor die
vergadering wijken.’

Conciërge
Van Vree heeft onderzoek gedaan naar het vergaderen als maatschappelijk
verschijnsel. Met een definitie is hij snel klaar. ‘Vergaderen is “overleggen wat we
gaan doen”. De mens heeft zich ontwikkeld van krijger tot vergadertijger. In plaats
van elkaar de koppen in te slaan zijn we gaan praten.’
In zijn dissertatie behandelt hij het vergaderen in Nederland in historisch
perspectief. ‘Er is in ons land een lange traditie van vergaderen. Wij worden al ruim
vierhonderd jaar door vergaderingen geregeerd - met wat onderbrekingen in de
Franse tijd en tijdens de Duitse bezetting. Al in 1623 verscheen er in Amsterdam
een soort etiquetteboek dat voorschrijft hoe men zich tijdens vergaderingen moet
gedragen.’
‘Aanvankelijk was het de elite die zich met het overleg over toekomstplannen
bezighield. Aan vergaderen werd status ontleend. Vanaf de jaren zestig van de
vorige eeuw zie je de nieuwe vergadercultuur opkomen: onder invloed van de
democratisering moest iedereen overal over meepraten en meebeslissen. Op scholen
bijvoorbeeld niet alleen de leraren, maar ook de conciërge.’
‘Het woord vergadering is ook typisch Nederlands. Het Engels, Frans en Duits
kennen geen equivalent voor dat begrip. Assembly, assemblée en Tagung zijn
specifieker en formeler, terwijl meeting, réunion en Versammlung algemener en
informeler zijn dan het Nederlandse vergadering. Natuurlijk komt het verschijnsel
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“vergadering” in andere landen ook voor, alleen lopen de betekenisgrenzen van de
woorden dus een beetje anders.’

‘Als ik even mag’
Ongeveer 35 procent van de beroepsbevolking besteedt volgens Van Vree een
kwart van de werktijd aan vergaderen. ‘Naarmate je hoger in de hiërarchie zit, ben
je nóg meer aan het vergaderen. Topmanagers hebben er een dagtaak aan. Dat
betekent ook: wil je opklimmen, dan moet je “zorgen dat je erbij bent”.’
‘Vergaderen draait om beurtwisselingen: Wie is er aan het woord? En hoelang
weet de spreker de beurt te houden?’ Van Vree kent allerlei trucjes om aan het
woord te komen en te blijven. ‘Vergaderen is en blijft een woordenstrijd. Dat gaat
gepaard met manipulaties. Je moet er op het goede moment tussen springen, met
de juiste toon en formulering: “Hélemaal mee eens, maar...”, “Als ik even mag”, “Je
hebt je punt gescoord, maar...” Heb je eenmaal de beurt, dan is het zaak die vast
te houden. Een heel bekende is om te beginnen met: “Voorzitter, drie dingen.” Dan
weet iedereen dat je na punt één nog twee andere hebt. Kijk mensen niet aan als
je spreekt. Anders gaan ze gebaren maken om je te onderbreken. Die kun je moeilijk
negeren. Bij een interruptie kun je zeggen: “Mag ik even uitspreken?”, maar het is
handiger om verwachting te wekken met “En dan heb ik nog dit!”’

Trolleybus
‘Een goede voorzitter herkent zulke trucjes. Op de bekende “drie dingen” kun je als
voorzitter meteen reage
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ren met “Goed, begin met het belangrijkste.” Die voorzittersrol is kenmerkend voor
een vergadering. Bij een cafégesprek heb je die niet. Het onderbreken is misschien
wel de belangrijkste taak van de voorzitter. Een tip voor iedereen die die rol weleens
vervult: spreek degene die jij het woord ontneemt, met de naam aan en geef een
reden: “Mevrouw De Lange, ik ga u nu onderbreken want ik zie dat de helft van de
groep u niet meer kan volgen.” Soms moet je geraffineerder te werk gaan. Ik ken
een OR-voorzitter die weleens verwarring zaait: “Is dit nou de wijsheid van de dwaze
of de dwaasheid van de wijze?” Mensen hebben twee tellen nodig om dat op zich
te laten inwerken en dat is voor hem net genoeg om de beurt snel aan iemand
anders te geven. Laatst zat ik bij een vergadering waar de voorzitter zei: “Je bent
net een trolleybus, met dit verschil dat díé stopt als de draad breekt.”’

Wilbert van Vree: ‘Masseren, te kort door de bocht en benchmarking zijn termen die niet
alleen meer in de vergaderzaal te vinden zijn.’
Foto: Frank Fahrner

‘Lang praten kan ook een truc zijn. Dat heet “filibusteren”. Je houdt dan de
besluitvorming op. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de Amerikaanse Senaat. Het record
staat daar op zo'n 25 uur. Senator Strom Thurmond probeerde op die manier een
besluit over de “Civil Rights Act” (burgerrechtenwet) van 1957 tegen te houden. De
legende wil dat Thurmond, voor hij aan zijn betoog begon, een stoombad nam om
zich te laten uitdrogen. Vervolgens kon hij meer dan 24 uur achtereen spreken en
water drinken zonder naar het toilet te hoeven. Maar alles tevergeefs: de wet werd
uiteindelijk toch aangenomen. In Nederland kan dat niet. De spreektijd in het
parlement is heel strak geregeld in het vergaderreglement. Kamerleden hebben
een van tevoren afgesproken beperkte spreektijd van een aantal minuten. Elkaar
murw vergaderen komt wel voor bij onderhandelingen, bijvoorbeeld rond een
cao-overleg: doorgaan tot het ochtendkrieken in de hoop dat de ander uiteindelijk
overstag gaat.’

Hardhorend
Een goede vergaderaar toont volgens Van Vree vooral ‘distantie’. “Je moet afstand
houden tot het onderwerp, niet meegaan in ‘de waan van de dag”. Wat telt zijn “de
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langetermijnvisie” en het overzicht: de “helicopterview” - nog zo'n vergadercliché.
Ook actief luisteren, goed samenvatten en de juiste vragen stellen kunnen je ver
brengen.’
‘Het mooiste is als je de gesprekspartners zover weet te krijgen dat zij gaan
samenvatten of verwoorden wat jij ervan vindt. In de roman Eugénie Grandet van
Honoré de Balzac komt een rijke wijnboer voor die met opzet stottert en net doet
alsof hij hardhorend is. Zijn gesprekspartners worden daardoor zo ongeduldig dat
zij de voornemens en gedachten van de wijnboer gaan formuleren. Ze verliezen
hun eigen belangen uit het oog en sluiten overeenkomsten die gunstiger zijn voor
de wijnboer dan voor henzelf. Dat is toch wel de ultieme vergadertruc.’
In hoeverre vinden vergaderrites en vergadertaal hun weg naar het dagelijks
leven? ‘Kijk eens in een doorsnee Nederlands gezin waar over vakantieplannen
gepraat wordt. Kinderen mogen meepraten. De manier waarop dat gebeurt, is vaak
een kopie van overleg dat ouders op hun werk gewend zijn. Het is niet vreemd als
daarbij gezegd wordt: “Oké, jij hebt je zegje gezegd!”, “Als ik je even mag
onderbreken”, “Dat kun je nou wel zeggen, maar...”, “We moeten er samen zien uit
te komen.” Dat lijkt me typisch Nederlands. Ik denk dat het er in Marokkaanse
gezinnen heel anders aan toegaat.’
En ook brainstormen, mindmappen, masseren, te kort door de bocht en
benchmarking zijn van die termen die niet alleen meer in de vergaderzaal te vinden
zijn (zie voor meer voorbeelden het kader op de volgende bladzijde). Zijn dat
blijvertjes in het Standaardnederlands? Van Vree: ‘Ik geloof dat vooral
managementgoeroes zulke woorden introduceren. Vanuit hun boeken en cursussen
sijpelen die termen door. Vergadertaal is aan mode onderhevig; na een aantal jaren
zie je de woorden weer verdwijnen. Een woord als brainstormen lijkt op z'n retour.’

Dr. Wilbert van Vree
In 1994 promoveerde de socioloog Wilbert van Vree op het proefschrift Nederland
als vergaderland. Voor de uitgebreide versie daarvan, uit 1999, ontving hij de
prestigieuze Norbert Elias Amalfi Prijs 2001. Hij laat in zijn studie zien hoe de
verschillende vergaderculturen in landen als Engeland, Duitsland, de VS en
Nederland zijn ontstaan en zich ontwikkeld hebben tot het fenomeen ‘vergaderen’.
Het boek vormt de grondslag voor adviezen voor het verbeteren van
vergadertechniek.
In de Vergaderwijzer zet Van Vree vele tips en trucs op een rijtje die kunnen
helpen om sneller en doelmatiger te vergaderen. Twee adviezen: ‘Ga ook eens
staand vergaderen als je het kort wilt houden.’ En: ‘Vergader niet, tenzij het strikt
noodzakelijk is.’

Koekjes
Het taalgebruik en de besluitvorming hangen af van het soort vergadering. Van Vree
onderscheidt twee typen: de politieke en de bedrijfsmatige. ‘Dit zijn ook de typen
waar mensen meteen aan denken bij het woord vergadering. Het zijn de uitersten
op het hele spectrum van vergadersoorten; er zijn natuurlijk allerlei tussenvormen.
De politieke vergadering is een strijdtoneel. Debatten in het parlement zijn het
bekendste voorbeeld van dit type. Iedereen moet z'n zegje kunnen doen. Het doel
is zorgvuldige, democratische besluitvorming: koppen tellen in plaats van
koppensnellen. Wie krijgt de meeste stemmen? Snel een beslissing nemen of
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bijvoorbeeld vergaderkosten beperken is er niet aan de orde. Bij de bedrijfsmatige
vergadering staan de slagvaardigheid en kostenbe-
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heersing juist wel voorop. Een koekjesfabrikant wil zo goedkoop mogelijk zo veel
mogelijk koekjes produceren en verkopen. Die zal bezwaren tegen zijn besluiten
met economische argumenten van tafel vegen: “Anders kunnen we de tent wel
sluiten.”’
‘Sinds de jaren zestig heeft het politieke overleg die bedrijfsmatige bijeenkomsten
sterk beïnvloed, zoals je ziet in ondernemingsraden. En nu keert het tij: politici
streven naar meer doelmatigheid. Zo heeft de VVD in Den Haag voorgesteld om
tijdens alle raads- en commissievergaderingen een “vergadermeter” te gebruiken.
Dat is een apparaatje dat de kosten van vergaderen bijhoudt.’
‘In Nederland is de parlementaire vergadercultuur overigens behoorlijk burgerlijk.
In Zuid-Europa is het nog veel meer een échte strijd. Een vechtpartijtje in het
parlement is daar niet heel ongewoon. Bij ons is zelfs het taalgebruik sterk
gereguleerd.’

Etiquetten
Het verbod op ‘onwelvoeglijk’ taalgebruik tijdens een vergadering is een oeroude
regel. Al in het in 1623 verschenen etiquetteboek veroordeelt de schrijver, Godefroy
Boot, het ‘beschimpen’ van de gespreksdeelnemers. Een goede vergaderaar is
volgens Boot geen tegenspreker, ruziezoeker, zwijger of veelprater; vergaderen
vereist ‘een voortdurende regulering van de eigen impulsen, driften en gevoelens.
Een goed oordeel is pas mogelijk als de eerste brandende lust een beetje afgekoeld
is.’

Illustratie: Hein de Kort

In de moderne vergaderleerboeken staan veel adviezen die terug te voeren zijn
op dezelfde eigenschappen: distantie, zakelijkheid en het beteugelen van emoties.
Taboe zijn ‘onbeschofte en sarcastische uitdrukkingen, scheldwoorden, dreigende
taal, vloeken, beschuldigingen, negatieve persoonlijke opmerkingen en leugens’,
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zoals Van Vree het in zijn proefschrift omschreef. Onze parlementaire geschiedenis
laat een indrukwekkende lijst zien van woorden en uitdrukkingen die niet door de
beugel konden (en kunnen!) in de Tweede Kamer, de zogenaamde ‘lijken’ (in het
septembernummer van Onze Taal stond er een artikel over).
Hoe ziet de toekomst van Nederland vergaderland eruit? ‘Het wordt efficiënter.
De moderne communicatiemiddelen sturen dat proces. Vaste agendapunten als
“mededelingen”, “notulen van de vorige vergadering”, “wv.t.t.k.” (“wat verder ter tafel
komt”) en “rondvraag” zijn langzamerhand onzinnig. Al die zaken kunnen
“kortgesloten” worden via mailtjes, daar heb je geen kostbare vergadertijd voor
nodig. Ik denk dat de uitgebreide notulen plaats gaan maken voor een eenvoudig
actie- en besluitenlijstje. De vergadering kan men via een podcast nog een keer
beluisteren.’
Is Van Vree zelf een vergadertijger? ‘Ik heb een eenmansbedrijf, dus ik hoef niet
zo vaak. Ik geef adviezen, trainingen en workshops, onder meer voor de Vereniging
van Schoolmanagers. Wel word ik geregeld gevraagd om als voorzitter op te treden,
bijvoorbeeld bij een vereniging van hondenfokkers die met elkaar overhoopliggen.
De sfeer kan zeer gespannen zijn. Ik probeer dan zo weinig mogelijk kennis te
nemen van de inhoud. Het lijkt toch op een burenruzie waar je als voorzitter buiten
moet blijven. Van tevoren zeg ik dat er drie regels zijn: de voorzitter verdeelt de
spreekbeurten, sprekers moeten het kort houden en ze mogen niet beledigen. Bij
overtreding van die regels kan ik meteen ingrijpen. Zo houd ik het in de hand.’
Voor een overzicht van de publicaties van Van Vree zie
www.onzetaal.nl/2006/12/vergaderen.php.

Vergaderclichés
ad-hocbeslissing beslissing die voor een speciaal geval gekozen wordt
alle neuzen dezelfde kant op krijgen eenstemmigheid bereiken
benchmarking beoordeling van prestaties van een organisatie aan de hand van
een lijst (van benchmarks, oftewel ‘ijkpunten’)
brainstormen wilde ideeën spuien
commitment grote toewijding, sterke betrokkenheid
de klokken gelijkzetten van dezelfde feiten uitgaan
een een-tweetje (heimelijke) afspraak tussen twee partijen; opvallende,
georkestreerde samenwerking tussen twee deelnemers in een discussie met anderen
een hamerstuk een voorstel dat zonder discussie wordt aangenomen
een huishoudelijke mededeling mededeling over de gang van zaken tijdens de
vergadering
een punt van orde (meestal gezegd door een deelnemer) opmerking om de gang
van zaken tijdens de vergadering te beïnvloeden
het zit in de pijplijn te verwachten, het is in voorbereiding
in de wandelgangen (informeel overleg) buiten de vergadering
kortsluiten afstemmen op; een directe verbinding maken zodat er iets sneller
besproken of beslist wordt
linksom of rechtsom hoe dan ook
met twee petten op twee verschillende groeperingen vertegenwoordigend
mindmapping delen van de hersenen leren gebruiken die doorgaans niet gebruikt
worden; techniek die vooral toegepast wordt door beroepsvergaderaars
mismatch het niet bij elkaar passen
proactief niet afwachtend, handelend naar te verwachten ontwikkelingen
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signalen uit het veld aanwijzingen van de achterban
targets doel(stelling)en
teezettee te zijner tijd
verborgen agenda andere bedoelingen dan openlijk gezegd
zullen we het even centraal houden? oproep van de voorzitter om de
onderonsjes in een vergadering te staken
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Iktionaire
Toch?
Jan Kuitenbrouwer
Veel is gezegd over Jan Peter Balkenendes verzuchting tijdens de Algemene
Politieke Beschouwingen, afgelopen september, om toch eens op te houden met
klagen en somberen over de stand van het land en ‘blij’ te zijn met elkaar. ‘Laten
we zeggen: Nederland kan het weer!’, riep hij. ‘Die VOC-mentaliteit. Over grenzen
heen kijken. Dynamiek! Toch?’ De aandacht ging vooral uit naar de VOC, waarbij
bleek dat het tijdperk van politiek correcte verkramping dan misschien achter ons
ligt, maar de oude kwaal soms nog behoorlijk kan opspelen. Boze Surinamers, je
ziet ze niet zo vaak meer op de buis, maar ze kunnen het nog, ook al voeren de
plunderaars van de premier destijds dan de andere kant op. Maar oké, ze hádden
in de West kunnen komen. Kwestie van doorvaren.
Toch wil ik het even hebben over een ander element uit die uitspraak. Dat ‘toch’.
‘Over grenzen heen kijken! Dynamiek! Toch?’
Je zou het evengoed kunnen weglaten in een citaat, en toch staat het er altijd bij
in de krant, en wordt het altijd meegemonteerd op radio en televisie. Het hoort erbij,
kennelijk. ‘Ja nee, pak dat “toch?” ook nog maar even mee’, zegt de radioredacteur
tegen de technicus. Maar waarom? Het voegt iets toe, kennelijk, maar wat?
Wanneer zeggen mensen op die manier ‘toch?’?
Als je werkelijk overtuigd bent van wat je zegt, zeg je dan ‘toch?’?
Je kunt zeggen: ‘We zijn toch allemaal mensen?’ Of: ‘We zijn allemaal mensen,
toch?’ Wat is het verschil?
In het eerste geval maak je van je bewering een vraag, waarvan je haast zeker
weet dat iedereen die bevestigend moet beantwoorden. In het tweede geval doe je
een bewering, die je vervolgens omvormt tot hypothese. Bijvoorbeeld omdat je merkt
dat je gehoor het niet met je eens is. In plaats van instemming volgt een stilte,
waarop je snel wat terugneemt van je stelligheid.
Na toch? klinkt in mijn oren altijd direct moet kunnen, ook zo'n onschadelijkmaker.
Politiek is een spel van woorden en macht. Met woorden kun je aan de macht
komen, en wie aan de macht is, heeft het woord. Balkenende kreeg eerst de macht
en toen het woord. Vrijwel nooit campagne gevoerd en bóém, premier. Hij dóét
dingen, en moet die uitleggen. Eigenlijk wil hij dat niet, dat hoor je ook aan de manier
waarop hij een op de drie lettergrepen inslikt. Al die uitleg, de tijd die dat kost, hij
wil dóór. Dus hij staat daar, er welt iets in hem op, en hopla.
Toch?
Het fascinerende is dat het hem nauwelijks lijkt te schaden. Balkenendes
onhandigheid wordt waarschijnlijk gezien als het bewijs dat er in elk geval niet
eindeloos aan hem gesleuteld is. Er is al genoeg fake.
Toch?
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Woordenboek van de poëzie
Dwerelen
Guus Middag
Wat rijmt er op wereld? Op wereld rijmt, eh, bijvoorbeeld, bemereld. Als er op de
wereld precies genoeg kikkers zijn, dan hoeft de wereld niet ‘kikkeriger’ te worden
dan hij nu is. Bij genoeg mieren niet ‘mieriger’. En bij voldoende merels niet ‘meer
bemereld’. Het is een vondst van Gerard Rasch, de vertaler van de poëzie van de
Poolse dichteres en Nobelprijswinnares Wislawa Szymborska.
Wat rijmt er nog meer op wereld? Albert Verwey heeft het, in zijn gedicht ‘Runen’,
over de mensheid. Daar valt veel over te zeggen, maar in essentie komt het volgens
Verwey hierop neer: zij is ‘verwijfd of verkereld’.
Kees Winkler, in zijn gedicht ‘Juli’, ruikt een lichte ‘geur’ en hij ziet het gras ‘in
volle fleur’, en dan weet hij ook: ‘de pereboom perelt / huis, tuin en wereld.’ Ik weet
niet precies wat het betekent, maar het rijmt.
Als een pereboom kan perelen, bij een dichter op zoek naar een rijmwoord, dan
is er vast nog wel meer op de wereld wat perelt. Zie deze dauwdruppel, 's morgens
vroeg, in het zonlicht, in een gedicht van Gerard den Brabander:
Het bos wordt wakker en de merel merelt; de dag is nauwlijks wakker en
nog grauw. Dan breekt de zon uit als een rijpe vrouw, terwijl aan ieder
blad een perel perelt.

Perelen, merelen, verkerelen, bemerelen: als er een rijmwoord nodig is, kan er altijd
wel eentje worden gevonden. Adriaan Roland Holst laat in zijn gedicht ‘De ploeger’
een ploeger aan het woord. Hij zal de halmen van het volgend jaar niet zien, zegt
hij, en ook niet de volle schoven, en niet de oogst - hij is alleen maar de ploeger. Ik
weet niet waarom, maar blijkbaar is dat nu eenmaal zo bij ploegers. Hij weet dat hij
geboren is en ook zal moeten sterven in een en hetzelfde seizoen: ‘in 't najaar van
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een wereld’. En hij zal weemoedig zijn, dan, ‘als de ritselende klacht / van die voorbije
schoonheid mij omdwerelt’.
Opnieuw een rijmwoord op wereld. Dat is mooi, maar intussen is de rijmende zin
niet eenvoudig te begrijpen, zoals wel vaker bij Adriaan Roland Holst. De schoonheid
is voorbij en laat een klacht na, een ‘ritselende’ klacht, zo lees ik hier. Daarbij moeten
we ons vermoedelijk, na de schoonheid van de zomer, de dorre ritselende bladeren
van de herfst voorstellen. En die klacht zal dan de weemoedige ploeger ‘omdwerelen’.
Dat woord doet denken aan omzwerven, omdwalen en ronddwarrelen. Met zijn
wirrel- en wervelklank roept het al enigszins het geluid van het geritsel van
ronddwarrelende herfstbladeren op.

Sneeuwvlokken
In ‘Het lied der dwaze bijen’ van Martinus Nijhoff zijn bijen aan het woord. Zij zoeken
het hogerop, zo zeggen ze. Ze willen niet meer hier beneden blijven tussen de
bloemen en bij de korven, maar naar boven, waar iets raadselachtigs hen lokt. Het
is ‘een geur van hoger honing’ en ‘een zacht zoemen’ en ook ‘een steeds herhaald
niet-noemen’. De bijen laten de vertrouwde tuinen voor wat ze zijn en begeven zich
omhoog, het avontuur tegemoet. ‘Roekeloos’, zeggen ze zelf, maar ook ‘jubelend’.
Kennelijk is de aantrekkingskracht van de hogere honing te sterk om te weerstaan.
Daar voert hun hartstocht hen naartoe, daar hopen ze de aardse dood te ontvluchten
en de hemelse eeuwigheid in het vizier te krijgen. Maar hoe hoger en hemelser ze
komen, hoe moeilijker ze het krijgen en hoe helderder zich hun einde aftekent. Ze
stijgen en ze verdwijnen, ze gaan ‘ontvoerd, ontlijfd, ontzworven’ op in het niets.
Zo eindigt hun tocht omhoog. Het lijkt wel op de vlucht van de mythologische
figuur Icarus. Die kwam in zijn overmoed te dicht bij de zon, de was van zijn
kunstvleugels smolt en hij stortte in zee. Evenzo komen de bijen in hun zucht naar
het zuivere ideaal, het hogere, te dicht bij het azuur. Ze bevriezen, ze gaan op in
glinstering - en dan eindigt het gedicht zo:
Het sneeuwt, wij zijn gestorven,
huiswaarts omlaag gedwereld,
het sneeuwt, wij zijn gestorven,
het sneeuwt tussen de korven.
De bijen komen als sneeuwvlokken naar beneden gevallen. Wie weleens
sneeuwvlokken van nabij heeft bekeken kan er zich vermoedelijk wel iets bij
voorstellen. Het zouden de licht pluizige, suikerspinachtige, bevroren resten van de
lichtvleugelige honingbeestjes kunnen zijn. Het beeld is sterk: witte vlokken, stil
neerdalend, een wit bijensneeuwdek vor-
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mend op de stille korven. En ook de tegenstelling met de zomer (warm, zon, tuin,
overal rondzoemend bijenvolk) is sterk. Het staat er niet, maar je zou je kunnen
voorstellen dat er, net als bij de vogeltrek, een half jaar verstreken is tussen vertrek
en terugkeer van de bijen: zoemend opstijgen in de zomer, stil neerdalen in de
winter.

Geen rijmwoord
Onze aandacht wordt natuurlijk ook, net als bij Adriaan Roland Holst, getrokken
door het woord ‘gedwereld’. Dwerelen en dwerrelen zijn oude vormen van dwarrelen,
dat is ‘in een onregelmatige, min of meer kolkende of fladderende, zwevende
beweging zijn of zich daarmee verplaatsen’, aldus Van Dale. Je zegt het van
bijvoorbeeld stof, of papier, of rookwolkjes - en ook van herfstbladeren, en van
sneeuwvlokken.
Opmerkelijk genoeg staat er ook geen rijmwoord bij. Deze tweede regel van de
laatste strofe van het van een strak rijmschema voorziene gedicht is de enige regel
die niet hoefde te rijmen. Nijhoff had alle gelegenheid om hier een ander slotwoord
te kiezen, bijvoorbeeld ‘huiswaarts omlaag gezweefd’, of ‘gevlogen’, of ‘gevallen’ of
‘gedwarreld’. Maar dat betekent ook dat Nijhoff dus alle reden had om hier juist
‘omlaag gedwereld’ te willen. Dat wordt ook bewezen door het feit dat deze regel
in een eerdere versie van het gedicht (gepubliceerd in een tijdschrift en ook nog in
de eerste druk van de bundel Nieuwe gedichten, 1934) nog anders luidde: ‘wij
dwarrelen naar beneden’.
Waarom ‘gedwereld’? Sommige mensen denken dat Nijhoff voor de oude vorm
koos omdat het woord wereld erin opgesloten zit. De bijen zijn weer terug op de
wereld gevallen, omlaag ge-d-wereld. Als dat zo is, dan heeft hij misschien ook wel
heel bewust gekozen voor ‘huiswaarts’ in dezelfde regel. Daarin klinkt het woord
aards mee. De bijen zijn, na hun hemelse op-vlucht, aan het eind weer ge-aard.
Noteren wij daarom in het Woordenboek van de poëzie: ‘gedwereld, lastig
rijmwoord, van dwerelen: dwarrelen als een sneeuwvlok, meer in het bijzonder als
een sneeuwvlok die de indruk wekt in een vorig leven een bij te zijn geweest, daarna
door bevriezing om het leven gekomen en thans als ex-bij aardwaarts neerdalende.’

Taaltest
Taaladviesdienst
A. Test uw spellingkennis
1.
a. 4 4 2-systeem
b. 4-4-2 systeem
c. 4-4-2-systeem
2.

a.
b.
c.

impresario
impressario
inpressario

3.

a.
b.

knäckebröd
knaeckebrød
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c.

kräckebröd

4.

a.
b.
c.

long stay-afdeling
longstay afdeling
longstayafdeling

5.

a.
b.
c.

ramsch
ramsh
ramsj

6.

a.
b.
c.

viefe oma's
vieve oma's
vive oma's

B. Vergroot uw woordenschat
1. metagnomie
a. dwerggroei
b. kennis van het paranormale
c. weetje
2. nullificeren
a. bagatelliseren
b. opmaken
c. tenietdoen
3. ovipaar
a.
b.
c.

broedend stel vogels
eierleggend
tweeling

4. sassem
a.
b.
c.

Sassenheim
suiker
zout

C. Zoek de fouten
1. Sommigen van ons zouden liever een crime passionel begaan dan een
hemeltergend complex dictee teneinde brengen, en toch vleien we ons elke
december wederom in groten getale voor de TV om Philip Freriks hakkelend
doch fraai zijn eloquentie ten toon te zien spreiden.
2. Teneinde schrijfstress te vermijden en uw huisgenoten niet telkenmale
afschuwwekkende ziekten als een whiplash, syfilis, tyfus, een hypoglykemie
of iets venerisch toe te wensen, vind je ego onmiddellijk rust bij de Dikke
Drieduizend Dicteewoorden op www.onzetaal.nl/advies

D. Extra
Welk Engels woord is niet ontleend aan het Nederlands?
a. drill
b. hammer

Onze Taal. Jaargang 75

c. polder
d. splinter

De antwoorden vindt u op bladzijde 363 van dit nummer.
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Oudste Nederlands nu gratis online
Tanneke Schoonheim - Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Leiden
Vorige maand schreef Ewoud Sanders er in Onze Taal al over: het grote en
gezaghebbende Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) is vanaf januari
gratis via internet te raadplegen. Sinds 1 december dit jaar geldt dat ook voor een
verzameling taalmateriaal van veel oudere datum: het Corpus Oudnederlands.
Vorig jaar oktober wijdden Nicoline van der Sijs en ik in Onze Taal al een artikel
aan dit Oudnederlands. Daarin ging het over de overgeleverde Oudnederlandse
teksten en tekstfragmenten, en over het Oudnederlands Woordenboek (ONW),
waaraan momenteel op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) te Leiden
wordt gewerkt. Omdat de Oudnederlandse bronnen niet alleen nuttig zijn voor het
maken van het ONW, maar ook interessant zijn voor allerlei andere vormen van
historisch-taalkundig onderzoek, is ervoor gezorgd dat dit materiaal door iedereen
online geraadpleegd kan worden.
Wie zich via een speciale website van het INL (www.tst.inl.nl) laat registreren als
gebruiker van het Corpus Oudnederlands, kan daarna gratis grasduinen in de vele
duizenden woorden tellende collectie Oudnederlands materiaal. Het oudste
Nederlandse woordje ann (‘ik gun’), het inmiddels tot de canon van Nederland
behorende ‘Hebban olla vogala...’ en de andere bekende en onbekende
Oudnederlandse bronnen zijn nu dus voor iedereen beschikbaar. Alleen de woorden
uit de Lex Salica (een wettekst uit het begin van de zesde eeuw) en het
Oudnederlandse materiaal in plaatsnamen ontbreken nog. Maar binnenkort staan
die er ook op.
Hoe kan het Corpus Oudnederlands gebruikt worden? Behalve naar de
Oudnederlandse woordvormen die in de tekstedities voorkomen, kan er ook worden
gezocht naar gestandaardiseerde Oudnederlandse en modern-Nederlandse vormen.
Aan de vorm ohsson (‘ossen’) uit de Wachtendonckse Psalmen is bijvoorbeeld
zowel de Oudnederlandse lemmavorm osso als de modern-Nederlandse lemmavorm
os gekoppeld. Daarnaast is bij elke vorm informatie te vinden over de woordsoort,
de verbuiging, en de bron met de lokaliseringen en de datering ervan. Een overzicht
van alle in het Corpus Oudnederlands voorkomende bronnen is te vinden in de
eveneens raadpleegbare Bronnenlijst Oudnederlands. Ook is aan elke vorm een
veld gekoppeld waarin de Oudnederlandse woorden voorkomen in hun context.
Wie dus weleens met eigen ogen de oudste overblijfselen van het Nederlands
wil bekijken of wie onderzoek wil doen met het materiaal uit deze periode, wordt
van harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen.
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Hom of kuit
Meer Nederlandse taal in de canon?
Frank Jansen
Er zijn taalkwesties waarover heel verschillend kan worden gedacht.
Taalkundige Frank Jansen behandelt iedere maand zo'n kwestie, en
nodigt iedereen uit te reageren.
Over welke aspecten van de Nederlandse geschiedenis zou iedereen iets moeten
weten? Die vraag heeft de commissie-Van Oostrom half oktober beantwoord door
vijftig ‘vensters’ op ons verleden te bieden. Vijf daarvan hebben een talig karakter:
het bekende Oudnederlandse zinnetje ‘Hebban olla vogala nestas...’, de uitvinding
van de boekdrukkunst, de Statenvertaling, de Max Havelaar en Annie M.G. Schmidt.
Is dat wel genoeg? Moet er niet meer taal in de canon?

Tegenstander
Tien procent van de onderwerpen betreft onze taal. Dat is een mooi aandeel, meer
dan de wetenschap bijvoorbeeld gekregen heeft. De onderwerpen zijn fraai gespreid
over de laatste tien eeuwen. En in de vijf vensters komt het Nederlands in al zijn
diversiteit aan bod: in ‘Hebban olla...’ worden de Germaanse herkomst van onze
taal en enkele kenmerkende klankveranderingen aangestipt. De uitvinding van de
boekdrukkunst - nee, niet door de Haarlemmer Coster - biedt de mogelijkheid om
iets te zeggen over taal en communicatietechniek. De inbedding van de taal in de
(religieuze) cultuur komt aan de orde bij de Statenbijbel, het literaire Nederlands en
de maatschappelijke gevolgen van literatuur bij Max Havelaar, en dat laatste gebeurt
bij Annie M.G. Schmidt ook nog eens voor de jeugdliteratuur. Wat wil je nog meer?

Voorstander
Taal is het voornaamste ingrediënt van onze nationaliteit. Daarom wil ik nog veel
meer. Ten eerste zijn er onderwerpen op het gebied van taal die beslist een venster
verdienen. Denk voor het verleden aan de zeventiende-eeuwse taalbouwmeesters,
zoals Stevin (aan wie we driehoek en meetkunde danken) en de grammaticus Van
Heule. Uniek in de wereld is ook het Woordenboek der Nederlandsche Taal,
begonnen in de negentiende eeuw en meer dan honderd jaar later voltooid. En, als
we ons realiseren dat de canon naast de hoogtepunten ook de fixaties en vexaties
van onze cultuur bevat, kan natuurlijk een van de officiële spellingen niet ontbreken.
Niet alleen onze taal in engere zin komt er bekaaid van af, er zijn ook nog leemten
op het gebied van de communicatie. Op internet wordt al actie gevoerd om - ja
natuurlijk - internet een venster te gunnen. Je zou ook kunnen denken aan de
introductie van de radio, of van de telefoon.
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Hadden er meer ‘talige’ onderwerpen in de Nederlandse canon gemoeten?
www.entoen.nu

Wat vindt u ervan? Moet er meer Nederlandse taal in de canon?
Geef voor 18 december uw mening op onze website: www.onzetaal.nl/homofkuit.
Of stuur een briefkaart met ‘Meer Nederlandse taal in de canon’ of ‘Niet méér
Nederlandse taal in de canon’ naar de redactie van Onze Taal, Raamweg 1a, HL
Den Haag. In de volgende aflevering de uitslag.

Uitslag vorige stemming
Is de taaltoets voor peuters, die de VVD-politicus Mark Rutte heeft voorgesteld,
wenselijk? Uw mening is duidelijk. Een grote meerderheid van 79% (319 stemmen)
is ertegen; slechts 85 mensen (21%) stemden voor. Ook de toelichtingen in de mails
spreken duidelijke taal. De meeste tegenstanders vinden peutertjes echt te jong
voor tests, en zien alleen maar nadelen voor hun ontwikkeling: ‘Laat onze peuters
a.u.b. nog peuters zijn!’
Andere tegenstanders geven blijk van wantrouwen ten aanzien van de
toets-ontwikkelaars, toetsers en uitgeverijen die al likkebaardend klaarstaan om in
een zwaar opgetuigde subsidiecarrousel ons gemeenschapsgeld te verkwanselen.
Of zij verdenken de politiek van discriminatie via een omweg. De weinige
voorstanders beschouwen de peutertoets als een nuttig instrument om ouders inzicht
te geven in de uitgangspositie van hun kinderen.
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Antwoorden taaltest (zie pagina 361)
A. Spelling
1. c. 4-4-2-systeem
2. a. impresario
3. a. knäckebröd
4. c. longstayafdeling
5. c. ramsj
6. b. vieve oma's

B. Woordenschat
1. b. kennis van het paranormale
2. c. tenietdoen
3. b. eierleggend
4. b. suiker

C. Zoek de fouten
1. crime passionnel, ten einde, vlijen, tv, tentoon
2. vindt, zinseindepunt toevoegen (ook na web-of mailadres)

D. Extra
b. Het Engels heeft door de eeuwen heen veel woorden uit het Nederlands
overgenomen, zoals drill, polder en splinter. Hammer hoort er niet bij: het is wel
verwant met het Nederlandse hamer, maar de bron van beide woorden is één
Germaans woord dat al bestond voordat Nederlands en Engels aparte talen werden.
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Tamtam
Redactie Onze Taal
Europees commissaris voor taalzaken aangesteld
De Europese Commissie breidt in januari uit: de Roemeen Leonard Orban wordt
dan geïnstalleerd als Europees commissaris ‘Meertaligheid’. Momenteel valt dat
terrein nog onder de Slowaakse commissaris Jan Figel, die zich verder nog
bezighoudt met onderwijs en cultuur. Met de splitsing van die portefeuille lijkt de
voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, te willen benadrukken
dat het hem menens is met het opvijzelen van de vreemdetalenkennis van de
Europeanen.
Zes jaar geleden besloten de regeringsleiders in Lissabon dat er werk gemaakt
moest worden van die meertaligheid, als onderdeel van een groter plan om van
Europa de meest concurrerende kenniseconomie ter wereld te maken. Er werd toen
onder meer vastgelegd dat alle kinderen in de EU naast hun moedertaal ten minste
twee andere talen moeten leren.
De Europese Unie als instituut wordt ook almaar meertaliger. Met de toetreding
in januari van Bulgarije en Roemenië en met de erkenning van het Iers als nieuwe
EU-taal komen er weer drie talen bij, wat het aantal officiële EU-talen op 23 brengt.
En hoe zit het met de talenkennis van Orban zelf? Hij spreekt niet twee, maar
drie vreemde talen: Engels, Frans én Italiaans - naast zijn moedertaal, het
Roemeens.
Bron: EUObserver

De Roemeen Leonard Orban wordt de eerste Europees commissaris ‘Meertaligheid’.
Foto: © European Community, 2006

Nederland onwetend over meertaligheid.
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Er bestaan veel misverstanden over meertaligheid, zo blijkt uit onderzoek van de
Wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen. Eenderde van de ouders
en tweederde van de leerkrachten denkt - ten onrechte - bijvoorbeeld dat het leren
van een andere taal nadelig is voor de beheersing van het Nederlands. De
Wetenschapswinkel zoekt de oorzaak voor de onwetendheid in het huidige
onderwijsbeleid en de toon van het integratiebeleid. ‘We moeten als Nederlandse
samenleving stoppen deze kinderen te associëren met problemen, en juist in ze
investeren’, aldus Saskia Visser van de Wetenschapswinkel. (Kennislink,
Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie)

Nederengels: not so koet.
‘En nu snel een cursus Engels!’, gaf een frisdrankfabrikant Sanne mee, de
schoonheid die net was uitverkozen tot ‘Holland's Next Top Model’ en gedurende
de verkiezing voor hilariteit had gezorgd vanwege haar gebrekkige beheersing van
het Engels. Maar volgens recent onderzoek mag ook de rest van Nederland dat
advies ter harte nemen, in ieder geval als het gaat om uitspraak. Die laat nogal te
wensen over, blijkt uit promotie-onderzoek van Rias van den Doel, die de uitspraak
van Engels sprekende Nederlanders voorlegde aan Engelstalige moedertaalsprekers
uit verschillende landen. Vooral Noord-Amerikanen oordeelden - meer dan Britten
en Australiërs - negatief, waarbij het ging om zaken als betekenisverwarring door
uitspraakfouten (very - ferry, bed - bet) en het gebruik van een huig-r in woorden
als red. Nederlanders zelf blijken hun fouten overigens juist te onderschatten. (de
Volkskrant, Kennislink)

Vader het belangrijkst voor taalontwikkeling.
Volgens onderzoekers van de universiteit van North-Carolina heeft de vader meer
invloed op de woordenschat van kinderen dan de moeder. Ontwikkelingspsychologe
Lynne Vernon-Feagans legde van 92 tweeverdieners de gesprekken tussen ouders
en peuters op video vast. Ze ontdekte dat een vader met een rijk vocabulaire een
jaar later een gunstige invloed had op zijn kind. Voor de moeder ging dat niet op,
ook al sprak ze meer met haar zoon of dochter. (New Scientist, NRC Handelsblad)

Joop van der Horst bekroond.
Tijdens het ‘Taalgala’, een jaarlijkse bijeenkomst van taalkundigen, ontving Joop
van der Horst de LOT-populariseringsprijs voor twee artikelen die hij vorig jaar in
Onze Taal publiceerde. Van der Horst slaagt er volgens de jury ‘al sinds jaar en dag
in op een heel eigen en leesbare toon syntactische onderwerpen niet alleen
toegankelijk te maken, maar de lezer er zelfs in mee te slepen.’ Sonja van Boxtel
kreeg de dissertatieprijs voor haar proefschrift over mensen die op latere leeftijd het
Nederlands zo goed als perfect hebben leren spreken.

Sms-taal mag op eindexamens.
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De Schotse en Nieuw-Zeelandse examencommissies hebben - tegen een breed
gekoesterde wens in - besloten sms-taal niet te verbieden in examens. Wel
ontmoedigen ze het, en wijzen ze erop dat onduidelijke antwoorden tot puntenaftrek
kunnen leiden, maar ‘het zou te ver gaan om kennis en vaardigheden die in
gebrekkige taal worden verwoord helemaal niet te belonen’, aldus de
examencommissie van de Schotten. (The New Zealand Herald, The Guardian)
Koppelingen naar de originele berichten staan op www.onzetaal.nl/tamtam.
Let wel: internetkoppelingen verouderen snel. Op onze website staat
iedere dag vers taalnieuws.
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Inzicht
Raymond Noë
‘InZicht’ licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in
taalkundig Nederland en België. 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.

Sprekersboek: Lullepot

Piet van Sterkenburg is een man van woorden - van woordenboekwoorden (hij is
hoogleraar lexicologie en directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie,
dat verantwoordelijk is voor onder meer het omvangrijke Woordenboek der
Nederlandsche Taal), maar ook van gesproken woorden, of beter: toegesproken
woorden. Hij was dertien jaar voorzitter van de Leidse Drie October-Vereeniging,
en in die periode richtte hij het woord tot ‘honderden mensen persoonlijk en
duizenden in groepsverband’. Vooral die 3-oktoberervaringen vormden de aanleiding
voor het fraai vormgegeven boek Lullepot. De kunst van het kletsen.
Het is een merkwaardig mengelwerk, dat speechers, redenaars en andere
toesprekers tot inspiratie moet dienen, maar dat ook een historische beschouwing
bevat (over Leidens ontzet en de jaarlijkse feestelijke herdenking hiervan), en
herinneringen van Van Sterkenburg aan zijn vader en zijn leraar Nederlands. Na
die persoonlijke hoofdstukken volgt dan het sprekersdeel, met allereerst een ‘lexicon
van het oreren’. Hierin staan alle stijlmiddelen die een spreker ter beschikking heeft
om zijn tekst mee te verfraaien, van de aanrader, de absurditeit en het aforisme tot
het wellerisme, de woordspeling en de zei-spreuk - en daartussenin nog de legende,
de leugen en de limerick. Die stijlmiddelen worden uiteraard ook allemaal toegelicht.
Ietwat onverwacht volgt er dan een kort hoofdstuk over lichaamstaal en
spreekhouding, waarna het boek wordt afgesloten met een verzameling van
honderdvijftig anekdotes, fabels, broodje-aapverhalen, grappen en sterke verhalen,
die de spreker in zijn toespraken kan verwerken. Om het die spreker nog
gemakkelijker te maken, is bij ieder verhaaltje aangegeven wat het motto is, en in
welke gevallen het gebruikt kan worden - zodat de lezer voortaan opgewassen is,
zo belooft Van Sterkenburg, tegen iedere onverwachte situatie waarin van hem
verwacht wordt dat hij het woord zal nemen.
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Lullepot. De kunst van het kletsen is een uitgave van Scriptum en kost €
22,50 (gebonden, 195 blz.).
ISBN 90 5594 481 5

Etymologie
In 1997 verscheen Gerbrand Bakkers Etymologisch woordenboek voor beginners
(lees: ‘voor kinderen’), in 1998 gevolgd door Het tweede etymologisch woordenboek
voor beginners. Hierin waren vooral woorden en uitdrukkingen met een aansprekend
verhaal opgenomen. Deze twee boeken zijn nu samengevoegd tot het Junior
etymologisch woordenboek. De tekst is geheel herzien, en er zijn nieuwe lemma's
toegevoegd. De omschrijvingen van de 1850 woorden hebben allemaal een
verhalende vorm. Het boek is volgende maand ook met korting verkrijgbaar via
Onze Taal.

Junior etymologisch woordenboek is een uitgave van uitgeverij Ger Guijs
en kost € 25,- (gebonden, 634 blz.).
ISBN 978 90 6734 431 9

Taal van het wit
In een artikel over gedichten in rouwadvertenties schreef taalkundige Frank Jansen
ooit dat de schrijvers ervan vooral één ding goed weten: ‘een gedicht heeft veel wit
om zich heen’. Wat nu precies de functie - de ‘taal’ - is van het typografisch wit om
gedichten en tussen de regels en de strofen, is het onderwerp van de lijvige studie
Leegte, leegte die ademt van Yra van Dijk, literatuurcriticus bij NRC Handelsblad.
In haar boek bespreekt Van Dijk de theorieën hierover van de literatoren Stéphane
Mallarmé, Paul Celan en Maurice Blanchot, en werkt hun ideeën verder uit in
bespiegelingen over het werk van de Nederlandse dichters Leopold, Van Ostaijen,
Nijhoff en Faverey. Uiteindelijk komt ze tot een inventarisatie van alle functies van
het typografisch wit. Het boek is de handelseditie van het proefschrift waar Van Dijk
in 2005 op promoveerde.

Leegte, leegte die ademt. Het typografisch wit in de moderne poëzie is
een uitgave van Vantilt en kost € 29,90 (gelijmd, 444 blz.). ISBN 90 77503
29 3

Limburgs in 1914
In 1914 werd door de taalkundigen Schrijnen en Van Ginneken en
onderwijsambtenaar Verbeeten in Limburg een omvangrijke dialectenquête
gehouden, waarmee het Limburgs in al zijn verschijningsvormen in beeld werd
gebracht. Deze zogenoemde SGV-enquête wordt nu opnieuw belicht in Een eeuw
lang Limburgs, met een beschrijving van de drie initiatiefnemers en een aantal
artikelen over deelonderwerpen als ‘Flora en fauna in de SGV’ en ‘Limburgse
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voornaamwoorden’. Op de bij het boek geleverde cd-rom zijn de volledige
enquêteresultaten opgenomen.

Een eeuw lang Limburgs, redactie Joep Kruijsen, is een uitgave van
Uitgeverij Tic en kost € 19,90 (gebonden, 155 blz.).
ISBN 90 78407 06 5

Taalhulpen
Onder de titel ‘Taalconditietraining’ is docent communicatie Willem Kas bij Sdu
Uitgevers een taalhulpenreeks begonnen, waarmee lezers hun taalkennis kunnen
afstoffen. De belangrijkste spelling- en grammaticaregels worden weer even op een
rijtje gezet, waarna met behulp van oefeningen de parate kennis terug op peil kan
worden gebracht.
De vier delen in de reeks zijn Woorden spellen (ISBN 90 12 11481 0),
Werkwoorden spellen (ISBN 90 12 11648 5), Zinnen schrijven (ISBN 90
12 11482 9) en Teksten schrijven (ISBN 90 12 11483 7). De boeken
kosten € 9,95 per stuk (gelijmd, ca. 130 blz. per deel).

Scheldend het jaar door

De scheldkalender van Michiel Hulshof en Martin Mevius is een scheurkalender die
iedere dag een Nederlands scheldwoord behandelt, thematisch verdeeld over de
dagen van de week. Zo zijn er op woensdag scheldwoorden uit de oude doos
(klakenbakker, rare snijboon) en op ‘Haagse zondag’ politieke scheldwoorden als
cryptofascist en poldermussolini. Bovendien hebben de
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schrijvers themaweken samengesteld over bijvoorbeeld schelden in het buitenland
(waarin we leren dat ‘Vlez mi na hrb’ Tsjechisch is voor ‘Klim mijn rug op’) en
sms-verwensingen (‘(_o_)’ staat voor ‘asshole’). Zie ook www.scheldkalender.nl.

De scheldkalender 2007 is een uitgave van Van Gennep en kost € 14,95.
ISBN 90 5515 754 6

Schakersjargon

In zijn boek Schaakwoorden heeft Ton Lodder ruim vijfhonderd termen
samengebracht die schakers gebruiken als ze aan het bord of elders over hun sport
praten. Een kleine greep: dolle toren, zeecadettenmat, rokade, isolanus, batterij,
halfje, breekzet en klokkenrammen. De termen worden allemaal kort uitgelegd, en
omdat ze vaak op spelsituaties slaan, zijn in 125 gevallen ook verduidelijkende
schaakdiagrammen opgenomen. Het boek is alleen te bestellen op
www.schaakwoorden.nl.

Schaakwoorden. Het jargon verduidelijkt is een uitgave van Uitgeverij
IVENTI en kost € 12,- (ingenaaid, 111 blz.).
ISBN 90 872 7001 1

Verhapselingen
Malapropismen zijn onbewuste verhaspelingen van woorden of uitdrukkingen onder
invloed van daarop lijkende woorden of uitdrukkingen, zoals de kar dragen, slapende
honden bijten niet en postanale depressie. In Een blind paard kan de was doen van
Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar zijn zo'n vijfhonderd van dit soort gevallen
bijeengebracht, waarvan sommige afkomstig van bekende Nederlanders. Zo schijnt
presentator Matthijs van Nieuwkerk het ooit gehad te hebben over ‘slakken op laag
water zoeken’, en sprak politicus Frits Bolkestein van ‘een zure pil slikken’. Met
tekeningen van Hein de Kort.
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Een blind paard kan de was doen is een uitgave van Sdu Uitgevers en
kost € 9,95 (ingenaaid, 127 blz.). ISBN 90 12 11658 9

Debatteren
Overtuigend tevoorschijn komen in een debat of gesprek is een kunst op zich, aldus
de auteurs van De debatwijzer, de ervaren debaters Peter van der Geer en Jan
Reinder Rosing. In hun boek informeren ze ‘over beproefde technieken, slimme
tactieken, over onvermijdelijke trucs en laffe rattenstreken’ en geven ze tips,
voorbeelden en anekdotes.

De debatwijzer. Overtuigend in debat en dialoog is een uitgave van Sdu
Uitgevers en kost € 19,95 (ingenaaid, 115 blz.).
ISBN 90 12 11254 0

Universitaire redes
Op 8 september van dit jaar nam Theo Janssen afscheid als hoogleraar
taalbeheersing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn afscheidsrede is nu
uitgegeven onder de titel Onvolledige zinnen. Janssen betoogt hierin dat taaluitingen
niet te begrijpen zijn zonder een referentiekader, dat het referentiekader dus
onmisbaar is bij communicatie, en dat dit gegeven verdisconteerd moet worden in
taalbeschrijving en taalonderwijs.
Een heel ander onderwerp behandelde Harald Baayen bij zijn aantreden als
bijzonder hoogleraar in de kwantitatieve taalkunde aan de Radboud Universiteit
Nijmegen, in februari van dit jaar. Zijn rede, Woorden onder elkaar, behandelde de
noodzaak om inzichten uit onder meer de kansberekening en de statistiek een plaats
te geven in het hart van de theorievorming rond het menselijk taalvermogen. De
tekst is ook als pdf te downloaden van de website van de uitgever (www.knaw.nl).
• Onvolledige zinnen is een uitgave van de Stichting Neerlandistiek VU
Amsterdam en kost € 10,- (ingenaaid, 40 blz.). Bestellingen bij de uitgever: De
Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.
ISBN 978 90 72365 96 5
• Woorden onder elkaar. Geheugen en predictie bij spreken, verstaan en lezen
is een uitgave van de KNAW en kost € 13,- (geniet, 40 blz.). Bestellingen bij
de uitgever: tel.: 020 - 551 07 80; e-mail: edita@bureau.knaw.nl. ISBN 90 6984
470 2

En verder
• Officiële scrabblewoordenlijst 2007. Herziene en herspelde lijst met 136.237
woorden van twee tot en met acht letters, te gebruiken bij het scrabbelen. Van
Dale Lexicografie, € 11,95 (gelijmd, 636 blz.).
ISBN 978 90 6648 981 3
• Trouw schrijfboek van Jaap de Berg. Geheel herziene, uitgebreide en in de
witte spelling omgezette vierde druk van dit stijlboek van het dagblad Trouw -
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•

•

•

•

•

•

•

ooit een forse pocket, nu op een wat groter formaat - met onder meer adviezen
over journalistieke genres en stijl, een spellingwijzer voor lastige woorden en
een eigennamenlexicon. Rainbow paperbacks/Trouw, € 19,90 (gelijmd, 572
blz.).
ISBN 978 90 417 0644 7
't Woerdebook van Broenssem van J. Bothmer-Herinx. Woordenboek van het
Brunssums dialect, aangevuld met geschiedkundige, volkskundige en zelfs
culinaire weetjes. Uitgeverij Tic, € 29,90 (ingenaaid, 210 blz.).
ISBN 90 78407 08 5
Taaltechnologiebedrijf Polderland heeft een update ontwikkeld die de
spellingcontrole voor Office 2004 voor Mac OS X aanpast aan de nieuwste
spellingregels. Prijs € 10,-. Bestellingen: www.polderland.nl/webwinkel.asp.
Het vroege jodendom van A tot Z van Pieter W. van der Horst. Beknopte
encyclopedie (personen, plaatsnamen, culturele en religieuze termen, etc.)
over de eerste duizend jaar Joodse cultuurgeschiedenis in de nabijbelse tijd
(circa 350 v.Chr. tot 650 n.Chr.). Uitgeverij Meinema, € 18,50 (gelijmd, 181
blz.).
ISBN 978 90 211 4096 4
Stotteren. Van theorie naar therapie van Mies Bezemer e.a. Handboek van
vier ervaren stottertherapeuten over wat stotteren is en wat de
behandelmethoden zijn. Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor
stottertherapeuten in opleiding, maar het biedt ook ‘verdieping en ondersteuning’
voor ervaren collega's. Uitgeverij Coutinho, € 39,50 (ingenaaid, 356 blz.). ISBN
978 90 469 0020 8
Check je tekst! van Eric Tiggeler. Schrijfhulp die ingaat op structuur en
taalgebruik, met tips en checklists. Sdu Uitgevers, € 10,- (ingenaaid, 104 blz.).
ISBN 90 12 11553 1
Schrijven in eenvoudig Nederlands van Karen Heij en Wessel Visser.
Handleiding voor het schrijven van begrijpelijke teksten. Sdu Uitgevers, € 11,95
(gebonden, 80 blz.).
ISBN 90 12 116576 0
Van woord tot tekst van Joost Ansems. Zevende, herziene druk van een
basiscursus schriftelijke taalvaardigheid voor het hbo. HB uitgevers, € 26,50
(ingenaaid, 271 blz.).
ISBN 978 90 5574 554 8
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Trefwoordenregister 2006
aaneenschrijven

221, 268, 341

aangeven

161, 304

aantal in samenstellingen

346

ABN-norm

44

accent (etym.)

127

accent circonflexe

127, 242

afbreken van woorden

16, 88

affiche, een mooi -

100

Afrikaans

314

Afrikaans en de Taalunie

316

alfabetisering

62

Algemeen Beschaafd Nederlands

44

allochtoons

47

alter ego

19, 90

ambtelijk taalgebruik

228-240

anglicismen

106

apostrof, genitief-

269

appèl

93

arts, taal van de -

20

baneus

321

begrijpelijkheid van tekst

232, 284, 293, 305, 339

Belastingdienst, taal van de -

235

bel-etáge

7

beschermvrouwe Onze Taal

62

bijbel in sms-taal

192

bijnamen van voetballers

156, 242, 340

bio-scoop

88

bleekveld

349

blonde beest, het -

287

boeiuh (etym.)

282

boektitels

264, 339

bogen/buigen op

127

Bos, Wouter, ik-gebruik -

243
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bouwtermen, uitgeleende -

212

braindrain

209, 273

brave H/hendrik

241

breezermeisjes

180

bronnen van het vaderland, De (boek)

257

buigen/bogen op

127

BureauTaal

232, 284, 339

bwa-pl

28

cadeau(-)abonnement

91

calendarium van het Nederlands

318

canon Nederlandse taal

363

catalogus (uitspraak)

125

cello (uitspraak)

9

chlamydia

72

Cito-toets

130

coma, diep/diepe -

9

congres ‘Taal in beweging: verval of
verrijking?’

40-61

contributie Onze Taal 2007

291

conversatieles

102

crowdsourcing

345

culinaire taal

305

Daan, Jo

220

dag/maand/jaar van de...

149

data

101

dialect en arbeidsmarkt

328

dialectbevordering

214

dialectwoordenboeken

222

diep/diepe coma

9

digitale woordenboeken

300

dominee, taal van de -

342

donut

99

dranknamen als uitleenwoorden

138

Dropjelyrics.nl

120

dwerelen

360

een-twee-drie

127

eenvoudig Nederlands

232, 284, 293, 305, 339
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eigenares(se)

89

eigentijdse taal

251

Engels/Nederlandse woorden

210

Engelse invloed

106, 124

Engelse werkwoorden in het Nederlands 125, 133
etnolect

47

eufemismen

148

Europees commissaris Meertaligheid

364

examen, schriftelijk - Nederlands

128

eyeballs

312

faciliteren

68

feestdagen, hoofdletters in namen -

133

fijn (‘godsdienstig’)

250, 304

flux de bouche/paroles

8

frames in verkiezingstaal

306

Fries

68

Fries, de toekomst van het -

134

Friese beweging

134, 199

g (uitspraak)

89

gaat over

313

gaten in de taal

330

gebiedende wijs

312

gebrows(e)t

133

geleas(e)d

133

gelijk (‘meteen’)

241

geschiedenis van onze taal

318

gesprekken, misverstanden in -

244

gleuffiesrijer

253

globalisering

275

God's Gym

264, 339

goedenamiddag

124, 242

goggomobil

125

google

247

Google voor taalonderzoek

113, 167, 199

grammatica

170

Groene Boekje

16, 32, 33, 66, 76, 88, 92, 93, 124, 133,
162, 200, 220, 274, 276, 339, 35
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Groot Dictee

68

groter als/dan

108

haar/zijn, iedereen-

317

halsreikend

341

handicap

148

haring (voor tent)

269

hebban olla vogala

270

heel de dag/de hele dag

341

helder

182

H/hendrik, brave -

241

het voor de-woorden

127

hierbij in een brief

91

hij voor vrouwelijke dieren

101

hoeveelheid in samenstellingen

346

hoeveelheid/aantal

127

hond, zo ziek als een -

9

hoofdletters in namen feestdagen

133

hoofdletters in spelling-2005

133, 162

hoofdletters in wetsbenamingen

88

hoofdlijnen, in/op -

163

hoor

91

hun/ze hebben

141

I love afstand houden

77

idioom

202

Iers

142

ijskast/koelkast, in de - zetten

136

ik-gebruik Wouter Bos

99, 161, 243

in/op de Balkan

317

inbellen

104

inbrei(d(dings))locatie

91

informele taal

176

ingeslikte woorden

326

innemen, voor zich -

163

internettaal

166

internet-tellingen

166, 199

is is

277

jaar/dag/maand van de...

149
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jaarvergadering Onze Taal

148, 258

jip-en-janneketaal

339

jongerentaal

53, 120, 160, 283

jongerentaal in Van Dale

53

jongerentaal, invloed van -

53, 160

Joodse woorden

294

jubileum Onze Taal

123

Keulen, de weg naar -

202, 304

kids

100

kindertaal

28

klassieken/klassiekers, ken je -

9

klokslag

74

koelkast/ijskast, in de - zetten

136

kolonel, de -

8

Koosjer Nederlands (boek)

294

koppelteken in spelling-2005

93, 133, 162

kroonjaar

69

kunnen onderschatten

179

Küstenstreifen

290

Latijn, modern/nieuw -

23

Laurentien, prinses -

62

la-z-boy

99

lede (ogen)

163

leuk

312

lexicologie

302

lidwoorden

8

lief en leed

109

lieve lust, of/dat het een - was

8

lightrail

132, 209, 304

lijken in parlementaire taal

238

lingua franca

109

longlist/shortlist

13, 132, 243

lotgenoot

280

lustrum

69

maand/dag/jaar van de...

149

manebril

110

Marktplaatsspelling

101
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Marokkaanse tongval

47

medisch taalgebruik

21

merknamen

107, 180, 247, 322

M/middeleeuwen

162

middels

312

misverstanden in gesprekken

244

modieuze taal

12

moeders en dochters, communicatie
tussen -

244

mooiste woorden

25, 75, 104, 145, 253, 281

Moonen, spraakkunst van -

170

msn-taal in reclame

195

nachecken

140

nationaliteit

100

Nederlands in het onderwijs

199

Nederlands in Vlaanderen

50

Nederlands op het vmbo

84

Nederlands op scholen

184

Nederlands, oudste -

270, 362

Nederlands, positie schoolvak -

255

Nederlands, schriftelijk examen -

128

Nederlandse les voor buitenlanders

102

Nederlandse Taalunie

16, 92, 94, 274

nee als ‘ja’

95

neerslag, vallende -

317

neerzetten

56

negerzoen

31, 32, 150, 353

nieuwe woorden

10, 12

nobele wilde

181

normativiteit in taal

40, 45, 58, 199

nou ja

309

obesitas

160

oculaire inspectie

304

Oera Linda-boek, Het

186

om weglaten

241

onder andere(n)

269

oneliners in politiek

96
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ont-

286

ontstaan van taal

254

ontwikkelende, zich - landen

269

Onze Taal 75 jaar

123

Onze Taal in witte spelling

229

Onze Taal, voorbeeldfunctie -

243

Oostrom, Frits van

271

op/in de Balkan

317

Opperlands

210

Oudnederlands

270, 362

Oudnederlands woordenboek

362

parlementair taalgebruik

238

partikels

140, 199

percentage, verwijzing naar -

241

pergola (accent)

341

personal coach, taal van de -

278

persoonsvorm

163

peutertaaltoets

112, 329

pieremachochel

89, 125

platte taal

68

podcast(en)

13

politiek, taalkwesties in de -

353

politieke taal

228-240, 306, 309

poppestront, zo fijn als gemalen -

250, 304

prinses Laurentien

62

r-weglating

101

Rading (straatnaam)

147

raptaal

125

re(-)integratie

162

reclame, sms- en msn-taal in -

195

reikhalzend

341

respect

8

Reve, Gerard

126, 185

rijmloze woorden

336

ringxiety

273, 345

rokkent (werkwoord)

268

roze balletten

19
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ruilen/verruilen

269

samenvatting op examen

128

scheiden van werkwoorden

312

schoolvak Nederlands

255

Schouw (straatnaam)

322

Schwitters, Kurt

268, 340

shortlist/longlist

13, 132, 243

Slag (straatnaam)

252, 304

slot(t)en (kasteel)

317

sluip en sluik

73

sms-taal

192, 195, 268, 340

sms-taal, bijbel in -

192

sms-taal in reclame

195

sneeuw

25

soa's

9

sot-l'y-laisse

67

spaties bij teletekst

313

speechschrijver, taal van de -

96

spelfouten

100

spelfouten, grappige -

14, 90

spelling-2005

16, 32, 33, 66, 76, 88, 92, 93, 124, 133,
162, 200, 220, 274, 276, 339, 352

spellingbeleid

94, 113, 274

spellingcontrole

124

spellingenquête

200

spellinggeschiedenis

276

spraakkunst Moonen

170

spreektaal, vertalen van -

175

spreekwoorden, ontstaan -

202

stadsnamen als verwijzing

211

standaardtaal in Vlaanderen

50

standwerker, taal van de -

164

straattaal

120

stratego

107

streektaalfunctionarissen

214

Taal in beweging, congres

40-61

taal in Tweede Kamer

238
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taal van de arts

20

taal van de dominee

342

taal van de overheid

228-240

taal van de personal coach

278

taal van de speechschrijver

96

taal van de standwerker

164

taal van politici

306, 309

taal van vergaderingen

354

taalbeheersing op vmbo

84

taalcrypto

217, 287

taalergernissen

100, 312

taalfouten, reactie op -

40, 58, 199

taalidentiteit

257

taaljaarenquête

350

taaljaaroverzicht

352

taalkunde op het vwo

206, 305

taalkwesties in de politiek

352

taalquiz

57

taaltest

19, 109, 144, 178, 253, 281, 327, 361

taaltoets voor peuters

112, 329

Taalunie, Nederlandse -

16, 92, 94, 274

taalvaardigheid van Nederlanders

256

taalvaardigheidsniveaus

232, 284, 305, 339

taalverandering

40, 56, 58, 60, 199

taalvereenvoudiging

232, 305

taalverloedering, debat -

56

taalwebsites

4

talenstudies, interesse voor -

292

Tannen, Deborah

244

tegen te kunnen spreken

312

tekstniveaus

232, 284, 293, 305, 339

teletekst, spaties bij -

313

tequil(l)a(a)tje

317

ter( )inzage( )legging

163

terwijl dat

312

Tingo (boek)

330

tiplijst/toplijst

132, 243
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toch

357

tomtom

322

tongval, Marokkaanse -

47

toplijst/tiplijst

132, 243

translaties

106, 160, 161

Troonrede

228

tussen-n (spelling)

67, 201, 339

tv'loos

162

twijfelaar (‘bed’)

75

uhm

281

uitdrukkingen, ontstaan -

202

uitgankelijkheid

313

uitleenwoorden

70, 138, 212

uitproberen

140

uitrol

91

uitspraak, Marokkaanse -

47

uraten

67

vaarde

312

vakjargon

69

Van Dale, toekomst -

300

Van the man

340

van( )daar( )uit

241

Vaticaans woordenboek

23, 89

verboden woorden

353

vergaderclichés

356

vergadertaal

354

vergeten woorden

349

verhaspelingen

14, 90

verhullend taalgebruik

236

verkiezingsprogramma's

293

verkiezingstaal

306

vertalen van spreektaal

175

vervangen voor/door

100

Vlaamse tussentaal

50

Vlaanderen, Nederlands in -

50

vloeken in Onze Taal

68

vmbo, Nederlands op het -

84
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voedselbenamingen, uitgeleende -

70

voering, de - komt naar buiten

136

voetbal, bijnamen in -

156, 242

voetbalclichés

161, 243

voetbalveld als eenheid

179

voor vragen kunt u...

69

voornamen van voetballers

216

vwo, taalkunde op het -

206, 305

want als ‘bruggetje’

174, 243

wat

205, 268

waterkou

145

weathernews

313

websites over taal

4

welke

312

welkom

75

wier/wiens

101

wilde, nobele -

181

witte spelling; het Witte Boekje

92, 133, 162, 200, 201, 220, 229, 274,
276, 339, 352

WNT (Woordenboek der Nederlandsche 300
Taal)

wolfskwint

264, 339

woorden, ingeslikte -

326

woordenboek, jongeren-

120

woordenboeken, toekomst -

300

woordfrequentie

166, 199

zelf, ik( )-, enz.

341

zijn/haar, iedereen-

317

zorgzone

313

Z/zuidpoolexpeditie

69

zuigen

160
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Ruggespraak

ruggespraak@onzetaal.nl
Strengere regels gezinshereniging werken
Grote afname importbruiden
Haarlems Dagblad
Prikbord Universiteit Leiden
Foto: Arjen van Veelen
De aannemer plaatst de nieuwe informatiepanelen op trajecten waar groot
onderhoud plaatsvindt, zodat dit geen extra overlast veroorzaakt voor
weggebruikers. De nieuwe DRIPS zullen de oude vervangen wanneer
die aan slijtage toe zijn.
RWS Geel
Lang werd vermoed dat er waterijs op de maan te vinden was, maar
nieuwe observaties maken dat hoogst onzeker.
Website Noorderlicht

Machinist Henk Mars (42) uit Stedum twijfelde geen moment toen hij op
11 mei in een trein vol passagiers een pasgeboren kalfje van de
verdrinkingsdood kon redden.
Dagblad van het Noorden
Man vernielt, bedreigt en beledigt agenten
Apeldoornse Courant

Taxihopper verliest helft van passagiers
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Het gaat slecht met de busjes van Taxihopper. Connexxion heeft in negen
maanden tijd de helft van de klanten verloren.
Brabants Dagblad
‘Wij worden neergezet als gevaarlijke beesten. Zo creëren ze angst bij
mensen en daar profiteren ze van, vlak voor de verkiezingen.’ Abida
vertelt haar verhaal in de restauratie van een warenhuis. Ze draagt alleen
een hoofddoek.
Dagblad De Limburger

Na een proef begon Albert Heijn vorige week in 45 winkels met het
verkopen van halal vlees. Dat is van dieren die volgens islamitische regels
geslacht zijn. Daarbij wordt de halsslagader van het dier met een scherp
mes doorgesneden door een moslim. Door het bloedverlies sterft het dier
nadat hij de woorden Bismillah, Allahu Akbar (in naam van God, God is
groot) heeft gezegd.
de Volkskrant
SWHP neemt nieuwe bus officieel in gebruik
‘We willen minder validen een vervoersmogelijkheid bieden’
Maasstad
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